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APRESENTAÇÃO 

 

O ENPECOM - Encontro de Pesquisa em Comunicação - é 
organizado pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Universidade Federal do Paraná. Sua VI edição, realizada nos dias 
9, 10 e 11 de outubro de 2014, teve como tema Comunicação e 
Democracia.  

O debate foi organizado sob os eixos sociedade, política, 
educação e cultura. Nesses GTs, tivemos a alegria de receber 
pesquisadores de vários estados brasileiros, como Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo. E para 
aprimorar as contribuições em cada grupo de trabalho, inserimos a 
dinâmica do relato nas apresentações. Cada participante ficou 
encarregado de ler um trabalho com antecedência, de modo mais 
atencioso, trazendo questionamentos e sugestões para o artigo do 
colega.  

Além dos GTs, tivemos a presença da Profª Dra Rousiley 
Celi Moreira Maia (UFMG) na palestra “Comunicação e 

Democracia”, a participação de João Paulo Mehl (UFPR), Sérgio 
Amadeu da Silveira (UFABC) e Sergio Soares Braga (UFPR) na 
mesa-redonda “Compreendendo o Marco Civil da Internet”, 

oficinas de várias temáticas e lançamentos de livros.  

Acreditamos que o intercâmbio anual promovido pelos 
relatos dos pesquisadores de diversas linhas de pesquisa nos 
programas de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) vem 
consolidando a abrangência nacional do evento e contribuindo com 
o desenvolvimento da produção científica na área da comunicação. 
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A CARA (E O CORPO) DA INFÂNCIA: ICONOFAGIA E MIMESE EM 
FOTOGRAFIAS DA REVISTA VOGUE KIDS 

 
 

 
Alana Nogueira Volpato1 

Alberto Carlos Augusto Klein2 
 
RESUMO  
Neste artigo, refletimos sobre a representação da infância na imagem midiática, aqui 
representada em dois ensaios fotográficos da revista Vogue Kids verão 2014, pelo olhar das 
teorias da imagem. Para isso, percorremos um breve caminho teórico mostrando que a 
infância é uma construção social, criada pelo homem por meio de sua ação na realidade. 
Assim, a infância assume diversas faces, entre elas a do consumo, a mais forte razão pela qual 
as crianças têm seu universo simbólico invadido pela vida adulta, amparado pela mídia. 
Institucionalizado, o consumo exige de todos o mesmo papel, o de consumidores, sem 
distinção. Na sociedade de consumidores (Bauman, 2008) a representação visual da infância 
aparece adultizada e sensualizada. Sugerimos que esse movimento acontece influenciado por 
um imaginário alimentado pela mídia, que se torna tão concreto quanto a própria realidade, 
mas que não a representa. É composto por imagens que deixaram de fazer referência ao 
mundo real para devorarem a si mesmas, em um processo mimético de autorreferência. 
Recorremos a procedimentos próprios da imagem, como a iconofagia (Baitello Jr, 2005) e a 
mimese (Wulf, 2013) para explicar que o imaginário funda, diariamente, uma construção 
social da infância. 
 
Palavras-chave: Infância; Revista Vogue Kids; Iconofagia; Mimese. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A questão da infância, atualmente, tem sido objeto constante de estudo em áreas 

como a psicologia, a sociologia e, também, a comunicação. O tema surge a partir do séc. 

XVII,  como mostram os estudos de Philippe Áries em sua obra História Social da Criança e 

da Família (1978). Rocha (2002) mostra que a evolução das relações sociais na idade 

Moderna posiciona a criança em um papel central tanto na família com na sociedade. Trata-se 

de um momento em que surge uma nova organização social, que estreitou e transformou o 

vínculo entre adultos e crianças, em decorrência de mudanças na concepção de família, 

paternidade/maternidade e o cotidiano da criança.  
                                                           
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação Strictu sensu da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 
alanavolpato@gmail.com 
2Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Docente do 
Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. E-mail: betoklein@yahoo.com.br 
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Se antes a infância era vista como uma fase a ser superada para se alcançar a 

idade adulta, a partir de então, passa a ser entendida como um importante momento, com 

características específicas. Assim, explica Cohn (2009), passa-se a reconhecer que a criança 

não é “um adulto em miniatura”, e sim importante sujeito social nos papéis que desempenha, 

interagindo com o mundo sob uma perspectiva diferente. 

Reconhecido o momento da infância é essencial pontuar que, para Áries (1978), o 

conceito é arquitetado social e historicamente. Dessa forma, a concepção de infância não pode 

ser considerada a mesma em culturas, histórias, economias e mercados diferentes. Rocha 

(2002) aponta que a noção de infância surge a partir de estudos envolvendo a classe mais alta 

da população, mas que se deve, no entanto, considerar outra infância que coexistia: a da 

criança pobre, das famílias de artesãos e camponeses. Os costumes e o cotidiano para as 

diferentes classes sociais eram claros e a autora comenta que, por mais que os valores de uma 

sociedade sejam construídos partindo-se das classes altas para as baixas, a diferença entre os 

hábitos, vestimenta e atividades define outro tipo de infância.  

Sobre essa diferença, a autora comenta que  

 

Sabemos que a história da criança é registrada a partir do olhar dos adultos, pois a 
criança não pode registrar sua própria história. Se fosse o caso de darmos voz a essas 
crianças, certamente ouviríamos histórias de crianças relatando momentos de 
alegria, encontrados no amor da família, no direito respeitado, nos espaços para 
brincadeiras, enfim, nos encantos de sua vida, a partir da vivência de situações 
agradáveis e felizes. Por outro lado, ouviríamos, também, histórias de 
incompreensões sofridas, tristezas, atos de injustiça, violência física e moral, 
desamparo, enfim, os desencantos com a vida a que um grupo grande de crianças 
está exposto. Diante disso, temos uma indicação de que a infância não acontece da 
mesma forma para todas as crianças e as histórias se diversificam a cada 
experiência. (Rocha, 2002, p 52) 
 

 

Se dermos voz às crianças hoje, o que vem sendo feito por um significativo grupo 

de pesquisadores da comunicação e de outras áreas, certamente ouviríamos inferências sobre 

sua inserção na “sociedade de consumidores” (Bauman, 2008).  

A infância Pós-moderna é construída por diversas esferas além da familiar e 

escolar. O consumo faz parte desse processo por ocupar um lugar central no sistema de 

produção capitalista. Tendo garantido que a vida adulta seria pautada por ele, e com a 

demanda por crescimento econômico sempre presente, as crianças foram, pouco a pouco, 

convidadas pela propaganda, pela publicidade e pelo marketing a consumir.  
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As estratégias de comunicação para vender ao público infantil vêm se sofisticando 

e a presença de crianças na propaganda é fonte para muitas reflexões. Neste artigo, 

buscaremos refletir sobre a representação da criança em dois ensaios fotográficos da Vogue 

Kids verão 2014, a primeira edição do ano.  

Esse é um exercício já feito por Orlandi (2011) em sua dissertação de mestrado. A 

diferença é que, neste momento, pretendemos partir do olhar das teorias da imagem, que não 

tem como objetivo analisar as fotografias feitas ou a tipologia (Osaki, 2003) da criança 

retratada. O foco neste artigo não é analisar o conteúdo da imagem e suas possíveis 

conseqüências sociais, nem somente o conteúdo como produto de um imaginário social. Mas 

sim como conseqüência da combinação deste com uma mudança no olhar e outros processos 

que acompanham a imagem. 

Antes de chegarmos ao debate da imagem em si, percorreremos um breve 

caminho teórico sobre infância, consumo e representação da criança em imagens. Queremos 

sugerir que a representação da criança na publicidade acompanha movimentos inerentes à 

própria imagem. Para isso, discutiremos, sobretudo, os argumentos dados por Baitello Junior 

(2005) sobre a devoração de imagens e corpo, e por Wulf (2013) sobre mimese. 

 

2. SOBRE INFÂNCIA DO/E CONSUMO 

 

Como vimos, a infância foi inventada na modernidade e alterou as relações entre 

crianças e adultos, diferenciando seus universos simbólicos. O surgimento do sentimento de 

infância (Ariès, 1978) inaugura uma série de mudanças na forma de se ver e relacionar com as 

crianças que, antes disso, não possuíam rotinas específicas. Cumpriam com as atividades dos 

adultos, iam aos mesmos lugares, eram vistas como iguais. 

Esse entendimento nos mostra que, sendo uma criação do homem, simbólica, a 

infância pode assumir diversas formas. Podemos perceber que, em um primeiro momento, ela 

foi tomada como um lugar de inocência, ingenuidade, um lugar angelical. Foi naturalizada e 

generalizada para todas as crianças. Antes de discutirmos as diferentes significações que a 

infância assumiu desde que foi inventada, faremos uma reflexão sobre imaginário e 

institucionalização, que será pertinente para entendermos o papel da mídia nesse contexto. 

Para isso, recorreremos a Berger e Luckman (1978), que mostram como o 

conhecimento da vida cotidiana constrói, socialmente, o mundo. Esse conhecimento não se 
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refere ao mundo teórico, mas ao prático, que é comum a toda pessoa, que surge de sua ação. 

Esse conhecimento e essa ação contínua vão criando as realidades nas quais vivemos. 

Um pensamento interessante dos autores mostra que, agindo no mundo, sempre 

iremos buscar a melhor forma de agir sobre ele. O homem procura economizar energia em 

suas ações, para que possa ter tempo e espaço para a inovação. Nessa busca o homem repete, 

incansavelmente, a mesma ação da mesma forma. 

Toda ação humana está sujeita a se tornar um hábito, se repetida muitas vezes, de 

uma forma que economize energia e facilite as operações diárias. As instituições surgem 

quando hábitos são tipificados reciprocamente, em comum acordo entre diversas pessoas. 

Surgem, portanto, em uma história compartilhada e, sendo tipificação, pressupõe que pessoas 

de um determinado tipo realizam ações de determinado tipo. 

Ao mesmo tempo, institucionalizar significa estar sobre controle social. O habito 

institucionalizado é naturalizado e, como parte do mundo natural, assume o caráter de ser a 

ação correta. Surgindo de hábitos, as instituições só podem existir pela ação humana, mas, 

sendo transmitidas para as novas gerações podem tornar-se consistentes a ponto de serem 

inquestionáveis. Assim, a sociedade é um produto humano, a sociedade é uma realidade 

objetiva, o homem é um produto dessa realidade. Perde-se a noção da origem da instituição, e 

se fortalece o aspecto de controle social. 

Além disso, as instituições transmitem um conhecimento de regras de conduta, 

que define papéis a serem desenvolvidos no contexto das instituições. Berger e Luckman 

(1978) explicam que os papéis são o reconhecimento de que um determinado ator executa tal 

ação, e que essa ação cabe a pessoas desse determinado tipo. No caso da infância em seu 

surgimento, podemos dizer que crianças são inocentes, e que ser inocente é papel da criança. 

É assim que as instituições se incorporam à experiência dos indivíduos. O indivíduo 

desempenha papéis, os interioriza, e eles se tornam reais. 

A reflexão feita pelos autores nos interessa por duas razões. Primeiro, porque fico 

claro o processo de criação da realidade e das instituições. Assim, a infância foi inventada 

pelo homem e, da mesma forma, pode desaparecer. Também refletimos que, apesar de ser 

relacionada a alguns hábitos tipificados (como o brincar), a infância não deve ser considerada 

uma instituição. Mesmo sendo atribuídos papéis específicos à infância, defendemos que 

existe uma instituição já aceita, naturalizada e transmitida a gerações: o consumo.  
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Colocamos infância e consumo em comparação porque acreditamos ser o 

consumo a mais forte razão pela qual as crianças têm seu universo simbólico invadido pela 

vida adulta, amparado pela mídia. Institucionalizado, o consumo exige de todos o mesmo 

papel, o de consumidores, sem distinção. Seguindo o pensamento de Berger e Luckman 

(1978), a institucionalização interfere na formação da identidade, já que o ator pode se 

identificar com seu papel a tal ponto em que se reifica, e se torna aquilo que faz. 

Bauman (2008) afirma que nos tempos de modernidade líquida (ou pós-

modernidade) a sociedade de consumidores obriga todos a desempenharem esse papel com 

maestria, como se fosse aquilo que nasceram para fazer, um direito a se fazer e um dever a ser 

cumprido. Além de uma vocação, o consumo representa uma forma de socialização, porque 

autoriza o consumidor a participar de determinados grupos sociais que, de outra forma, não 

seriam permitidos. O consumo se torna um passaporte que confere o direito de entrada para a 

aceitação social. Sobre isso, Bauman atesta que: 

 

O objetivo crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores (...) 
não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação e 
recomodificação do consumidor: elevar a condição dos consumidores à de 
mercadorias vendáveis. É, em última instância, por essa razão que passar no teste do 
consumidor é condição inegociável para a admissão na sociedade que foi 
remodelada à semelhança do mercado. Passar no teste é precondição de todas as 
relações contratuais que tecem a rede de relacionamentos chamada “sociedade de 

consumidores” e que nela são tecidas. É essa precondição, sem exceção ou 

possibilidade de recusa, que consolida o agregado das transações de compra e venda 
numa totalidade imaginada. (...) 
Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 
consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros 
autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é 
o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral 
latente e quase nunca consciente. É por seu poder de aumentar o preço de mercado 
do consumidor que se costuma avaliar a atratividade dos bens de consumo – os 
atuais ou potenciais objetos de desejo dos consumidores que desencadeiam as ações 
de consumo. ‘Fazer de si mesmo uma mercadoria vendável’ é um trabalho do tipo 

faça-você-mesmo e um dever individual. (Bauman, 2008, p. 76) (grifos do autor). 
 

Consumir é um hábito que torna as pessoas, progressivamente, mais valiosas 

enquanto mercadoria. Segundo Linn (2006), a cultura comercial faz muito além influenciar a 

decisão de compra de algum produto. O marketing infantil é pensado para educar 

consumidores no presente e no futuro. Assim, interfere na formação de hábitos e valores, nas 

relações sociais, no entendimento que se faz da própria identidade. 

Momo (2007) explica que a infância pós-moderna é construída por diferentes 

pedagogias culturais, como os brinquedos, as redes sociais e a publicidade. Isso significa que 
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grande parte da cultura infantil atual é criada por “adultos em grandes corporações”. Em 

diferentes escalas, que vão desde a Disney até a Galinha Pintadinha, “tais corporações, 

conjugadas á mídia, tanto mercantilizam a cultura infantil e popular como a instituem. 

Produzem uma cultura que promove práticas, modos de ser e agir, visando, entre outras 

coisas, à formação de consumidores infantis” (Momo, 2007, p 119) 

Se levarmos em conta o pensamento de Contrera (2010) que considera que com o 

domínio da comunicação de massa o imaginário passa a ser criado, quase sem concorrência, 

pela mídia, podemos dizer que a chamada mediosfera tem contribuído para uma compreensão 

de uma infância, que é a do consumo. A mídia apresenta modelos de comportamento, objetos 

de desejo, tipos de relações sociais – em imagens que constroem o imaginário da sociedade de 

consumidores. 

 

3. IMAGENS DA INFÂNCIA 

 

A representação visual da criança é objeto de uma série de estudos que 

demonstram quais os principais comportamentos atribuídos à infância na questão do consumo 

e as imagens que daí se desdobram. 

Entre eles, a pesquisa de Osaki (2003) buscou em propagandas de televisão quais 

os padrões tipológicos em que a criança se enquadra, quando atua como protagonista da peça 

publicitária.  “A propaganda se utiliza de padrões tipológicos infantis com o propósito de 

identificar as representações sociais da criança perante os diversos públicos” (Osaki, 2003, p. 

153). Em busca de alcançar todas as concepções de infância e públicos que a entendem em 

uma ótica diversa (como as próprias crianças e seus pais) são criadas representações sociais 

variadas, classificadas pela autora. 

A primeira representação social descrita pela autora é a da “criança típica”, que se 

relaciona com a naturalidade da infância, com o aspecto do desenvolvimento, de formação. 

Em seguida, a “criança esperta”, caracterizada pela perspicácia e até pela malandragem, de 

forma positiva. É a criança que, em algum momento, surpreende o adulto com uma fala ou 

ação inesperada. Seguindo este modelo, a “criança travessa” é o oposto da esperta. Sua 

inteligência e vivacidade se relacionam a brincadeiras de mau gosto. 

 A “criança transgressiva” é aquela que desrespeita normas impostas pela família 

ou pela sociedade. Seguindo um padrão nostálgico, baseado na concepção moderna de 
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infância, estão a “criança sonhadora”, que cria universos fantasiosos e ressiginfica sua 

realidade; e a “criança inocente”, que lembra a inocência e a castidade, em um contexto que 

muitas vezes é cristão. 

As tipologias que mais nos interessam por deixarem claro o apelo ao consumo e 

elucidarem a reificação da identidade como sendo a de consumidor (não mais a de criança ou 

adulto) são a da “criança consumista” e a “adultizada”. A primeira se refere à criança que 

busca ter e se alegra com isso e ao falar disso. A segunda representa a criança criada pela 

mídia ou pela família, que apresentam como referências o mundo adulto. A autora comenta 

que: 

 
(...) os meios produzem uma idiossincrasia porque apresentam a criança adultizada 
não como adultizada, mas como a criança inteligente que possui a rapidez de 
incorporar o outro, o novo, mas, na verdade, é o roubo da fase da vida da criança.  
Por outro lado, a relação da criança consumista com a adultizada é imediatamente 
evidente quando a atual sociedade do consumo e do simulacro tende muito mais a 
adultizar a criança pelo consumo, e em contrapartida, infantilizar os adultos quando 
estes se entregam aos jogos eletrônicos que são destinados às crianças, por exemplo. 
Essa transferência de valores indica que, no consumo, todos são iguais, podendo 
haver a redução do adulto ao universo da criança e da incorporação da criança ao 
mundo adulto. (Osaki, 2003, p. 160). 

 
A adultização da infância pode, ainda, contribuir para o fenômeno da 

sexualização precoce das crianças. Sabemos que a propaganda brasileira não economiza 

esforços em exibir corpos e criar, sobre eles, desejo de consumo. Se infância e fase adulta são 

confundidas em hábitos, certamente também o são em imagens. Shimitd e Moraes (2011) 

afirmam que crescem juntos o marketing infantil e as referências a uma infância sedutora e 

consumista. 

A compreensão de que a infância é uma invenção social vista antes neste artigo 

nos lembra que, sendo institucionalizada, depende da ação do homem para existir. Essa visão 

não é importante somente para pensarmos o surgimento da infância, mas também o seu 

desaparecimento. É nesse sentido que Postman (1999) afirma um apagamento de fronteiras 

entre o universo simbólico infantil e o adulto que, com o sentimento de infância, foram 

reconhecidos com claras diferenças.  

O autor credita a comunicação de massa essa confusão de mundos que deixa de 

poupar a criança de determinadas experiências, que antes pertenciam exclusivamente à idade 

adulta. Dessa forma, consumo, criminalidade e sexualização podem fazer parte de qualquer 

fase da vida de uma pessoa. Se a infância surge, justamente, pela compreensão de um 
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momento diferente do adulto, pode desaparecer pela face do consumo. As crianças assumem 

os padrões da vida adulta. 

 

4. DEVORAÇÃO E MÍMESE NA VOGUE KIDS 

 
Entendendo o processo de adultização da criança na mídia, queremos agora 

discutir quais as causas dessa representação do ponto de vista das teorias da imagem. O 

consumo, certamente, é o principal responsável para que a infância se transformasse, como 

também é a desigualdade social para a infância da criminalidade. No entanto, acreditamos que 

a representação imagética da infância diz respeito, também, à natureza da imagem e sua 

relação com o olhar.  

Traremos ao longe desde texto algumas imagens de ensaios fotográficos da 

primeira edição de 2014 da revista Vogue Kids, que acreditamos ilustrar a reflexão que 

faremos sobre determinados procedimentos próprios da imagem, que resultam na adultização 

da criança na mídia 

A revista Vogue Kids foi criada em 2008, sendo distribuída semestralmente como 

um complemento da revista Vogue Brasil. A revista traz as principais tendências da moda 

infantil e tem como público alvo mães das classes A e B. A partir de 2012 passa a ser uma 

publicação trimestral e divulga uma tiragem de mais de 97.000 exemplares. Vogue é a 

preferida de grandes marcas para lançamento de campanhas e de comportamento. (Orlandi, 

2012) 

Introduzindo nosso pensamento, recorremos a Klein (2013) que afirma que 

nenhum sentido serve melhor ao consumo que a visão. Em um panorama da história do olhar, 

ele que foi condicionado a se comportar da forma que melhor servisse ao mundo atual. O 

autor explica que 

 
Tanto no plano da cultura quanto no da história, acumulamos modalidades de visão 
de mundo, que perpassam, assim, a experiência de consumo. Nosso olhar, portanto, 
se projeta a partir de várias formas de condicionamento, até mesmo econômicas. 
Enfim, cremos que não se pode superar o ciclo que gera excesso de visibilidade e 
paralisia do olhar. (Klein, 2013, p 92-93) 

 
A alta produção de imagens e sua ansiedade em serem observadas criaram um 

olhar ávido por elas, mas sem tempo de olhá-las. Quase uma compulsão, o olhar acelerado, 

desejando imagens pode ser entendido com a metáfora da devoração, proposta por Baitello 
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Junior (2005). O autor constrói seu pensamento sobre antropofagia (devoração pelo homem) e 

iconofagia (devoração pelas imagens) lembrando Kamper, que afirma que as imagens teriam 

uma função janela, de ampliar a visibilidade do homem sobre o mundo. Porém, o imaginário 

passa a ser opaco, firme, à medida que as imagens que o constituem perdem a ligação com o 

mundo a que se referem. Baitello Junior afirma que o imaginário é 

 
Uma esfera de imagens que se constituiu quase à revelia do homem, embora criada 
por ele, mas sem memória de suas raízes, tendo perdido os vínculos de sua origem e 
gerando, por conseguinte, uma esfera de imagens auto-suficientes e auto-referentes 
(2005, p. 92). 
 

A chamada “órbita do imaginário” começa a se fechar e não permitir que se veja 

nada além dela, que não se refere ao mundo das coisas. O crescimento do mundo feito por 

imagens levou Baitello Junior a pensar uma iconofagia, uma devoração praticada pelas 

imagens, em relação a elas mesmas e aos homens.O autor chama de iconofagia pura a 

devoração de imagens por elas mesmas. Com isso, pretende mostrar que imagens se 

alimentam de imagens que as precederam, trazendo consigo uma referência de uma imagem 

anterior. As imagens midiáticas se referem a elas mesmas, e não mais à realidade concreta, ao 

mundo das coisas, em um processo mimético. 
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FIGURA 01 – CAPA VOGUE KIDS 
Fonte: Vogue Kids – Capa – dezembro/2013 

 

O processo mimético explica, também, a falta de conexão da imagem da infância 

com esta na realidade. Sendo a infância uma construção, o imaginário midiático começa a 

interferir no mundo das coisas, fazendo dessa uma nova cara da infância. Wulf (2013) mostra 

que o imaginário criado por imagens sem nenhuma referência a vida real passa a ser 

incorporado pelas pessoas, afetando a vida em si. A vida passa a imitar as representações 

midiáticas. 

 
FIGURA 02 – CRIANÇAS, HÁBITOS DE ADULTO 
Fonte: Vogue Kids – páginas 66-67- dezembro/2013 

 

Além da devoração de imagens por elas mesmas, a iconofagia pode assumir a 

forma de corpos por imagens. O olhar viciado que busca não mais no mundo real, mas nas 

imagens a apropriação de coisas que são, na verdade, não coisas. 

A última consideração de Baitello Junior que queremos aproveitar trata da 

antropofagia impura: a devoração de corpos por imagens. O autor mostra que o consumo tem 

sempre dois lados: o de ganhar, usar, e o de acabar, esgotar. Devorar a imagem implica em ser 

devorado por ela, emprestando a própria imagem do corpo, e se tornando personagem dela. 

Um processo bastante claro nos dias atuais em que, cada vez mais pessoas, sentem a 

necessidade constante de registro de si mesmo em diversas situações do cotidiano. 
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FIGURA 03 – VALORIZAÇÃO DO CORPO 

Fonte: Vogue Kids – páginas 76-77 – dezembro/213 
 

O que parece ser uma apropriação do suporte da imagem pelo corpo, na verdade 

representa uma expropriação. O autor defende que os modismos e costumes criados pela 

publicidade não nos pertencem, nos engolem. As imagens midiáticas, buscando a si mesmas, 

referenciam a infância na idade adulta. O comportamento infantil como aquele adulto 

retratado na propaganda que, no Brasil, recorre de forma costumeira à sensualidade e a 

erotização. A sexualização também decorre da devoração de corpos por imagens, onde são 

super valorizados, cultuados. 

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Neste artigo, buscamos fazer uma análise da representação da infância na imagem 

midiática pelo olhar das teorias da imagem. Entendendo a infância como uma construção 

social alimentada pelo imaginário, e que este é construído, sobretudo, pela mídia. A infância 

pós-moderna deixa de ser vista como um momento utópico de inocência para incorporar 

elementos que, por um momento, foram exclusivos da vida adulta. 
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O consumo faz parte desses elementos que foram compondo o universo infantil. 

Na sociedade de consumidores, todos são convidados ao exercício do consumo e tornam-se, 

pouco a pouco, mercadorias. As estratégias de comunicação para o público infantil tornam-se 

mais eficientes e menos específicas. Isso porque não diferenciam, devidamente. Qualquer 

uma das fotografias trazidas neste trabalho faria sentido se fosse protagonizada por jovens e 

adultos. Os critérios para compor um grupo digno de consumidores são os mesmos para 

qualquer idade ou classe social. 

Queremos sugerir que esse movimento não acontece unicamente por um contexto 

social, mas sim por um contexto social alimentado e recriado por imagens. Imagens essas que 

deixaram de se referenciar ao mundo real para devorarem a si mesmas, em um processo 

mimético de autorreferência. 

 Identificamos que esses movimentos da imagem criam uma representação da 

criança baseada no imaginário midiático, e não nos outros ambientes em que ela se forma. A 

mídia, como tantos outros espaços, é pautada pelo consumo. Todo esse imaginário funda, 

diariamente, uma construção da infância. 
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DO ACRE PARA SÃO PAULO: UMA PERSPECTIVA SOBRE IMIGRAÇÃO 
HAITIANA NO BRASIL 
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RESUMO  
Depois do terremoto de 2010, um grande número de haitianos desembarcou no Brasil em 
busca de emprego e melhores condições de vida. Era o início de um intenso fluxo migratório 
que dura até hoje. Em abril de 2014, esses estrangeiros tornaram-se notícia na mídia devido ao 
envio de centenas deles do Acre para São Paulo. Esse trabalho pretende analisar de que forma 
os telejornais da Globo e da Record trataram esse assunto que envolveu conflitos políticos e 
questões humanitárias. Para tanto, foram observadas reportagens de telejornais matutinos e 
noturnos com foco especial no enquadramento do caso, tendo em vista as características de 
cada noticiário e emissora, observando variantes como tempo da peça, sua localização dentro 
do telejornal (editoria), número e qualidade das fontes e abordagem do tema.  
 
Palavras-chave: Fluxos migratórios; haitianos no Brasil; Telejornalismo; Migração; 
Multiculturalidade.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A imigração é um processo social espontâneo, em que pessoas saem do país de origem 

em busca de melhores condições de vida e ou diferentes experiências. Tal fenômeno social 

deu origem à formação da sociedade brasileira, constituída inicialmente pelos colonizadores 

portugueses, e mais tarde por outros grupos de migrantes (COGO, 2006). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), são 232 milhões de 

migrantes internacionais em todo o mundo (ONU, 2013). No Brasil, segundo dados do Censo 

Demográfico de 2010 publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

são 268 mil estrangeiros vivendo no país, número que aumentou progressivamente nos 

últimos dez anos. O Censo anterior apontava 143 mil imigrantes entre os anos de 1995 e 2000 

(IBGE, 2012). Em 2013, o país registrou o recorde histórico no número de 48.272 solicitações 

de permanência e refúgio (PRATES, 2014). O estudo das migrações ganhou espaço nos 

últimos anos, pois além de abranger diversos aspectos da sociedade - econômico, social e 

político - os fluxos de globalização têm despertado novas políticas em vários países que 

recebem ondas migratórias.  

                                                           
1 Estudante de Graduação 8º. Semestre do Curso de Jornalismo, UniBrasil, annelouysearaujo@gmail.com.   
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade de Coimbra, professora-pesquisadora da UniBrasil, 
elainejavorski@hotmail.com. 
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O Brasil é um país multicultural, e desde o início da construção, teve a história 

marcada pela imigração. Após a divisão de territórios pelo Tratado de Tordesilhas, foi 

marcado o início do domínio português na região. O território foi dividido em capitanias, o 

que fez com que cerca de 100 mil portugueses imigrassem para o Brasil durante os primeiros 

200 anos de colonização (IBGE, 2000). Mas esses ainda não eram suficientes para a 

implantação do cultivo da agricultura de exportação, o que na segunda metade do século XVI 

deu origem ao movimento migratório forçado, em que desembarcaram no Brasil cerca de 4 

milhões de africanos (id), importados para trabalharem como escravos nas plantações de 

açúcar.  

Já no século XIX, a economia modificou-se, e o Brasil começou a se posicionar no 

comércio internacional com a produção cafeeira. Com a nova demanda e a abolição da 

escravidão em 1888, surgiram dificuldades na produção. Por isso um novo projeto de 

colonização agrícola para substituir a mão de obra escrava passou a fomentar o movimento 

migratório. Alemães, italianos, portugueses, espanhóis e japoneses chegaram ao país para 

trabalhar no cultivo de café (OIM et al., 2011).  

Grupos menores de estrangeiros como russos, austríacos, sírio-libaneses e poloneses 

também migraram para o Brasil. Estima-se que 40 milhões de estrangeiros entraram no país 

no período entre 1870 e 1930, o verdadeiro ápice da imigração no Brasil.  

A partir de 1980, o Brasil viveu o processo de deslocamento da população para o 

exterior. O maior fluxo de brasileiros se deslocou para os Estados Unidos. Nas décadas 

seguintes, a Europa e o Japão também receberam grande contingente de brasileiros.  

Em contrapartida, no início do século XXI, observou-se uma nova onda migratória no 

país. Coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, peruanos e africanos passaram a migrar em 

grande escala para o Brasil. Fazem parte desse fluxo também os haitianos. É sobre esse grupo 

e sua representação na mídia que trata esse artigo, mais especificamente sobre os casos de 

transporte desses imigrantes do Acre para São Paulo em abril de 2014.  

 

2. IMIGRAÇÃO DOS HAITIANOS PARA O BRASIL  

 

O terremoto que aconteceu na tarde de 12 de janeiro de 2010 marcou o início da 

intensa imigração haitiana para o Brasil. O Haiti já era considerado o país mais pobre do 

hemisfério ocidental, segundo o relatório de 2010 da United Nations Conference on Trade 
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and Development (Unctad), resultado de inúmeras crises no governo do país. O terremoto 

matou aproximadamente 230 mil haitianos e deixou 1,5 milhões de desabrigados em razão do 

tremor. (GIRALDI, 2012).  

Em 2010, ano em que aconteceu a catástrofe física no Haiti, foram 459 haitianos que 

conseguiram visto de residência no Brasil. Já nos anos seguintes, o fluxo aumentou. Em 2011 

foram 2.644 vistos, subindo para 4.658 no ano de 2012. Em 2013 o ápice da migração 

haitiana marcou 13.669 autorizações para residir no Brasil (JUNQUEIRA, 2014).  

O movimento migratório é impulsionado pelas condições socioeconômicas 

desfavoráveis do Haiti, e o destino é influenciado pelas ações brasileiras favoráveis ao 

acolhimento dos imigrantes (MORAES, ANDRADE e MATTOS, 2013). Outro grande 

motivo da imigração haitiana para o Brasil é relacionado ao crescimento econômico do país, 

que tem marcado presença no mercado político e econômico internacional. Com a 

confirmação do Brasil como sede em 2007, notou-se a necessidade de mão de obra para a 

infraestrutura da Copa do Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016 (COGO e BADET, 2013).  

Ao chegar no Brasil, os imigrantes haitianos solicitam refúgio, alegando péssimas 

condições e a impossibilidade de viver no país de origem. As solicitações são enviadas ao 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça, que analisa os 

pedidos, mas não encontra amparos legais para conceder o refúgio. O pedido é remetido ao 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg) que, por meio da nova resolução nº102/2013, que 

ampliou o número de vistos permitidos para haitianos, concede vistos de permanência para 

estrangeiros por razões humanitárias.  

Para chegar ao Brasil, os haitianos podem escolher entre duas alternativas: pedir o 

visto na embaixada do Brasil no Haiti, ou então recorrer aos “coiotes”, pessoas que fazem o 

transporte clandestino de imigrantes. Os que não têm dinheiro suficiente para entrar no país de 

maneira legal, optam por escolher os atravessadores ilegais, e tornam-se vítimas de extorsão, 

roubo e mortes quando percorrem territórios do Peru e da Bolívia (MACHADO, 2012).  

Em abril 2014, uma série de envios de imigrantes do Acre para São Paulo causou 

comoção na mídia. Até então, não se havia noticiado esse tipo de ação pelo governo do estado 

que abrigava os que chegavam ao país. O envio dos imigrantes a São Paulo começou a 

acontecer depois da cheia no rio Madeira em fevereiro de 2014, que deixou o Acre em estado 

de calamidade, cortou a ligação por terra com o resto do país e fez com que os habitantes 

ficassem em situação de isolamento.  
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A cidade de Brasileia é a porta de entrada dos imigrantes no país, onde os haitianos 

são recebidos, regularizados com documentação e direcionados para o destino final. Com a 

cheia do rio Madeira, as estradas ficaram interditadas e os imigrantes não puderam seguir 

viagem. O abrigo que os acolhia na cidade foi fechado por falta de estrutura, em uma decisão 

do governo do Acre (SARRES, 2014). Com fechamento, o governo do Acre encaminhou 

alguns dos imigrantes para outro abrigo na capital Rio Branco, e também acelerou o processo 

dos haitianos para os destinos finais, enviando cerca de 400 para São Paulo (FELLET e 

KAWAGUTI, 2014). A chegada dos imigrantes não foi bem recebida pelo governo do estado 

de São Paulo, que criticou a postura do governo acreano.  

 

3. A MÍDIA E A CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS  

 

A recente vinda de haitianos para o Brasil tem preenchido a mídia com informações 

que muitas vezes generalizam de maneira incorreta o perfil desses imigrantes. Devido ao 

terremoto que devastou o país caribenho, e que deixou milhares de pessoas desabrigadas e em 

estado de extrema pobreza, a descrição da condição dos imigrantes que vem ao país surge a 

partir de comentários simplistas e gera opiniões preconceituosas e pouco esclarecidas. 

Informações breves e descontextualizadas ajudam na criação e reforço de estereótipos, 

principalmente por meio da televisão que, junto com a internet, se mostra como o veículo de 

informação mais abrangente na atualidade. Quando difundidos para um grande público, os 

estereótipos tornam-se referências e parte da experiência individual e social.  

 

Permitem, por exemplo, que um determinado comportamento ou bordão seja 
referência comum a indivíduos que nunca tiveram contato direto e estão 
posicionados socialmente (por classe, ocupação, sexo, raça, idade) de maneiras 
diversas. Na mídia, a caracterização de eventos e indivíduos distantes a partir de 
discursos moralmente codificados é associada a narrativas familiares, que organizam 
a cobertura noticiosa. (BIROLI, 2011, p. 84)  

 

Segundo o autor, “nossas pré-concepções são formadas por um conjunto complexo de 

referências disponíveis, entre as quais estão aquelas fornecidas pelos discursos midiáticos” 

(ibid, p.87). A mídia não é responsável pela maneira que o espectador recebe a informação, 

mas estabelece uma construção de concepções a partir de fatos, que serve para julgar eventos 

posteriores. Se em uma notícia um indivíduo é classificado com estereótipos, o receptor de 
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maneira inconsciente vai julgar posteriormente o individuo da maneira classificada pela 

mídia.  

O termo estereótipo era usado desde 1978, no ambiente da imprensa e tipografia, quando 

eram usadas chapas de metal para produzir cópias repetidas do mesmo texto. Dentro das 

ciências sociais o termo era usado esporadicamente, para representar algo ‘sólido’, ‘firme’. 

(CABECINHAS, 2004).  

O estudo dos estereótipos como conceito social surgiu nos estudos de Walter Lippman, 

que associou o significado da palavra a uma certa rigidez das imagens mentais formadas a partir 

de grupos sociais. Lippman conceituou os estereótipos dentro de um processo “normal” e 

“inevitável”, característico do pensamento humano (id, 2004).  

Para Lippman, os estereótipos são conceitos inflexíveis a mudança social (FREIRE 

FILHO, 2004). O conceito social estereotipado é inconscientemente disseminado as pessoas, e 

fixado dentro da cultura, se tornando uma ideia comum.  

 

A disseminação, pelos meios de comunicação de massa, de representações 
inadequadas de estrangeiros, classes sociais e outras comunidades é destacada como 
um sensível problema para o processo democrático, cujo desenvolvimento demanda 
a opinião esclarecida de cada cidadão a respeito de questões capitais da vida política 
e social. (FREIRE FILHO, 2004, p. 47)  

 

Os meios de comunicação são disseminadores de estereótipos. Essa difusão torna o 

espectador, de maneira involuntária, dependente do raciocínio que desconsidera fatores 

importantes da sociedade.  

Os estereótipos produzem efeitos sobre a sociedade e podem gerar comportamentos 

sociais de exclusão e marginalização a tudo que é diferente ao raciocínio habitual.  

 

Como forma influente de controle social, ajudam a demarcar e manter fronteiras 
simbólicas entre o normal e o anormal, o integrado e o desviante, o aceitável e o 
inaceitável, o natural e o patológico, o cidadão e o estrangeiro, os insiders e os 
outsiders, Nós e Eles. Tonificam a auto-estima e facilitam a união de todos “nós” 

que somos normais, em uma “comunidade imaginária”, ao mesmo tempo em que 

excluem, expelem, remetem a um exílio simbólico tudo aquilo que não se encaixa, 
tudo aquilo que é diferente. (FREIRE FILHO, 2004, p. 47)  

 
É a partir do conceito de estereótipo traçado por Lippman que este trabalho busca 

identificar as representações propagadas pela mídia que reforçam ideias muitas vezes 

preconceituosas e estigmatizadas sobre os imigrantes haitianos.  
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4. ESTUDO DE CASO: A PROBLEMÁTICA DOS IMIGRANTES HAITIANOS  

 

Este artigo pretende analisar de que forma os imigrantes haitianos são retratados pela 

mídia televisiva. O trabalho faz parte de um monitoramento feito por acadêmicos do curso de 

Jornalismo da UniBrasil que observam os telejornais matutinos na busca por notícias 

relacionadas a imigrantes de todas as nacionalidades que vivem no Brasil. Foram monitorados 

os noticiários locais Paraná no Ar (RIC/Record), Bom Dia Paraná (RPC/Globo) e Jornal da 

Massa (SBT) bem como os noticiários nacionais Bom Dia Brasil (Globo) Fala Brasil (Record) 

e Jornal do SBT (SBT), entre março e julho de 2014. Como apenas três reportagens sobre os 

imigrantes haitianos foram encontradas durante o período, todas em âmbito nacional e duas 

delas referentes à mudança de um grupo de haitianos do Acre para São Paulo, optou-se por 

analisar esse caso especificamente, abrangendo também outros dois telejornais, desta vez 

noturnos: Jornal da Record (Record) e Jornal Nacional (Globo).  

Assim, a amostra ficou centrada temporalmente na última semana de abril (23 a 30), 

quando o fato ocorreu, abrangendo o total de cinco peças: uma encontrada no Bom Dia Brasil, 

duas no Jornal Nacional e duas no Jornal da Record (uma delas reprisada no Fala Brasil do dia 

posterior). Assim, objetivou-se entender o enquadramento do caso, tendo em vista as 

características de cada noticiário e emissora, observando variantes como tempo da peça, sua 

localização dentro do telejornal (editoria), número e qualidade das fontes e abordagem do 

tema.  

No dia 24 de abril, os veículos de comunicação “descobriram” a chegada a São Paulo 

dos imigrantes provenientes do Acre. Neste dia, tanto o Jornal da Record quanto o Jornal 

Nacional fizeram reportagens sobre o caso. No noticiário da Globo a reportagem procura 

contextualizar rapidamente a vinda de imigrantes haitianos para o Brasil, ao mostrar homens, 

mulheres e crianças que vêm ao Brasil como refugiados, especialmente no Acre, e o conflito 

gerado pela “envio” desses refugiados para outros estados. Por questões humanitárias o Brasil 

concede o visto de refugiado para que eles possam encontrar trabalho. Utilizam-se animações 

gráficas, como mapas, para ilustrar os Estados que recebem esses imigrantes que entram no 

país pelo Acre. As fontes utilizadas se limitam expressar o conflito por meio de duas vozes 

oficiais, uma em cada local, sendo no Acre ouvido o Secretário de Direitos Humanos, Nilson 

Mourão e em São Paulo, o padre Antenor Dela Vecchia, que coordena uma das igrejas que 

recebem esses haitianos. Enquanto o secretário justifica que o abrigo no seu estado não tinha 
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como atender a tantos imigrantes, e que logo se tornaria uma calamidade pública já que essa é 

‘apenas’ a porta de entrada para essas pessoas no Brasil, o padre deseja um local que não sirva 

como depósito e que o sonho de melhorar de vida não seja destruído pela falta de dignidade 

que os brasileiros oferecem a ele.  

A passagem do repórter mostra o salão da igreja onde os haitianos passam a noite, com 

destaque para os cobertores que servem como colchão fornecidos pela igreja. O repórter até 

utiliza dois personagens para ilustrar o problema mas não há entrevista com nenhum deles. A 

matéria de 3’39’’ é atualizada com uma nota pé sobre a entrega, por parte da prefeitura, de 

colchões na igreja. Há ainda uma sonora com a secretária de Justiça de São Paulo, Eloisa 

Arruda, sobre a atitude do governo do Acre, classificando-a como irresponsável ao permitir o 

embarque dos haitianos sem avisar o governo paulista. A justificativa do governo do Acre é 

dada por meio da leitura de uma mensagem em uma rede social do governador Tião Viana, do 

PT, que critica a ação do governo paulista indagando: ‘como é que a elite paulistana quer 

obrigar o povo do acre a prender imigrantes haitianos em nosso território? Preconceito racial? 

Higienização? As elites preconceituosas querem o que? Que prendamos essas pessoas? Que 

não as deixemos encontrarem pais, mães e esposas que já estão no Brasil?’.  

Já no Jornal da Record do dia 24, a matéria faz parte da série de reportagens especiais 

sobre as enchentes no Acre e Rondônia (intitulada A Grande Enchente) e tem 4'44” de 

duração. Além os haitianos, comenta sobre a nova leva de outros imigrantes que chegam ao 

Brasil, como os senegaleses, que recém chegaram ao Acre e partiram rumo à Rondônia. A 

peça começa com uma sonora de um haitiano não identificado que diz passar fome no país de 

origem devido à pobreza. Mostra o atendimento médico com vacinas e exames feitos na 

chegada deles.  

Na passagem do repórter, dentro do centro de triagem dos imigrantes, há uma tentativa 

de contextualização dessa imigração e imagens de filas para a emissão de documentos. Outro 

imigrante é utilizado como personagem, identificado apenas no off com seu primeiro nome, 

dizendo ter deixado família no Haiti mas com esperança de encontrar emprego aqui para 

ajudá-los. O Secretário de Direitos Humanos no Acre, Nilson Mourão, identificado no GC, 

fala sobre o local como porta de entrada dos imigrantes que, depois de passar pelo Acre, 

seguem para outros estados do país. Segundo ele, o trabalho feito ali “ajuda as pessoas a 

seguirem seu caminho Brasil afora”. A segunda parte da reportagem é sobre os senegaleses 

que também chegam a Brasiléia e embarcam em um voo fretado para Porto Velho. A 
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reportagem faz o trajeto aéreo com eles mostrando o cansaço e a esperança de encontrar 

emprego. Durante a viagem um imigrante é entrevistado, sem nenhuma identificação, e fala 

da falta de trabalho na terra de origem. Do aeroporto vão até rodoviária onde embarcam para 

o sul do Brasil. Lá, outro entrevistado imigrante fala sobre a expectativa de viver no Brasil e 

diz não existir separação ente negros e brancos no Brasil. Mais um imigrante é utilizado como 

personagem, identifica apenas no off, que trabalha em Rio Branco como pintor ganhando R$ 

800,00 e considera-se rico e feliz no Brasil. O repórter termina a matéria com a frase: “Boa 

sorte, John, rico trabalhador do Haiti”.  

No dia 28, o Bom Dia Brasil exibiu uma reportagem sobre o assunto, primeiramente com um 

link ao vivo da igreja que recebe os haitianos relatando os dados da nova leva de imigrantes 

que chegaram a São Paulo. Em seguida, outro link do Acre mostra o galpão onde os haitianos 

estão vivendo enquanto não se mudam para São Paulo. Na sequência há um vivo do estúdio 

em Brasília onde Renata Lo Prete contextualiza a imigração resultante, entre outros fatores, 

do terremoto que assolou o país. Em tom opinativo os âncoras de Brasília e do Rio destacam a 

crise entre os estados como jogo de empurra em ano de eleição em vez de ser tratada como 

questão humanitária. Lo Prete comenta também que o governo federal diz que a política é de 

fronteiras abertas (com a documentação dos imigrantes) mas é preciso organizar os órgãos 

envolvidos (ministérios) para evitar o emprego em condições precárias. Para ela, o fluxo 

atende a demanda de trabalho no Brasil na construção civil, indústria e no agronegócio mas 

lembra que imigração é assunto do governo federal.  

No mesmo dia, o Jornal Nacional também faz uma suíte do assunto mostrando outras leva de 

imigrantes que chegavam a São Paulo. A reportagem, com duração de 2’53’’, é de José 

Roberto Burnier, que já havia feito a primeira matéria sobre o caso. O texto diz que nos 

últimos 18 dias já haviam chegado 800 pessoas, 236 para um igreja no centro de São Paulo. A 

passagem, mais uma vez mostra a situação provisória do local onde estão abrigados os 

estrangeiros, dessa vez na hora do almoço, “repare que eles formam uma fila e ficam muito 

juntos uns dos outros com medo de perder o lugar na fila ou alguém querer furar a fila. Olha 

aqui, esse aqui está tentando entrar aqui mas eles não deixam não”, diz o repórter. Como fonte 

estão a assistente social, Monica Quenca, que comenta a falta de ajuda do poder público na 

questão da alimentação dos imigrantes, e o ministro do Trabalho, Manoel Dias, que deu uma 

entrevista coletiva sobre o assunto e anunciou uma estrutura para regularizar os haitianos, 

como acontecia no Acre, ampliando esse serviço também para Curitiba, Florianópolis e Porto 
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Alegre. Não há uma crítica ao governo acreano. Também foram mostrados alguns 

empresários que estão contratando os haitianos para a construção civil e panificação. Ione 

Yamasaki, dona de uma panificadora, foi entrevistada e diz que já contratou cinco haitianos e 

que eles parecem ter muita vontade de trabalhar. A nota pé comenta que o governador de São 

Paulo, Geraldo Alkimin, do PSDB, disse em nota que procuraria o ministério da Justiça para 

que uma ação conjunta pudesse receber melhor os imigrantes. A mesma nota esclarece 

também que o governador do Acre, Tião Viana, do PT, afirmou que a situação dos haitianos é 

um problema da União e que já os procurou diversas vezes para tentar uma melhor solução. Já 

o Ministério da Justiça, por sua vez, disse que tem ajudado o Acre com recursos adicionais 

justamente para fazer uma melhor integração desses haitianos.  

A suíte do Jornal da Record é exibida no dia 29 e mostra os imigrantes já em São Paulo 

em busca de emprego, muitos deles sem documentos. Há também a informação de que estariam 

sendo emitidas 110 carteiras de trabalho. A reportagem inicia com um personagem, imigrante 

haitiano que comenta sua situação. Chegou há sete meses e está achando a vida dificil no país. 

Sua identificação é feita apenas no off, sem GC. Há ainda uma sonora com Rogério Hamam – 

Secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, que fala sobre a distribuição dos haitianos 

nos abrigos. Fala-se das instituições religiosas que sofrem com a superlotação. A repórter faz a 

passagem dentro do alojamento vazio, o mesmo mostrado pela Globo, em que os imigrantes 

haitianos estão hospedados em São Paulo, falando da passagem de 600 haitianos pelo local. São 

cerca de 200 pessoas no local, que buscam emitir documentos, principalmente a carteira de 

trabalho. Unidades móveis auxiliam na emissão de documentos. A reportagem usa um abre-audio 

de Luiz Antônio de Medeiros, sup. regional do Trabalho e Emprego, que fala aos haitianos que 

todos receberão carteiras de trabalho. Há imagens ainda do refeitório. A mesma reportagem, de 

1'56”, foi exibida no dia 30 de abril, no Fala Brasil.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

A homogeinização da cobertura do envio de imigrantes haitianos do Acre para São Paulo 

ocorridos no final do mês de abril é, sem dúvida, a principal característica encontrada na análise 

das peças. Para além da construção textual, também a narrativa visual mostra uma semelhança 

entre as coberturas dos dois canais. Não obstante, o uso de trilha sonora ocorre apenas em uma 

das matérias, da Record, e dramatiza o texto em conjunto com planos fechados nos imigrantes. No 

geral, a exibição das condições precárias de alojamento e de alimentação, bem como a espera por 
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documentos, são recorrentes em todas as peças. Até mesmo a gravação das passagens dos 

repórteres de diferentes emissoras ocorre no mesmo local, com observações bastante semelhantes 

em seus textos.  

No que diz respeito às fontes, é importante observar uma dedicação maior às vozes 

oficiais, principalmente nos telejornais da Globo, nos quais nenhum imigrante foi entrevistado. 

Nas duas reportagens do Jornal Nacional somam-se quatro fontes oficiais e uma fonte proveniente 

da comunidade, que classificou como positiva a chegada dos estrangeiros. Já as reportagens da 

Record sempre utilizam como fontes os imigrantes. Na matéria do dia 24 foram quatro 

estrangeiros e uma voz oficial. Já na suíte do assunto, foram duas vozes oficiais e uma imigrante.  

No Bom Dia Brasil, a importância do assunto rendeu links ao vivo tanto no Acre como em São 

Paulo, para mostrar a situação, e também em Brasília, onde a âncora utiliza-se da opinião para 

contextualizar o assunto. De todas peças encontradas, esta é a única que usa o gênero opinativo 

em forma de comentário.  

Com relação à abordagem, ambas emissoras inseriram, na maioria das vezes, as peças 

sobre o tema em meio a matérias sobre política, tratando-as, portanto, como uma crise/conflito 

desse âmbito. Nesse sentido, é importante observar a ênfase dos noticiários em relação aos 

partidos dos governadores envolvidos, sempre bastante claros quando se tratava de relacioná-los 

ao PT, no caso do Acre, que enviou os imigrantes, e PSDB, de São Paulo, que recebeu os 

mesmos, embora não tivesse sido aviso do fato. Assim, da forma como as reportagens foram 

organizadas, poderia-se interpretar a ação do governante do PT como quem pretende “livrar-se” 

do problema enquanto o governo do PSDB tentava organizar a situação com vistas ao “bem estar” 

dos estrangeiros.  

Os estrangeiros, no papel de vítima de um sistema falho, são mostrados como pessoas 

trabalhadoras que vieram em busca de uma vida melhor, em uma reconstrução clara da Jornada do 

Herói (CAMPBELL, 1995). Embora sempre retratados com aspecto fragilizado, reforçado pela 

sua incapacidade de narrar sua própria história (visto que são pouco usados como fonte), os 

imigrantes negros do Haiti também aparecem como a salvação para a escassa mão de obra em 

alguns setores da economia brasileira. Tendo em vista a única entrevista com um morador local, 

que analisa a vinda dos estrangeiros para o Brasil (Jornal Nacional, dia 28), a imigração tem 

caráter positivo, é necessária e sua integração se dá com facilidade. O exemplo de superação e de 

felicidade em estar no Brasil por parte do único haitiano já empregado ouvido pela reportagem 

(Jornal da Record, dia 24) reforça essa sensação positiva. Nesse sentido, alguns estereótipos são 

criados em relação aos imigrantes em geral, mas especialmente neste caso aos haitianos, que 

variam de acordo com a posição que ocupam (ou que pretendem ocupar) no já estabelecido tecido 
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social. Se alguns momentos, como foi o caso dos cubanos do programa Mais Médicos em 2013 

(JAVORSKI; SCREMIN, 2014), eram entendidos como uma ameaça, em outros, como nessas 

circunstâncias, o caso dos estrangeiros em situação de refugiados têm outra abordagem pelos 

meios de comunicação.  
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A ESFERA PÚBLICA E O “CAMPO MIDIÁTICO VERDE” 
 

 
Clayton Barbosa Ferreira Filho1 

 
 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho é discutir alguns pontos sobre o interesse e inserção da mídia 
impressa nacional, especificamente do jornal A Tribuna de Santos em questões relacionadas à 
temática ambiental a partir dos anos 1980, sobretudo com os casos originados pela poluição e 
contaminação da cidade de Cubatão e outras cidades da Baixada Santista. A partir dos anos 
1950, a cidade de Cubatão veio a se tornar um dos maiores pólos petroquímicos brasileiros, e 
em função da ação das indústrias ali instaladas, veio a ficar conhecida como “Vale da Morte”

2  
na década de 1980. Tendo isto em vista, percebe-se que o “caso Cubatão” destaca-se não só 
nas páginas da mídia impressa nacional como também internacional o que veio a colaborar 
para gerar o debate em torno das pautas ambientais, especialmente no que tange aos desastres 
ambientais. O debate surgido pela pauta ambiental na Baixada Santista é entendido aqui a 
partir do conceito de opinião pública do filósofo alemão Jürgen Habermas, e este jornalismo 
ambiental emergente dentro um “campo midiático verde” é pensado sob conceito de campo 
do sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
 
Palavras-chave: Cubatão; (toxi)cidade; Opinião Pública; Campo Midiático. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O que nasceria na década de 1960 no hemisfério norte, junto aos movimentos de 

contracultura, iria começar a germinar no hemisfério sul e especificamente na América Latina 

na década de 1980. Assim como no Estados Unidos e em boa parte da Europa, os movimentos 

ambientalistas surgiram a partir de uma necessidade e interesse da população em fazer parte 

da resolução dos problemas do meio ambiente, e no Brasil não será diferente. O movimento 

ambientalista contemporâneo surge na Europa e no Estados Unidos entre as décadas de 1960 

e 1970 com questões referentes às relações com que humanos mantinham com o mundo 

natural. A bióloga Rachel Carson e seu livro “Primavera Silenciosa”(1962) é um dos 

destaques da produção acadêmica ambientalista na década de 1960, onde a autora denunciava 

o uso de agrotóxicos em plantações nos EUA, recebendo muitas críticas e muitos seguidores 

                                                           
1
 Graduado em História(2012), mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste(UNICENTRO). Contato: claytonpopeye@gmail.com. 
2 Na década de 1980 Cubatão recebeu o título de cidade mais poluída do mundo pela Organização das Nações 
Unidas(ONU) e também ganhou o apelido de “Vale da Morte” do jornal americano The New York Times. 

mailto:claytonpopeye@gmail.com
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da bandeira verde, contribuindo para o debate ambientalista. Da mesma forma, a História 

Ambiental também surgiu na década de 1970 como produto destes acontecimentos, e em 

função de uma demanda pública, da já comentada necessidade da população se envolver nas 

questões que antes houveram provocado, como os problemas ambientais. Os historiadores da 

época navegaram nesta “maré montante de preocupação pública”, como foi apontado pelo 

historiador ambiental Donald Worster, e passam a desenvolver uma nova narrativa histórica, à 

medida que um compromisso político-moral se vê inserido no meio acadêmico com o 

objetivo de entender de outra maneira como os seres humanos se relacionam com o meio 

ambiente( WORSTER, 1991). 

 Essa “maré montante da preocupação pública” citada por Worster também deve ser 

lida como “maré montante da 'opinião' pública”. Podemos dizer em linhas gerais, que opinião 

pública seja um parecer e/ou entendimento particular – de um grupo ou segmento social - 

sobre algum determinado assunto, que quando compartilhado acaba se tornando uma 

constatação – o consenso. Claro que isto não deve simplificadamente explanar o conceito de 

opinião pública, mas o que melhor encaixa neste trabalho é perceber a opinião pública 

bebendo do conceito de Jürgen Habermas(2003) sobre a esfera pública, que abordaremos aqui 

como uma grande demanda pública por resolução dos problemas ambientais brasileiros 

vetorizados a partir do caso da (toxi)cidade de Cubatão na década de 1980. 

  A cidade de Cubatão e os desastres ambientais gerados e sofridos por esta vieram a 

fazer parte do debate na esfera pública santista e brasileira na década de 1980, sobretudo com 

a abertura política durante o processo de redemocratização em 1985, quando começaram a 

serem publicadas no jornal A Tribuna de Santos inúmeras denúncias a respeito da descoberta 

de depósitos clandestinos contendo substâncias químicas em alguns pontos da Baixada 

Santista. Estas substâncias químicas eram resíduos da produção de fungicidas organoclorados3 

como o pentaclorofenol, pentaclorofenato de sódio(ambos conhecidos como o pó-da-china)4 e 

                                                           
3  Fungicidas organoclorados são substâncias químicas que tem sua base de produção a partir do cloro. 
4 O popularmente conhecido como “Pó da China” ganhou esta denominação em função de um episódio ocorrido 

na cidade de Rio de Janeiro nos anos 1970, quando um grupo de estivadores em contato com um produto 
importado da China viriam a se contaminar devido ao alto grau de toxicidade do produto. Instantaneamente, os 
estivadores sofreram com vômitos, confusão mental, taquicardia, hipertensão e queimaduras, alguns vindo a 
falecer precocemente.  Como argumentado pela ACPO(ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POLUENTES), 
composta por um grupo de ex-funcionários da Rhodia, hoje o produto foi banido do mercado mundial, “cuja 

produção em Cubatão se arrastou até o fechamento da fábrica[ fechamento da fábrica de pentaclorofenato de 
sódio na Unidade Química de Cubatão(UQC) da Rhodia, mantendo outros produtos como o pentaclorofenol e 
seu subproduto, o hexaclorobenzeno] em 1978, sob pressão da opinião pública diante das denúncias de duas 
mortes de trabalhadores com indícios de intoxicação aguda (Mário de Andrade aos 32 anos em 1975 – apenas 
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também de seu subproduto, o hexaclorobenzeno. Após denúncias de moradores dos bairros 

Quarentenário e Samaritá em São Vicente,(onde estava localizado alguns dos depósitos 

químicos classificados pelo jornal como “lixões clandestinos da Rhodia”), constatou-se que se 

tratavam dos fungicidas organoclorados citados, e consequentemente que eram produzidos no 

interior da fábrica da multinacional francesa Rhodia S/A.   

 Este evento específico, o “Caso Rhodia” como foi propagado pela mídia, somado ao 

processo de redemocratização que estava ocorrendo no Brasil a partir de 1985, formou o 

estopim para outras denúncias de problemas ambientais frutos da poluição e contaminação 

industrial em Cubatão a serem apontadas pela mídia, especialmente pelo jornal A Tribuna de 

Santos. Têm-se desta maneira, iniciado um debate em torno da pauta e/ou opinião pública 

“criada” pelo jornal A Tribuna de Santos, de onde outros jornais locais também tomarão 

conhecimento e se apropriarão desta pauta. Neste artigo, está prática de apropriação que nos 

referimos é melhor discutida nas páginas seguintes sob a ideia de “estrutura das relações 

objetivas” de um determinado campo
5, conceito também a ser definido e adaptado assim 

como a análise das fontes tomando a mídia em sua constituição como “campo midiático”, 

ambos sob a ótica de Pierre Bourdieu. 

 

2. OPINIÃO PÚBLICA 

 

Como já comentado anteriormente, o conceito de opinião pública é melhor entendido 

a partir da esfera pública de Jürgen Habermas em “Mudança Estrutural na Esfera 

Pública”(2003), e é amplamente difundido em estudos que abordam as formas alternativas às 

instituições estatais  para a efetiva prática da democracia. Apesar de Habermas atentar no 

prefácio da obra para que o conceito fora criado com base na esfera pública burguesa, nascida 

no fim da Idade Média européia e a coloca como uma categoria histórica, que por este motivo 

não deve ser transportada como um modelo sociológico para uma sociedade que não esteja no 

contexto histórico burguês pois seria um anacronismo, assim como seria anacrônico falar em 

opinião pública antes do século 18. Acreditamos que mesmo em no contexto histórico 
                                                                                                                                                                                     
uma semana após sua admissão - e Vanderval Leão Santana aos 28 anos em 1978) e sequelas comprovadas nos 
demais.”(ACPO, 2001).  
5  O conceito de “campo” aqui abordado é o conceito proposto por Pierre Bourdieu(2003), que em resumo pode 
ser definido como um microespaço intermediário entre dois grandes pólos, onde estão inseridos agentes e 
instituições que produzem, reproduzem e difundem a arte, no campo artístico,  a literatura no campo literário, a 
ciência no campo científico, assim como a notícia no que aqui chamamos de “campo midiático”. 
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contemporâneo, ainda se pensa e se age em uma sociedade burguesa, portanto, os conceitos de 

esfera e opinião pública podem ser encaixados neste trabalho. 

 No século 18, a burguesia é o segmento social ideal para a formação da esfera pública, 

pois para Habermas(2003), neste contexto, a esfera pública só se desenvolve em um espaço 

onde ocorre o debate e ele só é possível em um público passível de opinião, de conhecimento 

para julgar; desta forma, no século 18 o público que lê forma opinião; assim, o público 

burguês do século 18 é decididamente um público que por ler e compartilhar suas ideias, está 

necessariamente inserido em uma esfera pública e é possuidor de opinião pública. 

 Essa opinião pública tem relação direta com a reputação perante os outros, com o 

“público”, é uma maneira de interpretar e debater um assunto que está sendo questionado. É 

também uma maneira de controlar e fiscalizar o poder político, pela publicação das ações 

institucionais, garantindo também o direito de criticar as ações do Estado. Ainda, segundo 

Habermas(2003),  este público que critica as ações estatais, que opina, é o público que 

consequentemente raciocina6, que julga um assunto que tem ganhado publicidade, um assunto 

que se torna público, um assunto ou tema que é do interesse de um público e é exposto, 

compartilhado, debatido,  criticado, julgado, e que por fim pode ou não chegar a um consenso. 

 Estes assuntos discutidos, normalmente envolvem o mundo social deste público(no 

caso do burguês do século 18, os debates em tavernas envolvia a discussão de obras literárias 

e a política), como por exemplo uma conversa sobre a eleição federal ou municipal, e na 

lógica de Habermas, quanto mais assuntos forem discutidos, mais críticas e mais opiniões 

surgirão, e passando pelo julgamento de todo o público, se chega ao consenso, que pode ser 

entendido como a opinião pública. Seria nada mais do que um modelo idealizado da prática 

democrática. Em outras palavras, Habermas define isso como o mais puro exercício da 

democracia dentro da esfera pública, pois onde o público tem o poder da crítica(no caso, a 

opinião), tem a ferramenta para fiscalizar o poder público diante da opinião pública. Como 

afirma o próprio Habermas: 

 

Esses juízos interditados são chamados “públicos” em vista de uma esfera pública 

que, indubitavelmente, tinha sido considerada uma esfera de poder público, mas que 
agora se dissociava deste como o fórum para onde se dirigiam as pessoas privadas a 

                                                           
6 Segundo Losekann(2009),  o público crítico, que raciocina é possuidor de uma característica referente a 
condição de ser humano,  que é a capacidade de racionalizar, de gerar opinião. Desta forma, a esfera pública era 
constituída e se mantinha pela “racionalização pública”, característica de qualquer indivíduo. 
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fim de obrigar o poder público a se legitimar perante a opinião pública. O publicum 
se transforma em público, o subjectum em sujeito, o destinatário da autoridade em 
seu contraente. (LOSEKANN apud HABERMAS, 2003, p. 40). 

 

 Porém, como bem aponta Cristina Losekann(2009), esse modelo de esfera pública de 

Habermas constitui estritamente o público burguês do século 18, pois  teoricamente, a esfera 

pública inclui a todos os seres humanos. Só que o “todos” nesse caso é tão relativo quanto o 

que definia ser cidadão na Grécia Antiga ou os “homens bons” no Brasil Colônia. O “todos” é 

exclusivo do burguês, que tem propriedades, é consumidor de arte, de literatura, que tem o 

poder da leitura no século 18. Assim como os critérios para ser cidadão na Grécia Antiga 

eram ser nascido na Grécia, ser maior de 21 anos, homem; se um “homem bom” no Brasil 

colônia era ser um senhor de engenho; ter opinião e participar da esfera pública no século 18 

necessitava ter características burguesas: possuir bens e formação.(LOSEKANN, 2009, p. 40). 

Estas características que atestam o recado de Habermas no prefácio, sobre a esfera pública 

burguesa ser uma categoria histórica, uma categoria de cidadão de um determinado momento 

histórico.  

 De maneira geral, a esfera pública burguesa do século 18, desenvolvida nas tavernas e 

cafés discutida por Habermas constitui-se de assuntos debatidos na esfera privada(como os 

assuntos debatidos nas tavernas, a esfera privada literária), que quando passados para a 

assuntos relacionados a política, economia, ou temas que tivessem um interesse público, se 

transformavam em assuntos debatidos na esfera pública “política”, e que como já comentado, 

quando o debate chegado a um consenso, é constituída a opinião pública. Em suma, a esfera 

pública é um espaço de resolução de problemas sociais, desde que todos sejam produtores de 

opinião.  

 Se desta maneira, a esfera pública é o espaço de debate e resolução de problemas 

sociais, a partir de um processo de debate, crítica e julgamento de um tema que por fim 

constrói a opinião pública, podemos dizer nas palavras de Jorge Adriano Lubenow que: 

 

Na linguagem política habermasiana, a esfera pública é a categoria normativa chave 
do proceso deliberativo; é uma estrutura de comunicação que elabora temas, 
questões e problemas politicamente relevantes que emergem da esfera privada e das 
esferas informais da sociedade civil e os encaminha para o tratamento formal no 
centro político; é um centro potencial de comunicação pública, que revela um 
raciocínio de natureza pública, de formação da opinião e da vontade política, 
enraizada no mundo da vida através da sociedade civil. A esfera pública tem a ver 
com o “espaço social” do qual pode emergir uma formação discursiva da opinião e 

da vontade política (LUBENOW, 2007, p. 112-113). 
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 Os temas e assuntos de relevância política e social produzidos na esfera pública nada 

mais são do que os debates desenvolvidos dentro da esfera privada(podemos inserir aqui 

“microesferas” constituindo grupos e segmentos sociais), os questionamentos da sociedade 

civil, ou como disse  Lubenow(2007), é também uma “caixa de ressonância”, um filtro que 

traduz as demandas sociais em temas , projetos, argumentos que são transportados  para as 

instituições estatais para resolução das demandas da sociedade civil.  

A esfera pública tem relação direta com o espaço social e filtra temas, as demandas 

sociais( por exemplo os relacionados ao meio ambiente como poluição, direito dos animais, 

etc), compartilha argumentos e/ou a opinião pública(a favor ou contra os temas) e transporta 

para processos institucionalizados de decisão, de introduzir no sistema político os conflitos 

existentes na sociedade civil(as bandeiras dos movimentos sociais por exemplo), “a fim de 

influenciar e direcionar os processos de regulação e circulação do poder do sistema político 

através de uma abertura estrutural, sensível e porosa, ancorada no mundo da 

vida.”(LUBENOW apud HABERMAS, 55, cap. 7-8). 

 Porém, Habermas atenta que mesmo as demandas ou reivindicações sendo legítimas, 

elas só são de fato legitimadas e deliberadas quando são forjadas opiniões por interlocutores 

ou grupos privilegiados na esfera pública. Um indivíduo ou grupo socialmente estabelecido, 

que em sua opinião tendo um tom de autoridade (seja uma autoridade política, científica, 

religiosa ou de qualquer setor da sociedade), pode opinar na esfera pública, tendo poder para 

deliberar um tema reivindicado, por exemplo, por um movimento social, vindo então debatido 

na esfera pública. Esse empecilho para a legitimação da opinião pública é parecido com a 

ideia do discurso performativo de Pierre Bourdieu(2007), onde segundo ele é com um 

discurso de alguma autoridade que se  legitima determinada opinião. Neste diálogo conceitual 

entre Habermas e Bourdieu podemos encaixar o discurso identitário da cidade tóxica em 

Cubatão. Ambos os conceitos( tanto a opinião pública, quanto o discurso performativo) 

necessitam de terreno fértil para se tornarem discursos vencedores(no caso Cubatão a crise 

ambiental), necessitam de uma voz com reconhecimento e/ou autoridade, necessita de um 

grupo que reconheça esta voz(normalmente, o grupo que reconhece e recebe este discurso 

muitas vezes é o próprio grupo que produz  uma opinião favorável ao discurso, que por não 

estarem política e socialmente inseridos na esfera pública, tem sua opinião excluída até ser 
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traduzida pelo indivíduo ou grupo privilegiado)7, e não menos importante, de ritos de 

institucionalização (podemos pensar em ritos de institucionalização(BACZKO, 1985) os 

argumentos científicos utilizados pelo jornal A Tribuna de Santos, que com o laudo do 

geólogo autoriza/institucionaliza/legitima a contaminação e poluição)  que reforcem e 

legitimem o discurso/opinião:  

 

As áreas que serviram de depósito para os resíduos industriais da Rhodia, em 
Samaritá, não poderão ser aproveitadas para a agricultura, construção de moradias, 
indústrias ou qualquer outra atividade. Tanto o solo quanto os cursos d’água estão 

comprometidos. Não se pode utilizar a água dos poços artesianos; a areia, para fins 
variados e os rios, para a pesca. O homem não deve lançar mão dos recursos naturais 
daqueles trechos. Nunca mais. Esta é a conclusão do geólogo José Antônio D’ 

Ambrósio, nomeado pela Justiça para realizar a peritagem nos quatro lixões e emitir 
laudo especificando os danos causados ao meio ambiente.(A Tribuna de Santos, 1º 
de março de 1986).  

 

É muito provável que as pessoas expostas direta ou indiretamente pelos resíduos 

tóxicos só vieram a serem ouvidas, e consequentemente a conquistarem um espaço na esfera 

pública, com as denúncias publicadas pelo jornal A Tribuna de Santos. Porém, o jornal 

também deve ser visto como um grupo sem legitimidade, até 1985, quando se inicia o 

processo de redemocratização, entendido aqui como fundamental para que as denúncias da 

população, traduzidas pelo jornal A Tribuna de Santos. Ainda assim, acreditamos que a nível 

de Brasil, somente seja possível falar na existência de uma opinião pública(ao modelo de 

Habermas)a partir da década de 1980, sobretudo a partir do processo de redemocratização, 

com a germinação de uma esfera pública mais porosa, com uma participação popular 

                                                           
7 Acreditamos ser válido citar os protestos ocorridos a partir de junho de 2013 como exemplo de uma voz 
excluída na esfera pública. Ocorre que, no início de junho de 2013, um determinado grupo, participativo dentro 
da sua esfera privada de debate, e portanto portador de uma opinião, intitulado Movimento Passe-Livre São 
Paulo(MPL-SP) que na falta de legimitidade de sua voz diante da sociedade política que viria a aumentar a tarifa 
do transporte coletivo da cidade de São Paulo/SP apela para às ruas, para o protesto. No início dos protestos, boa 
parte da mídia nacional propagava um discurso contra os protestos, que acabou por construir uma opinião 
pública estigmatizada que criminalizara os movimentos sociais(como ocorre com o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra). Porém, no decorrer dos acontecimentos, por motivos nitidamente particulares( no 
caso, os próprios veículos de comunicação que criminazavam os manifestantes se viram impedidos de fazerem 
seu trabalho na cobertura do evento por parte da polícia militar do estado de São Paulo, que respondeu 
violentamente com quem estivesse nas ruas, incluindo os repórteres que cobriam o evento), essa mesma mídia 
muda o seu discurso de contra para pró-protestos,  construindo uma outra opinião pública. Habermas(2003) 
considera que este fato, de uma esfera pública ser dominada pelos meios de comunicação de massa como o 
grande entrave para a despolitização do público, e consequentemente, o fracasso do processo deliberativo da 
democracia. 
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significativa, onde por exemplo a campanha diretas já, o “caso Cubatão” e do césio-137 em 

Goiânia/GO ganham espaço e inserem segmentos sociais marginalizados na esfera pública. 

 Se considerarmos a existência de uma esfera pública antes do processo de 

redemocratização, podemos dizer que a esfera pública brasileira era muito mais restrita; era 

mais para uma esfera privada do que pública, restrita aos veículos de comunicação(muito 

mais do que hoje) e autoridades políticas, por isso de considerarmos a escolha do título deste 

trabalho como Cubatão através de uma estreita janela”. Com a redemocratização, se inicia a 

passos curtos uma discussão sobre a questão ambiental no Brasil, que de certa forma acaba 

conduzida pela mídia neste momento. Este tipo de prática, este direcionamento das questões 

sociais através da mídia(e consequentemente da opinião pública) é percebido com o conceito 

de campo de Bourdieu,  pensando em um “campo midiático” por se tratar do meio jornalístico 

como proposto pelo autor em Sobre a televisão(1997)8. 

 

3. O “CAMPO MIDIÁTICO VERDE” 

 

 Segundo Bourdieu(2004), um “campo” diz respeito às relações de forças existentes em 

determinado lugar social, um microcosmo, onde  disputas pelo poder simbólico, são seladas 

pelos indivíduos ou instituições nele inseridos, detentores ou não de um capital simbólico, que 

estabelece a autoridade de cada campo.  Ele também coloca que um campo é um espaço social 

estruturado, onde as disputas são estabelecidas pelos que dominam e pelos que anseiam o 

poder dentro do campo. Nas palavras do próprio Bourdieu, um campo é um  

 

espaço relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, 
como o macrocosmo, ele é submetido a leis sociais, essas não são as mesmas. Se 
jamais escapa às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma 
autonomia parcial mais ou menos acentuada. E uma das grandes questões que 
surgirão a propósito dos campos(ou dos subcampos)[...]será precisamente acerca do 
grau de autonomia que eles usufruem.(BOURDIEU, 2004, p. 21). 
 
 

 Esta relativa autonomia do campo com relação abriga uma arena de combates, que 

são travados para que haja uma transformação ou sejam mantida a estrutura das relações 

                                                           
8 Sobre a televisão foi um curso ministrado por Bourdieu no Collège de France e transmitido pela televisão 
francesa em 1996, que veio a ser publicado como livro junto com A influência do jornalismo e Os jogos 
olímpicos , onde o autor faz uma análise do meio jornalístico como campo e crítica os meios de comunicação e 
sua influência na política e manutenção das estruturas sociais, sendo a tradução brasileira publicada em 1997. 
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objetivas de um campo. Optamos neste artigo em situar o jornal A Tribuna de Santos em um 

campo midiático, porém, este campo midiático esteve(ou ainda está) sujeito às regras de 

outros campos, como por exemplo o político e o econômico, mas principalmente o primeiro. 

Se pensarmos na organização de um campo midiático brasileiro nos anos finais da ditadura 

militar, logo mais observaremos regras semelhantes as do campo político, estabelecidas pelo 

contexto daquele momento histórico. Porém, com a abertura política e iniciado o processo de 

redemocratização em 1985, o campo midiático conquista certa autonomia, e começa a ditar as 

regras do próprio campo.  

Com a redemocratização, a mídia brasileira, em todas as suas formas conquista e 

produz o seu próprio capital, a liberdade de imprensa, fruto da abertura política. A mídia 

brasileira é percebida pelos agentes sociais neste momento de “retorno” de um Estado 

democrático com um poder simbólico instituído pelo regime democrático, e o crédito 

midiático9 conquistado pelos meios de comunicação acaba seguramente em constituindo um 

crédito político, um crédito de uma nova autoridade em para este novo período democrático 

brasileiro.   

 Bourdieu aponta que além de ser refém de um capital político em seu próprio campo, 

os agentes do campo( do campo midiático no caso, como jornalistas, repórteres,editores, 

agências de notícia, jornais, revistas, telejornais, etc), disputam o capital dentro do campo 

midiático a partir de uma lógica capitalista(assim como no campo econômico). A 

concorrência da pauta, seja por furos, a tendência em privilegiar a pauta sem abrir espaço para 

o debate a fim de elevar a audiência(ou a tiragem do jornal), contribuem para uma 

despolitização da população, por trazer uma informação instantânea e mastigada, promovendo 

uma visão des-historizada e des-historizante dos fatos sociais. Essas pressões com o objetivo 

de aumentar a audiência produzem uma 

 

imagem de um mundo cheio de violências e de crimes, de guerras étnicas e de ódios 
racistas, e a propor à contemplação cotidiana um ambiente de ameaças 
incompreesível e inquietante, do qual é preciso se manter distante e se proteger, uma 
sucessão absurda de desastres sobre os quais não se compreende nada e nada se pode 
fazer. Insinua-se assim, pouco a pouco, uma filosofia pessimista da história que 
encoraja a desistência e a resignação em lugar de estimular a revolta e a 
indignação.(BOURDIEU, 1997, p. 102). 

 

                                                           
9 Bourdieu em Os usos sociais da ciência(2004) atribui esse “crédito” ao capital de crédito científico, mas neste 
artigo nos apropriamos e o transformamos em crédito midiático, promovido pelo processo de redemocratização. 
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Apesar de Bourdieu fazer uma crítica à dinâmica do campo jornalístico como frisado 

na citação(que Bourdieu a fez muito bem e não é nenhum absurdo, principalmente em relação 

a promoção da despolitização, de uma visão distorcida dos fatos sociais, e que “que encoraja a 

desistência e a resignação em lugar de estimular a revolta e a indignação”), acreditamos que o 

jornal A Tribuna de Santos mesmo se utilizando de projeções apocalípticas (ainda não 

sabemos se para aumentar a tiragem do jornal) para denunciar e “fazer ouvir as vozes” dos 

grupos sociais mais afetados pela contaminação dos resíduos industriais, contribuiu10 para a 

inserção de segmentos marginalizados na embrionária esfera pública brasileira, sobretudo na 

Baixada Santista no municípios de Cubatão e São Vicente, onde na tentativa positiva de 

legitimar a pauta de uma crise ambiental, se utilizou de laudos técnicos e discursos jurídicos, 

além de apelar para referências bíblicas quando exposta a contaminação dos manaciais e do 

solo do bairro de Samaritá em São Vicente na matéria do dia 1º de março de 1986: 

 

A população de Samaritá aguarda. Mas o destino de uma região até então preservada 
já está comprometido. O Governo do Estado vai construir uma ponte, orçada em 
US$4 milhões para ligar a parte continental de São Vicente à ilha. Mas o que 
encontrarão os desbravadores destas terras além do que já existe? Talvez apenas a 
conclusão de que o nome Samaritá foi por demais oportuno à região11. Samaritá 
vem do composto hebraico SAMA, que significa desolação, abandono, aridez, 
deserto.12(A Tribuna de Santos, 1º de março de 1986). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Apesar de afirmado equivocadamente que o jornal A Tribuna de Santos houvesse sido 

o responsável pela dispersão e promover o debate ambiental brasileiro na década de 

1980(FERREIRA FILHO, 2012), ao utilizar a contribuição teórica dos conceitos de esfera 

pública e opinião pública de Jürgen Habermas(2003), pensamos em uma nova análise dos 

fatos e fontes.  

 Habermas em “Mudança estrutural na esfera pública” (2003) apresenta um modelo 

idealizado e teórico para a democracia deliberativa, porém aplicada ao modelo de uma 

sociedade burguês, que porventura utilizamos apesar dos avisos do autor. Como foi colocado, 

                                                           
10

 Contribui apenas, e não é o único responsável pela criação de um debate ambiental  brasileiro como afirmado 
equivocadamente em “O Caso Rhodia e a Contaminação de Cubatão/SP nos anos 1980”(FERREIRA FILHO, 

2012). 
 
11 O município de São Vicente localiza-se em sua maior parte urbana na Ilha de São Vicente, sendo o bairro 
Samaritá localizado na àrea continental , compondo a uma região periférica do município. 
12 Grifo nosso. 
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acreditamos não ser possível falar em uma esfera pública, muito menos de uma opinião 

pública antes da abertura política, pelo menos ao modelo idealizado por Habermas. Porém, 

com a abertura política e iniciado o processo de redemocratização, é possível perceber a 

germinação de uma esfera pública mais aberta. 

A estreita janela de Cubatão vem com o processo de redemocratização e denúncias 

feitas por parte da população, traduzidas e publicadas pelo jornal A Tribuna de Santos, 

detentor agora de seu próprio poder simbólico, fruto da redemocratização. Desta forma, 

podemos dizer que esta pesquisa avança, no sentido em que atribui não mais ao jornal A 

Tribuna de Santos a responsabilidade por criar a pauta de um jornalismo ambiental, mas que 

devido ao processo de redemocratização, contribuiu para a formação de uma esfera pública 

mais “porosa”, e consequentemente de uma opinião pública a respeito dos problemas 

ambientais que afetaram as cidades da Baixada Santista. 
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EVENTOS MULTITUDINÁRIOS: UMA ANÁLISE DOS CASOS “CHURRASCÃO 

DE GENTE DIFERENCIADA” E “AMOR SIM, RUSSOMANO NÃO” 

Eduardo Weinhardt1 

 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar o surgimento dos eventos “Churrascão de Gente 

Diferenciada”, e “Amor Sim, Russomano Não”, ambos realizados em São Paulo em 2011 e 

2012, respectivamente. Tomando-os como eventos multitudinários, conforme o conceito de 
“multidão” de Hardt e Negri (2005, 2012) e de Virno (2013), buscaremos entender quais são 

as características, recursos e estratégias que inicialmente deram força à formação dessas 
mobilizações. Iremos avaliar como eles surgem e ganham corpo antes de chegar às ruas. Para 
tanto, assumiremos como base teórica, além das referências já indicadas, a noção de 
“plurilingüismo” de Lazzarato (2006) e,para a análise dos enunciados referentes ao evento 

encontrados no Facebook e no Twitter, os escritos de Deleuze e Guattari (2001) no ensaio 
“Postulados da Linguística”.  
 
Palavras-chave: multidão; ciberativismo; ativismo político; ciberespaço; biopolítica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em junho de 2013, manifestações populares tomaram as ruas das principais cidades do 

Brasil de maneira inédita, chamando atenção da mídia, dos políticos e da academia para um 

novo tipo de fenômeno, que havia há pouco se manifestado na Europa (em especial na 

Espanha), nos Estados Unidos e em diversos países árabes. Essa, no entanto, não foi a 

primeira vez no país que a rua encheu-se de uma multidão querendo ser ouvida, vista e 

sentida. Frente à magnitude que as Jornadas de Junho ganharam, com centenas de milhares de 

manifestantes, é importante olhar para trás e entender que tais movimentos fazem parte de um 

processo, no qual o aprendizado e a energia acumulados em determinada mobilização ajudam 

a formatar a próxima. Nessas primeiras manifestações, uma multidão insatisfeita e revoltada,  

sem líderes ou ligações com movimentos sociais, descobriu que podia seauto-organizar e ir às 

ruas, fazendo-se presente e chamando atenção. Entender as origens desse processo é  peça 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Comunicação e Semiótica na Pontícia Universidade de São Paulo. Bolsista CNPQ. 
Contato: eduardowp@gmail.com 
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central para interpretar seus episódios mais recentes, como o visto em 2013, e também 

aqueles que estão por vir.  

Em agosto de 2011, em São Paulo, mais de 50 mil pessoas confirmam presença pelo 

do Facebook em um evento batizado de “Churrascão de Gente Diferenciada”. Os usuários da 

rede social eram convidados a se encontrar nas ruas de Higienópolis, do dia 14 daquele mês, 

em protesto pela mudança da localização de uma estação no planejamento de uma nova linha 

de metrô. Dois anos depois, centenas de pessoas vestidas de rosa choque compareceram à 

Praça Roosevelt,também em São Paulo, em um encontro chamado “Amor Sim, Russomano 

Não”. Assim como no caso anterior, a mobilização foi organizada por meio das redes sociais 

digitais, mas, desta vez, para se posicionar contra a candidatura de Celso Russomano à 

prefeitura da cidade. 

Apesar de inseridos em contextos completamente diferentes, o primeiro tendo como 

ponto de partida um aspecto bastante objetivo do projeto urbanístico da cidade e o segundo 

diretamente relacionado à disputa eleitoral, os dois acontecimentos são os primeiros a trazer 

uma série de características que reaparecem em 2013:são organizados a partir das redes 

sociais digitais, de maneira completamente descentralizada, sem um grupo definido ou 

instituição à frente, apenas com lideranças localizadas, de sub-agentes. Ainda mais 

importante, ambos já carregavam um sentimento de insatisfação, revolta e recusa.  Através 

das ferramentas disponibilizadas nas redes sociais digitais, pessoas/usuários/cidadãos se 

uniram espontaneamente em torno de uma ideia comum e, principalmente, entorno desse 

sentimento compartilhado,criando um acontecimento grande o suficiente para impactar a 

agenda da cidade. 

No entanto, embora estejam claras essas características comuns, falta entender como 

exatamente esses eventos se formaram. Conhecemos as ferramentas, mas pouco sabemos dos 

detalhes de como elas são usadas. Ainda não compreendemos inteiramente como é possível 

organizar, de forma horizontal,uma mobilização que surge no ambiente online e é forte o 

suficiente para tomar as ruas, arrastando milhares de pessoas; quais são os recursos e 

estratégias de enunciação que formam e organizam esses eventos. Nesse sentido, o objetivo 

desde trabalho é investigar especificamente a gênese desses dois casos ocorridos em São 

Paulo em 2011 e 2012, entender como eles surgem e ganham corpo antes de ir para as ruas. 

Para tanto,realizaremos uma análise de caráter qualitativo das postagem realizadas no 

Facebook e no Twitter referentes às duas manifestações tomando como base teórica os 
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escritos  sobre o conceito de multidão de Hardt e Negri (2005, 2012), e Virno (2013); a noção 

de plurilingüismo de Lazzarato (2006) e o ensaio “Postulados da Linguística”, de Deleuze e 

Guattari (2011). 

 

2. APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

Conforme indicado, o evento “Churrascão de Gente Diferenciada” surgiu como um 

movimento de oposição à mudança de uma futura estação de metrô. O tema constituiu-se 

como agenda de discussão pública a partir da cobertura midiática, que indicava que a 

alteração nos planos de uma nova linha se dera por conta da pressão da associação de 

moradores do bairro de Higienópolis, região nobre de classe média alta da capital. No dia 13 

de agosto de 2011 o site do jornal Folha de S.Paulo2 publicou uma matéria segundo a qual um 

abaixo-assinado elaborado pela “Associação Defenda Higienópolis” pedia a mudança na 

localização de uma estação prevista para a Avenida Angélica. principal via do bairro. O 

documento argumentava que o planejamento de novas linhas já indicava outras quatro 

estações num raio de 600 metros e também levantava a preocupação de que a obra aumentaria 

o fluxo de pessoas na região, “especialmente em dias de jogos e shows e de ocorrências 

indesejáveis”. O texto publicado pelo jornal trazia ainda o seguinte depoimento de uma 

moradora do bairro: "Eu não uso metrô e não usaria. Isso vai acabar com a tradição do bairro. 

Você já viu o tipo de gente que fica ao redor das estações do metrô? Drogados, mendigos, 

uma gente diferenciada". 

A matéria rapidamente repercutiu na internet, ganhando destaque nas redes sociais 

digitais, popularizando a expressão “gente diferenciada”. No mesmo dia da publicação da 

notícia, o usuário Danilo Saraivado criou um evento no Facebook propondo ironicamente que 

se organizasse um “Churrascão de Gente Diferenciada” no bairro. O evento ganhou 

popularidade e mais de 50 mil pessoas confirmaram presença, aumentando a repercussão da 

mídia sobre o fato. Saraivado chegou a cancelar o evento temendo pela “segurança dos 

participantes”
3, mas aqueles que haviam confirmado a presença não aceitaram o cancelamento 

                                                           
2 Disponível em: http://www1.folha.UOL.com.br/cotidiano/782354-moradores-de-higienopolis-em-sp-se-
mobilizam-contra-estacao-de-metrô.shtml (acesso em 11/02/2013) 
3 Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+de+pessoas+em+sp
/n1596952519276.html (acesso em 11/02/2013) 
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e reorganizaram o protesto. Cerca de 600 pessoas (segundo cálculos da Polícia Militar) 

compareceram no lugar marcado.  

O segundo caso que analisaremos, o “Festival Amor Sim, Russomano Não”, teve 

como contexto as eleições municipais de 2012 da cidade São Paulo. Assim como o anterior, o 

evento surgiu no Facebook, a uma semana da votação do primeiro turno, em oposição à 

candidatura de Celso Russomano, que então estava à frente nas pesquisas de opinião de voto. 

Criado no dia primeiro de outubro, chamava para uma mobilização apartidária na noite do dia 

5 na Praça Roosevelt, região central da cidade, na qual todos deveriam vir vestidos com pelo 

menos uma peça de roupa rosa-choque. Convidava artistas a se apresentarem na ocasião, 

transformando a manifestação em um festival sem curadoria ou programação fixa, onde quem 

quisesse poderia participar.  

Pouco tempo depois de criado o evento, o Facebook o teria cancelado. Em resposta a 

uma ação vista como censura, os usuários criaram mais de duzentos eventos na plataforma, 

alguns somando mais de 4 mil presenças confirmadas. Na data marcada, mais de mil pessoas 

compareceram à praça, segundo estimativas da polícia militar.  

A mobilização deu origem a um segundo evento organizado 15 dias depois do 

primeiro, batizado de “Existe Amor em SP”. Motivados pelo primeiro encontro, cerca de 80 

pessoas de grupos envolvidos com produção cultural independente da cidade  organizaram um 

novo festival, desta vez com a presença confirmada de artistas conhecidos, como os cantores 

Criolo e Gaby Amarantos4.  A nova mobilização não era mais em oposição ao candidato 

Celso Russomano, mas queria para mostrar aos dois candidatos que seguiam na disputa (José 

Serra e Fernando Haddad) que seria possível levar a cultura de forma colaborativa para as 

ruas da cidade. O movimento ganhou repercussão a ponto de Fernando Haddad afirmar 

“Existe amor em São Paulo” quando tomou posse como prefeito e seguiu existindo enquanto 

mobilização em favor do uso do espaço público para a cultura, organizando reuniões abertas 

sobre demandas políticas a serem apresentadas ao poder institucionalizado.  

 

 

3. MULTIDÃO E PLURILINGÜISMO 

  

                                                           
4 Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+de+pessoas+em+sp
/n1596952519276.html (acesso em 11/05/2012) 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+de+pessoas+em+sp/n1596952519276.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+de+pessoas+em+sp/n1596952519276.html
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Tanto AntonioNegri e Michael Hardt (2005, 2012), quanto Paolo Virno (2013), 

recuperam o termo “multidão” nos escritos políticos de Espinoza, para quem esta 

representava “uma pluralidade que persiste como tal na cena pública, na ação coletiva, na 

atenção dos assuntos comuns, sem convergir ao Uno”, em outras palavras, era “a forma de 

existência política e social dos muitos enquanto muitos” (Virno, 2013, p. 9, grifos do autor). 

Esse conceito, então, opunha-se à noção de “povo” de Hobbes, para quem justamente a 

formação de um uno homogêneo era o que permitia a abstração da multiplicidade de 

singularidades e dava origem a um povo, criando condições para a estruturação de um poder 

soberano transcendente na forma de um Estado (Virno, 2013).  

Hardt e Negri (2005) veem nessa multidão uma força biopolítica5 capaz de fazer frente 

ao poder constituído do capitalismo contemporâneo, que opera de forma totalizante, ignora 

fronteiras e subjuga a soberania dos Estado-nação6. Para eles, a noção de multidão se sustenta 

sobre três pilares. Primeiro, ela é o nome de uma imanência, de um conjunto de 

singularidades não representáveis. Portanto, não só é distinta do povo, como também  

diferente das massas e da plebe, pois consiste em algo organizado (ou auto-organizado). Em 

outras palavras, não é uma força irracional (por isso facilmente manipulável), perigosa e 

violenta.  

O segundo pilar indica que a multidão deve ser vista como um conceito de classe, uma 

vez que é sempre produtiva e está sempre em movimento. Este aspecto nos leva à lógica do 

capitalismo cognitivo (ou pós-fordista), no qual a capacidade subjetiva do trabalhador 

(trabalho imaterial) superou a força física do operário (trabalho material) como base do 

sistema capitalista. O chão da fábrica deixou de ser sua força motriz, onde se concentra a 

geração de riquezas, e assumiram sua posição as áreas burocráticas, administrativas, de 

gerenciamento e desenvolvimento de estratégias e inovações. Nesse mesmo processo, o valor 

simbólico dos artefato produzidos passa a ser cada vez mais importante que o seu valor 

material. A multidão é explorada na produção a partir do momento no qual o trabalho 

                                                           
5
Os autores explicam que o termo “biopolítica”, originalmente cunhado por Foucault, passa por uma revisão por parte de uma 

série de estudiosos do filósofo francês, que começam a analisar não só o poder de controle do Estado, mas consideram 
também que a própria vida carrega uma carga de poder através de seus corpos, afetos e desejos, ou seja, carrega uma 
possibilidade de antipoder frente àquele que a subjuga. Esses novos autores propõem então a distinção entre biopoder e 
biopolítica. O primeiro corresponderia ao controle exercido pelo Estado sobre a vida das populações, e o segundo diria 
respeito à resistência imposta pelos corpos a essa subjugação. Essa é a perspectiva adotada por Negri e Hardt (2005). 
6 A essa estrutura de poder do capitalismo contemporâneo, aqui descrito de maneira extremamente sucinta, os autores 
denominam Império (Hardt e Negri (2012) 
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imaterial, que só pode ser realizado por meio da criação em rede entre os indivíduos, gera 

valor. A exploração aqui refere-se, assim, à exploração da cooperação.  

Por último, a multidão consiste em uma potência, ou seja, uma força, que nasce nesse 

mesmo processo de cooperação que é explorado pelo capital, carregada por um profundo  

sentimento de insatisfação, revolta e recusa à realidade imposta pelo capitalismo dominante. 

Ela é formada por uma substância viva, encarnada, que funde corpo e intelecto. 

Embora não utilize o termo multidão, Lazzarato (2006) fala dessa mesma disputa de 

poder entre a multiplicidade e o capitalismo dominante na obra As Revoluções do 

Capitalismo,  mas a coloca numa perspectiva diferente. Considerando que, no contexto da 

sociedade de controle, esse embate se dá principalmente entre enunciados, isto é, no ambiente 

discursivo,  o autor traz a disputa para o território da comunicação, retomando a visão de 

Bakhtin de que o espaço das expressões é um campo de  batalha constante, constituído e 

organizado em função do confronto entre forças sociais e políticas (p.157).  Assim, é possível 

entender essa disputa identificando dois grandes tipos de discurso nela envolvidos. O 

primeiro, o “plurilingüismo”, corresponde àquelas forças que visam a polifonia, a diversidade, 

a criação de novas possibilidades e, portanto, de novas formas de poder. O outro, chamado de 

“monoligüismo”, direciona-se no sentido oposto: busca a unidade, a centralização, o 

consenso.7 Dessa maneira, podemos entender que a primeira corresponde justamente à força 

da multidão nessa disputa, buscando colocar sua diversidade através da qual surgem novos 

devires,  criando um território de possibilidades imprevisíveis. No outro extremo, o 

capitalismo, numa estratégia de dominação,  defende a manutenção da ordem tal qual 

instalada.  

Ainda no mesmo livro, Lazzarato (2006) retoma também alguns conceitos 

apresentados no ensaio “Postulados da Linguística”, que integra a obra Mil Platôs, de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (2011), lançado originalmente em 1980. Nesse texto, os autores 

recuperam teses de Ducrot (1987), Austin(1962) e Searle (1996), para investir contra quatro 

postulados básico da linguística clássica e mostrar que também eles entendem a linguagem 

como um campo de disputa de poder e, portanto, um campo político. Romperam assim com o 

conceito clássico de que a função essencial da língua é comunicar e informar. Para Deleuze e 

                                                           
7
Adotamos aqui o entendimento de “monolingüismo” e “plurilingüismo” conforme indicado por Lazzarato 

(2006), ignorando controvérsias sobre os termos na área de estudos da linguística. 
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Guattari, a informação, na verdade, serve apenas de suporte para a transmissão e cooptação de 

ordens, e a linguagem é feita para “obedecer e fazer obedecer” (p.12). Sua unidade elementar 

é, então, a palavra de ordem. Dessa maneira, a ideias colocadas em “Postulados da Linguística 

também nos servirão de base para a reflexão aqui proposta, em especial para a análise mais 

detalhada dos enunciados coletados nas redes sociais digitais. 

 

4. O CHURRASCÃO 

 Em especial no primeiro caso escolhido, o “Churrascão de Gente Diferenciada”, o 

processo de surgimento do evento é extremamente interessante e, de alguma maneira, 

inesperado. Mesmo que no âmbito das conjecturas, é possível afirmar que a mudança da 

localização de uma parada de metrô no projeto de uma nova linha tenderia a passar 

praticamente desapercebida. Ainda que fosse notícia em algum veículo de massa, e que uma 

ou outra pessoa expusesse seu desacordo ou indignação nas redes sociais digitais, o fato teria 

boas chances de esquecido em poucos dias. É na fala de uma moradora de Higienópolis, a 

psicóloga Guiomar Ferreira, reproduzida pela matéria da Folha de S. Paulo no dia 13 de 

agosto, que está a gênese desse evento, no uso do termo gente diferenciada: “Você já viu o 

tipo de gente que fica ao redor das estações do metrô? Drogados, mendigos, uma gente 

diferenciada”
8.  O eufemismo acabou incluindo não só mendigos e drogados, mas tudo o 

aquilo não corresponde às figuras ideais da elite tradicionalmente relacionada à nobre região 

de Higienópolis.  No entanto, em um jargão muito comum no jornalismo e na publicidade, 

costuma-se usar o termo “diferencial” como um atributo de qualidade: uma característica 

desejada e única em um determinado profissional, produto, empreendimento, etc. Ou seja, a 

moradora do bairro recorre a uma variante do adjetivo “diferencial”, mas carrega-o de outro 

significado, que contradiz o usual. Para ela, “diferenciado” significa “pior” ou “ruim”. 

 Ao ligar o metrô à imagem da não-elite, dos menos favorecidos, ela produz um efeito 

sobre os enunciatários: transforma todos os usuários do transporte público em uma massa 

indesejada, ou seja, realiza um ato perlocutório segundo entendimento de Searle (1996). É 

verdade que, a priori, Ferreira não teria as prerrogativas sociais para realizar tal ato. Ela 

poderia anunciar seu ponto de vista nas redes sociais, na padaria, na banca de jornal, mas sem 
                                                           
8 Notícia disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/08/782354-moradores-de-higienopolis-em-sp-se-
mobilizam-contra-estacao-de-metro.shtml (acesso em 20/05/2014) 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/08/782354-moradores-de-higienopolis-em-sp-se-mobilizam-contra-estacao-de-metro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/08/782354-moradores-de-higienopolis-em-sp-se-mobilizam-contra-estacao-de-metro.shtml
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maior impacto, pois não representava nem a associação de moradores do bairro. Entretanto, o 

jornal é, histórica e simbolicamente, o espaço do especialista, do conhecedor, da autoridade, 

etc. No momento em que publica esse enunciado, a moradora é automaticamente investida de 

poder. O jornal constitui um espaço enunciativo com as características (ou investidura) desses 

agentes da verdade, características das quais a moradora passa a compartilhar, mesmo sem 

querer, uma vez que tem voz no mesmo espaço. Assim, a enunciação dela é uma palavra de 

ordem, conforme nos indicam Deleuze e Guattari (2011), que realiza, ou tenta realizar, uma 

transformação incorpórea nos usuários do metrô, igualando-os todos a “mendigos” e 

“drogados”, em uma ação que reforça um estigma de que a elite brasileira tradicional é 

preconceituosa, que acredita que deve sempre se afastar dos Outros, “maléficos e perigosos”, 

para se defender.  

 Justamente a amplitude desse ato perlocutório é um dos fatores que nos ajudam a 

entender a força da resposta observada em seguida. Ele consiste em um agenciamento de 

enunciação conforme entendimento de Deleuze e Guattari (2011) e atribui unidade a um 

grupo que antes não existia, o grupo de “diferenciados”, uma multidão, no entendimento de 

Hardt e Negri (2005) e também de Virno (2013), formada por indivíduos que, graças às 

características discursivas da internet, podem facilmente encontrar-se online, trocar ideias e, 

como vimos, até organizar protestos.  

 Contudo, outro fator tão importante quanto esse foi a êxito da psicóloga entrevistada 

pela Folha de S.Paulo em cunhar, ainda que não intencionalmente, um slogan tão forte, curto, 

de impacto e de fácil memorização. É interessante observar como, apesar de fazê-lo para 

formar um enunciado preconceituoso e elitista, a moradora do bairro apropria-se do termo 

“diferencial”e o ressignifica. Ou seja, ela faz um percurso típico do plurilingüismo ao minar 

os sentidos dados pelo discurso dominante e aplicar novos significados, num movimento 

criativo que multiplica os “cromatismos” da língua, para usar o termo de Deleuze e Guattari 

(2011). É por essa amplitude “cromática” da expressão gente diferenciada que ela carregava 

um potencial tão significativo, que em seguida é explorado nas redes sociais digitais, onde os 

usuários a ressignificariam novamente, desta vez através do humor.  

 É justamente o humor a principal chave para entendermos a origem dessa mobilização. 

Quando o usuário Danilo Saraivado cria no Facebook o evento “Churrascão de Gente 

Diferenciada”, ele não tinha a intenção de realmente organizar uma manifestação, mas sim de 
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fazer uma sátira virtual, criticando o metrô por ter cedido à pressão dos moradores do bairro e 

mudado o planejamento da nova linha. Já no nome do evento fica explícito o caráter jocoso 

do acontecimento, que chama não para um protesto ou uma passeata, mas para um churrasco, 

tipo de encontro festivo informal entre amigos, bastante popular em qualquer classe social. O 

sufixo aumentativo “ão”, no churrascão, dá ênfase ainda ao caráter democrático do encontro, 

faz entender que todos são bem-vindos, e reforça a ironia proposta. É nesse campo discursivo 

do irônico, do zombeteiro, que se dá a maior parte das interações entre os usuários que falam 

sobre o evento e passam a construí-lo de maneira colaborativa. O humor é o principal 

elemento de coesão da multidão nessa mobilização, desconstruindo a seriedade do enunciado 

preconceituoso original. 

É importante não perder de vista que essa manifestação ganha força não exatamente 

pelo fato da mudança na localização de uma estação de metrô nos planos de expansão da rede 

metroviária, mas sim por um sentimento de inconformidade compartilhada pelos indivíduos 

que participaram do evento, entendendo enquanto participação tanto a presença na passeata 

no dia marcado, quanto as interações realizadas via Facebook e Twitter. Uma inconformidade 

com a separação social ocasionada, tanto no nível simbólico quanto físico, pela força do 

capitalismo. Separação esta que vai além da visão marxista tradicional entre ricos e pobres, 

explorados e exploradores, mas que se configura entre “Nós e os Outros”. Nesse sentido, é 

claro o sentimento de insatisfação, revolta e recusa, aqueles três elementos apontados por 

Hardt e Negri (2013) como definidores da multidão enquanto força política frente ao poder 

constituído.  

 

5. A PRAÇA ROSA 

 O segundo o caso, por sua vez, tem uma gênese consideravelmente diferente. Quando 

a usuária Dríade Aguiar cria o evento “Festival Amor Sim Russomano Não” no Facebook, ao 

contrário de Danilo Saraivado, ela não o faz como uma iniciativa própria, mas sim seguindo 

uma organização prévia. Conforme apurado por diferentes veículos noticiosos9, o 

                                                           
9
 Citamos aqui as notícas publicadas  da Folha de S. Paulo e Portal Vermelho disponíveis nos links abaixo: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/10/1164231-artistas-fazem-hoje-ato-contra-russomanno.shtml (acesso 
em 20 de maio de 2014) 
http://www.vermelho.org.br/noticia/195298-8 (acesso em 20 de maio de 2014) 
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acontecimento tem origem na mobilização de diversas agremiações de artistas, que se unem 

para marcar posição contrária ao então candidato à prefeitura de São Paulo, Celso 

Russomano. Ou seja, o evento foi articulado por agentes previamente organizados, em maior 

ou menor escala, que tinham o objetivo político específico de realizar uma manifestação 

pública, ainda que oficialmente apartidária. Assim, a usuária estava seguindo um 

agenciamento coletivo prévio, que lhe investiu de poder ao garantir apoio ao evento, o que 

significa suporte de uma rede já formada de divulgação.  

 No entanto, isso não caracteriza esse caso como uma mobilização política comum, 

guiada por um liderança única, tal como um sindicato ou determinado movimento social 

organizado. Se o ponto de partida foi centralizado, isso não quer dizer que o seu 

desenvolvimento tenha tido uma liderança definida. Ao criar o evento, esse grupo de artistas 

definiu a hora, o local e criou a ideia de que todos deveriam ir de rosa-choque, mas já de saída 

ele abdicou do papel de cabeça da mobilização. Os próximos passos ficaram por conta de 

todos aqueles que se envolveram nos espaços discursivos do Facebook e do Twitter, espaço 

no qual os idealizadores interagiam com os outros sem qualquer diferenciação ou 

hierarquização, de forma colaborativa. Ocorre, inclusive, uma intensa disputa entre 

enunciados, que questionam desde a validade da manifestação e quais seriam os interesses de 

agentes políticos específicos escondidos por detrás dela, até o uso da cor rosa-choque e a data 

do evento numa sexta-feira à noite. Temos, assim, um exemplo prático de plurilingüismo, no 

qual diferentes singularidades travam um debate de forças compartilhando das mesmas 

premissas técnicas de enunciação, uma vez que as plataformas tecnológica não dão mais 

destaque a priori a um ou outro agente. 

 É interessante observar ainda que, embora não haja uma formalização sobre qual será  

a posição final assumida por aquele grupo em determinadas questões (como por exemplo uma 

votação para decidir qual seria a cor símbolo do movimento),certas ideias saem vencedoras no 

debate a partir do momento que ultrapassam o agenciamento de enunciação e se efetuam nos 

agenciamentos maquínicos, se atualizam. Em outras palavras, quando deixam de ser uma 

proposta lançada no Facebook ou Twitter para realmente ser concretizada nos corpos. A 

multidão, neste caso, consegue se auto-organizar através de mecanismos outros, que não 

aqueles que estamos acostumados, tal como votar ou delegar a decisão a um líder. Esse 

mesmo processo também pode ser observado no caso anterior, no “Churrascão de Gente 
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Diferenciada”, mas neste evento ele é mais intenso. Ao passo que na primeira manifestação 

analisada não surgem muito impasses, a segunda é rica de disputas e enunciados 

contraditórios, principalmente porque o mote inicial da mobilização estava diretamente 

relacionado a uma corrida política eleitoral.  

 Neste caso também fica muito claro um paralelo entre o desenvolvimento do evento e 

a lógica de produção do capitalismo pós-fordista. Não só no que diz respeito à organização 

descentralizada, distribuída em rede, mas também na geração de material simbólico. Esse 

elemento já aparece quando os idealizadores do evento pedem que todos venham vestidos de 

rosa-choque, o que demonstra uma preocupação não só pelo impacto estético que isso teria na 

manifestação, mas, principalmente, o que isso representaria no potencial de produção de 

material imagético de maior apelo visual a ser divulgado pelas redes sociais digitais, tanto 

antes, quanto durante e depois do evento. É quase como se o acontecimento como um todo 

precisasse ser construído como um produto imaterial, que além de um slogan (Amor Sim, 

Russomano Não), tem também uma cor que o representa, uma identidade visual.  

 Nesse âmbito, é claro o investimento de trabalho da multidão em produzir e 

disseminar esse material. Em um primeiro momento, diversos usuários criaram imagens dos 

mais variados tipos para divulgar o protesto, a maioria com a cor rosa-choque dando-lhes 

unidade. Diversas imagens foram disponibilizadas na página do evento no Facebook e pelo 

Twitter para que outros usuários pudessem apropriar-se delas e compartilhassem-nas em seus 

perfis, potencializando a disseminação em rede da mobilização. Posteriormente, várias 

pessoas divulgaram as fotos e vídeos produzidos durante a mobilização, mostrando registros 

daquelas horas na praça Roosevelt,  que também foram disseminados via redes sociais 

digitais. Nesse sentido, é importante apreender que o acontecimento em si não corresponde 

apenas ao corpo da multidão presente na rua naquela noite. Considerando que a disputa de 

poder hoje está principalmente no campo discursivo, a reverberação gerada pelo evento na 

internet e em outras mídias também é tão importante quanto as pessoas na praça.  

 

6. CONCLUSÃO 

 Ao investigar a origem dos dois eventos selecionados, pudemos identificar algumas 

características de como eles ganharam força e puderam atualizar-se nas ruas. No primeiro 
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caso, apontamos a importância da amplitude do ato perlocutório realizado pela psicóloga 

Guiomar Ferreira, dando unidade a todas as pessoas que usam o transporte público, e 

igualando-os a drogados e mendigos. Nesse ato, ela ainda dá início a um rico processo 

criativo de ressignificação, que baseado no humor percorrerá diferentes enunciados sobre o 

evento. Cria-seo jargão “gente diferenciada”, que segue corrente ainda anos depois do 

acontecimento. Já no segundo caso, apontamos uma rica disputa entre enunciados 

discordantes e observamos que, mesmo assim, a multidão foi capaz de auto-organizar-se e 

concretizar o evento. Também identificamos como, desde o início do movimento, foi muito 

marcante a adoção de um processo de trabalho similar àquele do capitalismo cognitivo, 

mostrando que as estruturas e saberes desenvolvidos na produção capitalista contemporânea 

também podem ser usadas como força de resistência da multidão. 

 Certamente uma série de aspectos ainda ficam por ser investigados, como, por 

exemplo, a maneira que os enunciados das corporações de mídia são apropriados e 

ressignificados pela multidão, ou como os eventos seguem existindo nas redes sociais após a 

mobilização física nas ruas. Cabe ainda uma análise mais extensa de quais são os elementos 

que dão coesão a essa multidão. Já apontamos alguns, como o uso do humor no primeiro caso, 

ou a busca de elementos simbólicos, tal como a cor rosa-choque no segundo evento, mas 

seguramente resta investigar ainda muitos aspectos importantes para entender a trama do 

tecido multitudinário. 

 De qualquer maneira, ao comparar os dois casos, já parece possível deduzir o 

desenvolvimento de um processo de aprendizado do primeiro para o segundo. Esse aspecto se 

torna ainda mais relevante considerando o grande número de fenômenos desse mesmo tipo 

que ocorreram em diversas partes do globo entre 2011 e 2012,. Primeiro, pouco antes do 

“Churrascão de Gente Diferenciada, uma série de revoltas explodiu em diferentes países 

árabes, no que costumou-se chamar de Primavera Árabe, com especial destaque para os 

eventos na praça Tahir, no Egito. Em seguida,  ganharam força as manifestações dos 

indignados espanhóis, que justaram milhares de pessoas em praças de todo o país, mas 

principalmente na Plaza del Sol, em Madrid, e na Plaza Catalunya, em Barcelona. Alguns 

meses depois, revoltas explodem na praça Syntagma, em Atenas, contra as mediadas de 

austeridade do governo Grego. Ainda em 2011, em Nova York, centenas de pessoas 

acamparam em frente à Bolsa de Valores, no que ficou conhecido como Occupy Wall Street. 
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 Parece que os idealizadores do “Amor Sim, Russomano Não” aprenderam com o 

“Churrascão de Gente Diferenciada” e também com todos os outros movimentos ao redor do 

mundo. Observaram o potencial das redes sociais digitais em mobilizações sociais, assim 

como a relevância da tomada de um espaço público de peso simbólico para a cidade. Também 

se deram conta que, tão importante quanto os corpos nas ruas, é a replicação deles nas redes 

sociais através de imagens com forte impacto visual. Apostaram em um processo de 

mobilização horizontal e sem líderes no lugar de uma organização hierarquizada como 

estratégia para aumentar as probabilidades de atualizar determinado agenciamento 

previamente definido: ocupar a praça Roosevelt com um grande número de pessoas e, assim, 

interferir diretamente na disputa eleitoral.  

 É importante ressaltar que, se acreditamos que esse grupo foi bem sucedido em seu 

objetivo, seguramente foi porque encontrou uma pré-disposição da multidão em apoiá-lo na 

medida que compartilhavam o mesmo sentimento de insatisfação, revolta e recusa. De 

qualquer maneira, essa perspectiva levanta uma outra questão bastante relevante: não seria 

ingênuo acreditar que a multidão, justamente por sua diversidade, não pode ser manipulada? 

Não seria apenas uma questão de adotar as estratégias corretas? Para estarmos aptos a 

responder este ponto é essencial  aprofundarmos o conhecimento desse tipo de fenômeno, 

entender de maneira mais completa a organização dessas mobilizações, quais tipos de 

enunciados costumam sair vencedores e, principalmente, quais são os diferentes elementos de 

coesão da multidão em torno desses eventos.  
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CONVOCAÇÕES AO ATIVISMO DIGITAL: ANÁLISE DAS VAGAS ANUNCIADAS 
NO SITE “VOLUNTÁRIOS ONLINE” 

 
 

Gabrielle Staniszewski1 
 

RESUMO 
O presente artigo traz a problemática de como inserir o voluntariado, principal força de 
trabalho do Terceiro Setor, em um contexto pós-moderno que possui por característica a 
individualização e a emergência de novas tecnologias. Buscando responder a esta questão, 
surge o Portal Voluntários Online, que se propõe a encurtar as distâncias e resolver o 
problema da falta de tempo dos indivíduos para a causa voluntária. Por meio da análise 
pragmática de vagas destinadas a mobilizadores sociais e cyberativistas, aparece a 
controvérsia da apropriação desses termos pelas organizações não-governamentais e a 
discussão acerca do pertencimento ou não dos movimentos sociais no universo do Terceiro 
Setor. A conclusão a que se chega é a de que as metáforas são utilizadas de modo 
descontextualizado e possuem pouca efetividade de, isoladamente, recrutar ativistas hábeis a 
não apenas divulgar, mas acreditar nas causas dessas instituições e defendê-las.  

 
 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Comunicação Organizacional Online; Terceiro Setor; 
Voluntariado.  
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Em tempos de informação globalizada, a Internet proporciona aos atores sociais2 que 

sua voz seja ouvida em uma espécie de esfera pública global, em que as fronteiras territoriais 

tornam-se menos importantes, ao passo que as causas a que se procura defender não estão 

mais relacionadas ao bairro ou à cidade, mas dizem respeito à comunidade global. Assim, 

movimentos sociais, ONGs e outras instituições da sociedade civil passam a unir atores com o 

intento de lutar por interesses em comum, independentemente da distância física que os 

separa. O virtual é o ponto de encontro destas pessoas que buscam por justiça, paz, igualdade, 

questões ecológicas, assuntos que, mesmo que o objeto central que dá forças ao movimento 

possua um endereço fixo, dizem respeito a toda a humanidade.   

                                                           
1 Mestre em Comunicação pela UFPR. Docente do Departamento de Comunicação Social da UNICENTRO.  
Contato: comunicacao.gabrielle@gmail.com 
2 O termo “ator social” é comumente utilizado na Sociologia Política, como se pode observar em Prudencio 

(2006).  
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 Com a sociedade da informação baseada na Internet, é quase imperativo que estas 

instituições estejam presentes nela também. Afinal, toda luta social busca 

representação/legitimação através de alguma forma de mídia e, atualmente, em vez de buscar 

que a grande mídia de massa dê ouvidos às demandas trazidas pela sociedade civil, as 

instituições podem transmitir/colher informações numa relação direta com seu público: sejam 

governos, empresas apoiadoras ou possíveis futuros militantes.  

 A partir da presença de novas formas de militância – como o ciberativismo, ou 

ativismo digital – o presente estudo busca analisar as vagas para cyberativista3 (termo 

sinônimo de ativista online/virtual) e mobilizador social anunciadas no site 

www.voluntariosonline.org.br, a fim de entender um pouco mais como se dá o uso de 

metáforas por ONGs que buscam militantes que ajam em prol de suas causas sem sair de casa, 

muitas vezes sequer conhecendo pessoalmente a instituição para a qual estarão prestando 

serviços de voluntariado online.  

Para se chegar às conclusões, será necessário contextualizar o momento da sociedade 

pós-moderna e nos atermos a questões definidoras do Terceiro Setor e da atividade de 

voluntariado. Por fim, será realizada uma análise pragmática das vagas de militância ofertadas 

no período entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, através da (des)contextualização das 

metáforas utilizadas.  

 

 

2. DA PÓS-MODERNIDADE  

 

A pós-modernidade tem trazido questionamentos e mudanças nos hábitos de vida e 

relacionamento humanos4. A fim de discutir a temática de não-adequação dos indivíduos ao 

cenário de suas épocas, utilizaremos a concepção de três autores que, por mais que escrevam 

em décadas diferentes, debatem acerca da dificuldade de adaptação dos indivíduos. 

Iniciaremos com ZygmuntBauman e A Sociedade Individualizada (2008), na qual o autor 

                                                           
3 Embora no restante do texto tenha sido adotada a palavra incorporada às pesquisas brasileiras (“ciberativismo” 

e suas variantes), preferiu-se manter a grafia utilizada no site nos momentos referentes às vagas.  
4 O próprio conceito de pós-modernidade traz questionamentos. Lipovetsky (2002), por exemplo, adota a 
perspectiva de que “pós” pressupõe que a etapa anterior é dada como encerrada e, portanto, prefere o uso do 
termo “hipermodernidade”.  
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resume sua principal linha de pensamento; passaremos a Martin Heidegger5 (prefácio à obra 

Serenidade, 2000) e sua distinção entre o pensamento que reflete e o que calcula; e 

chegaremos, por fim, à obra A Corrosão do Caráter, de Richard Sennet (1999), com suas 

discussões acerca da ressignificação da noção de tempo nas relações de trabalho.  

Diante da constatação de que os indivíduos vivem hoje uma espécie de mal-estar 

contínuo, Bauman (2008) elege a “impotência, inadequação” como os nomes da época, 

implantados pela frustração de que o sentido de estabilidade foi trocado por uma série de 

“atos esporádicos”. O autor destaca a individualização como principal característica da 

sociedade pós-moderna, e ressalta a dificuldade que cada indivíduo enfrenta por ter que travar 

uma luta diária acerca de questões e riscos que continuam sendo produzidos socialmente, mas 

que agora precisa resolver sozinho – o que não é realmente capaz. “Muitos de nós fomos 

individualizados sem que antes nos tornássemos indivíduos, e muitos são assombrados pela 

suspeita de que não são indivíduos o bastante para enfrentar as consequências da 

individualização” (BAUMAN, 2008, p. 137).   

   A incerteza torna-se, assim, uma poderosa força individualizante. Uma das causas 

dessa incerteza é a globalização, à qual Bauman (2008) prefere chamar de “nova desordem 

mundial”. A desvalorização da ordem – e assim a falta de controle, de previsibilidade – é um 

dos principais fatores que trazem desconforto.   

   Vem ocorrendo, do mesmo modo, a desvalorização do lugar. Os assuntos de 

importância, mesmo que digam respeito a locais específicos, vêm trazendo respostas e 

interpretações extraterritoriais – por exemplo, por meio da Internet. Segundo o autor, as 

notícias que circulam face a face chamam menos atenção que aquelas disseminadas 

eletronicamente. E, assim, “a individualização é um destino, não uma escolha: na terra da 

liberdade individual de escolha, a opção de escapar à individualização e de se negar a 

participar no jogo individualizante não faz parte, de maneira alguma, da agenda” (BAUMAN, 

2008, p. 64).  

 Assim, dificilmente problemas comuns de indivíduos comuns serão capazes de se 

tornar também uma causa comum. Nessa linha de raciocínio, ele afirma que nossa sociedade 

parou de questionar, e que há certa conformidade em âmbito universal, explicando que isso 

                                                           
5 É importante destacar que, embora Heidegger seja anterior à discussão pós-moderna, suas reflexões acerca da 
dificuldade de adaptação dos indivíduos à sociedade segue linha similar aos demais autores abrangidos no tópico 
e continua relevante às questões atuais.  
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parece acarretar numa corrosão, uma espécie de desintegração lenta do que entendemos por 

cidadania.  

Outra face relevante de toda essa revolução pós-moderna é a questão da identidade, ou 

das múltiplas identidades, que agora se formam e de(s)formam variadas vezes ao longo da 

vida do indivíduo, modificando o modelo anterior, no qual a identidade era compreendida 

como uma só. É preciso então lidar com formas instantâneas e sobrepostas que são, muitas 

vezes, desmontadas e substituídas por outras facilmente. A respeito dessa nova noção de 

identidade, completa:  

 

a satisfação está sempre no futuro, e as realizações perdem seus atrativos e seu 
potencial de satisfação assim que atingidas. Ser moderno significa estar 
perpetuamente à frente de si mesmo, em um estado de constante transgressão; 
também significa ter uma identidade que só pode existir como um projeto não 
realizado (BAUMAN, 2008, p. 136).  

 

 Acompanhando o ritmo de vidas aceleradas, para não perder tempo, desde as grandes 

até as mais simples tarefas são realizadas de modo dinâmico e prático. A tecnologia aparece 

para reforçar esse quadro e, embora facilite o dia-a-dia em sociedade, traz também problemas, 

pois a Internet, por exemplo, além de ser habitada apenas pelas classes mais “eruditas”, deixa 

o mundo vivido – que poderíamos chamar de mundo real – do lado de fora6. Pequenos 

fragmentos de realidade são processados e devolvidos ao mundo exterior “com uma forma 

abstrata, estupidamente reciclada” (BAUMAN, 2008, p. 249).  

Isso ocorre também devido ao fato comentado anteriormente de o indivíduo ter de 

resolver suas preocupações sozinho. No espaço público online, “os indivíduos solitários 

entram na ágora apenas para encontrar a companhia de outros indivíduos solitários. E voltam 

para casa com a confiança renovada em sua solidão” (BAUMAN, 2008, p. 257).  

Na busca de resolver as angústias sozinho, em geral repleto de ansiedade, o indivíduo 

tende a agir de forma rápida e automática e deixar de cultivar momentos de reflexão. É essa 

também a conclusão de Heidegger (2000), que diferencia a existência de dois tipos de 

pensamento: o que calcula e o que reflete. Segundo ele,   

 

o caminho para o que está próximo é para nós, homens, sempre o mais longo e, por 
isso o mais difícil. Este caminho é um caminho de reflexão. O pensamento que 

                                                           
6 Obviamente existem autores mais entusiastas da Internet, que deixam essas características em segundo plano 
para valorizar as questões democráticas do espaço (LEMOS; LÉVY, 2010).  
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medita exige de nós que não fiquemos unilateralmente presos a uma representação, 
que não continuemos a correr em sentido único na direção de uma representação. O 
pensamento que medita exige que nos ocupemos daquilo que, à primeira vista, 
parece inconciliável (HEIDEGGER, 2000, p. 23).  

 

Vale destacar que, atualmente, querendo acompanhar as rápidas transformações – e 

por que não dizer o ritmo frenético do avanço das tecnologias – o indivíduo pós-moderno 

opta, frequentemente, pelo oposto ao que aconselha o autor, ou seja, pelo pensamento que 

calcula: fácil, objetivo e sem riscos. Isso não acontece por uma fatalidade do destino, ou por 

negligência humana, mas pelo próprio espírito da época na qual vivemos. Mesmo assim, o 

alerta: “a ausência-de-pensamentos é um hóspede sinistro que, no mundo atual, entra e sai em 

toda parte. Pois hoje se toma conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais 

econômico e, no mesmo instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece” (HEIDEGGER, 

2000, p. 11).  

No entanto, sob o ponto de vista do autor, o que é realmente preocupante é o fato de 

que o homem parece não estar preparado para a transformação que ocorre no mundo, pois 

ainda não consegue, através do pensamento que medita, lidar com o que está emergindo nessa 

nova era (HEIDEGGER, 2000, p. 21).   

  Também não se pode deixar de lado o fato de que o mundo se torna cada vez mais 

técnico e as soluções oferecidas para as incertezas da vida pós-moderna, em todas as 

situações, são aquelas vindas da tecnologia e produtos vendidos em lojas de departamentos. 

Os escritos de Sennett (1999) se referem a essas transformações ocorridas na vida humana 

advindas principalmente da cultura capitalista, da qual atualmente provêm as incertezas, ao 

contrário de antes, quando elas eram oriundas de questões relacionadas à probabilidade de 

desastres históricos, como as duas grandes guerras.   

A tecnologia aparece, neste cenário, como uma nova maneira de organizar o tempo e 

se relacionar com o espaço. Por exemplo, muitas empresas já adotam o sistema que o autor 

chama de “flexitempo”, ou seja, seus funcionários trabalham em casa através da Internet e 

organizam seu próprio tempo, desde que cumpram os prazos das tarefas delegadas.   

Assim surgem os trabalhos temporários, como freelancers ou os chamados “bicos”. O 

fato questionável concernente à prestação de serviços à distância, mediada apenas pela 

tecnologia, é que não há o contato diário, face a face com outros funcionários e com a cultura 

da instituição para a qual se está trabalhando.  
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Como observaram muitos sociólogos industriais, as instituições levam um longo 
tempo para digerir as tecnologias que ingerem. A passagem do tempo também é 
necessária para desenvolver novas aptidões; alguém que simplesmente leu um livro 
de marcenaria não é um marceneiro (SENNETT, 1999, p. 114).  

 

 Assim, a sensação de que a tecnologia é capaz de substituir as diversas formas de 

relação humana ainda é premente. Para discutir essa questão, este trabalho investirá na 

observação das relações de solidariedade, por meio do tema voluntariado.  

 

3. SOBRE O TERCEIRO SETOR  

 

 Para se conceituar Terceiro Setor é necessário entender o Estado (setor público) como 

primeiro setor, e o mercado (domínio privado), como segundo. O terceiro setor é mais 

conhecido e representado através das ONGs. Segundo Andreatta, Borba e Borsa,  

 

o Terceiro Setor é composto por Organizações Não Governamentais (ONG’s). São 

organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que atuam no interesse 
público, extremamente diversificadas que vão desde as entidades filantrópicas 
tradicionais, assistenciais, como o caso das religiosas, chegando às modernas 
fundações empresariais, todas elas, porém, comprometidas com melhores condições 
de vida da população e democracia do país (ANDREATTA; BORBA; BORSA, 
2001, p. 46).  

 

Os autores possuem uma visão otimista do Terceiro Setor, entendendo que é positivo o 

fato de a sociedade civil tomar a iniciativa em vez de ficar esperando que o Estado resolva os 

problemas sociais. Demonstram-se favoráveis, principalmente, às ONGs, que “vêm despertar, 

na sociedade, a consciência da cidadania e fomentar o Terceiro Setor” (ANDREATTA; 

BORBA; BORSA, 2001, p. 47).  

Há autores, porém, que consideram que essa noção de Terceiro Setor se apresenta 

extremamente frágil. É o caso de Corrêa e Pimenta (2006), que afirmam que a noção de ser 

algo não-governamental e que esteja permanentemente na esfera pública traz 

questionamentos. As autoras afirmam que o Terceiro Setor é formado prioritariamente devido 

a um jogo de interesses de empresas do setor privado, que estão em busca de criar uma 

imagem que possa lhes resgatar o respeito social e político e também o trânsito comunitário.   
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Além disso, em face das políticas de desregulamentação público-estatal da economia 
de mercado, da ausência de uma assertividade e coerência da ação do Estado em 
seus projetos sociais, da fragilização do campo político pelo descrédito dos partidos 
e dos sindicatos, pelo refluxo dos movimentos sociais invadidos pela fadiga de uma 
luta essencialmente defensiva e do caráter fragmentário e de curto fôlego das 
demandas e reivindicações populares, emerge uma outra acepção de sociedade civil, 
com novos planos técnico-organizativos fundamentados em uma nova visão de 
gestão do social (CORRÊA; PIMENTA, 2006, p. 4).  

 

Em uma linha de pensamento próxima à destas autoras, aparece Montaño (2002), que 

se preocupa com o fato de que o modo como o Terceiro Setor vem atuando acaba por fazer 

com que este assuma não um papel complementar ao Estado, mas sim substitutivo, 

“sobretudo naqueles lugares mais pobres e afastados, de onde o Estado ou se retirou ou 

simplesmente não existia”. O autor explica que o problema consiste no fato de que a 

“parceria” comumente realizada entre Terceiro Setor e Estado acabar por isentar este último 

de suas responsabilidades originárias, a partir do momento em que o auxílio torna-se 

financiamento e deixa-se de investir em soluções para questões sociais de obrigatoriedade do 

próprio Estado.   

   

Nesta clara transferência das responsabilidades estatais (e, portanto, do conjunto da 
sociedade) atribui-se ao próprio sujeito portador de necessidades a responsabilidade 
pela satisfação de seus carecimentos, ora vinculando-se à autoajuda e à ajuda mútua, 
ora adquirindo os serviços como mercadorias (MONTAÑO, 2002, p. 190).  

 

 Ou seja, o Estado transfere suas responsabilidades ou para o Terceiro Setor, ou diretamente 

para os próprios indivíduos. Outra questão levantada neste caso é que as ONGs geralmente 

atuam em localidades específicas, resolvendo os problemas de apenas uma parcela reduzida 

da população. O Estado, ao contrário, deveria tomar ações de alcance nacional e sanar as 

necessidades gerais em larga escala, mas voltar a ser o principal provedor de assistência 

implicaria no aumento com gastos sociais. Conforme Laura Tavares Soares, em prefácio à 

obra de Montaño (2002, p. 13), “globalização só para o grande capital. Do trabalho e da 

pobreza, cada um que cuide do seu como puder”.  

Montaño é um desses autores que se apresenta bastante crítico já no que se refere à tradicional 

divisão dos setores:  

 

É que falar de ‘primeiro’, ‘segundo’ e ‘terceiro’ setores tem o efeito político e 

ideológico de segmentar a totalidade social (desmontando as articulações realmente 
existentes entre Estado, sociedade civil e mercado, mutuamente ligados) e 
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desistoricizar a realidade, seguindo os esquemas liberal, positivista e neopositivista 
(MONTAÑO, 2002, p. 135).  

   

O argumento utilizado pelo autor é de que é impossível separar o Terceiro Setor dos 

dois primeiros, visto que na maioria das organizações que o compõem não é possível 

distinguir se sua origem, atividade e finalidade possuem caráter público ou privado.  

Há expressivas diferenças, por exemplo, entre composição e objetivos de movimentos sociais 

e ONGs – abre-se um parêntese, lembrando que há controvérsias em relação ao pertencimento 

ou não de movimentos de luta classista (como o MST) ao Terceiro Setor; há autores que não 

trabalham com esse tipo de associação e outros que o excluem do conceito –, embora nas 

décadas de 70 e 80 as organizações não-governamentais tenham trabalhado fortemente 

vinculadas aos movimentos sociais.  

 Após o fim dos regimes ditatoriais, os movimentos sociais começaram a entrar em crise 

devido à retirada de agências financeiras internacionais, particularmente, no caso brasileiro, 

após a Constituição de 1988. Ao mesmo tempo, fortaleceram-se as ONGs, de caráter mais 

empresarial, menos politizadas, que se mantêm através de autofinanciamento ou 

estabelecimento de parcerias com empresas ou com o Estado. “Com isto o passo seguinte é 

conceber a substituição do velho militante do movimento social (dos anos 70-80) pelo novo 

militante da ONG (dos anos 90)” (MONTAÑO, 2002, p. 139). São os militantes que atuam 

como voluntários, objeto central deste estudo.  

  

3.1 Voluntariado  

 

  É praticamente impossível tratar do tema Terceiro Setor sem ao menos esbarrar na sua 

força motriz: o trabalho voluntário. Isso porque, segundo dados de Corrêa e Pimenta (2006), a 

grande maioria das entidades (cerca de 77%) não possui qualquer funcionário – o que nos 

leva a crer que seus serviços são prestados por voluntários.  

  Chegamos, assim, na definição presente na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998:  

 

Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição 
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social.  
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A chamada “Lei do Voluntariado” explica também que o serviço voluntário não gera 

vínculo empregatício e pode ser exercido em entidades públicas ou privadas.  

Porém, é notório que quase a totalidade do voluntariado é direcionada a ONGs, 

portanto é natural que os autores que trabalhem com o Terceiro Setor comentem também 

sobre o assunto, ainda que não o tratem de forma tão específica. Andreatta, Borba e Borsa 

(2001) afirmam, por exemplo, que as características pessoais dos voluntários variam de 

acordo com vários fatores, desde as exigências sociais, políticas e econômicas, até a relação 

com o próprio período histórico; mas que, em geral, “desempenhando um trabalho voluntário, 

a pessoa busca satisfação e reconhecimento pessoal, identificação com a comunidade e o 

desenvolvimento intelectual e pessoal obtido por meio de treinamentos e das experiências 

vivenciadas” (ANDREATTA; BORBA; BORSA, 2001, p. 61).  

Embora, segundo os autores, o estímulo ao voluntariado possa ser considerado uma 

boa maneira de se combater a desagregação social e vários dos problemas por ela gerados, 

sendo um trabalho que busca minimizar os déficits sociais, estimular a solidariedade e 

incentivar o exercício da cidadania, reconhecem também que   

 

fazendo a relação, verifica-se que ao contrário do que ocorre na sociedade 
norteamericana, no Brasil o trabalho voluntário não é facilitado por organizações 
estruturadas, que realizam todo o apoio necessário ao desenvolvimento das 
atividades. Ainda não há um reconhecimento social que eleve a autoestima do 
voluntário e estimule o maior engajamento das pessoas (ANDREATTA; BORBA; 
BORSBA,  
2001, p. 67).  

 

Por outro lado, Montaño (2002), mantendo a postura crítica com que aborda a questão 

acerca do fenômeno do Terceiro Setor, censura o fato do voluntarismo (a doação pessoal) ser 

a base do conceito de solidariedade empregado no debate hegemônico do tema. Segundo ele, 

o termo solidariedade pode definir tanto um direito quanto uma obrigação e, amarrando a 

ideia de solidariedade ao voluntariado, ela acaba sendo apenas uma opção, pois ser solidário 

neste caso remete a uma ação voluntária que exige que haja valores individuais naturalmente 

altruístas. Elimina-se, assim, o direito do cidadão de receber assistência e serviços.  

O autor volta ainda a comentar a respeito do problema do trabalho ser direcionado a 

necessidades locais e específicas:   
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o ator do “terceiro setor”, voluntário ou não, tende a comportar-se desta maneira, 
ocupando-se em atividades dentro de um sistema considerado como já dado e 
imutável. Tende a preocupar-se e agir de forma imediata sem crítica, sem visar a 
transformação, apenas algumas mudanças imediatas, localizadas, que respondam às 
suas carências diretas (MONTAÑO, 2002, p. 243).  

 

Embora entendendo o ponto de vista do autor, este trabalho não procura generalizar ou 

desvalorizar o trabalho de milhões de voluntários que objetivam de fato a transformação 

social.  

Este trabalho escolheu como foco uma nova modalidade de serviço voluntário: o 

voluntariado online, também denominado e-voluntariado, voluntariado virtual ou 

cibervoluntariado (LÓPEZ, 2004). Esse formato possui basicamente os mesmos objetivos do 

tradicional, com a diferença de que o voluntário trabalha através de qualquer computador 

conectado à Internet, normalmente em sua própria residência e não mais na sede da 

organização; assim ele supera as possíveis barreiras de espaço e tempo.  

López (2004) também aponta algumas diferenças entre as características desses dois 

tipos de voluntários, como a flexibilidade da colaboração do cibervoluntário e o fato de que 

dificilmente irá pessoalmente à organização, por trabalhar online após o expediente ou nos 

finais de semana. O autor também afirma que esse novo voluntário possui um maior nível de 

formação, assim como mais experiência profissional, chegando muitas vezes a ser um 

especialista em sua área de atuação.  

Monteiro (2008) trabalha mais com a questão de que o voluntariado online pode ser 

essencial para suprir a escassez de voluntários – embora não se saiba exatamente quantos há 

na maioria dos países, devido à própria natureza de seu serviço, em consequência do grande 

crescimento do Terceiro Setor nos últimos anos. Outro fenômeno apontado pelo autor é que, 

embora ainda haja voluntários, as horas disponibilizadas por estes é cada vez menor, e está 

havendo um aumento de voluntários ocasionais, em detrimento de voluntários regulares 

(aqueles que exercem atividades voluntárias ao menos uma vez por mês) nas organizações.  

Monteiro (2008) define o cenário que hoje estrutura o espírito do voluntariado e que marca o 

modo como os indivíduos se envolvem no trabalho voluntário do seguinte modo:  

 

Mais do que procurar o bem comum e os princípios da vida em comum, hoje os 
indivíduos sentem a necessidade de estar inter-conectados, gerando “comunidades” 

efêmeras a partir de preocupações ou interesses comuns, que se diluem quando 
cumprem o seu propósito ou deslizam de um objetivo a outro (MONTEIRO, 2008, 
p.6).  
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O autor faz uma análise SWOT do voluntariado online, trazendo os seguintes 

apontamentos: 1) forças – os novos públicos potenciais, uma revisão da imagem tradicional 

de voluntariado, recrutamento de voluntários em áreas especializadas, resposta a novas 

necessidades tecnológicas e à necessidade de as organizações partilharem voluntários, os 

próprios portais de recrutamento e a facilidade de acesso; 2) fraquezas – dificuldade de 

enquadramento da nova atividade na missão tradicional das organizações, inadequação ao 

perfil das atividades predominantes, limites do voluntariado pontual e inadequação na 

resposta às crises de Liderança; 3) oportunidades – crescente acesso à Internet banda larga, 

disponibilização de novos recursos em apoio ao estabelecimento de redes sociais e o novo 

perfil da participação do indivíduo na vida pública; e 4) ameaças – o baixo uso das TICs pelas 

organizações do Terceiro Setor (MONTEIRO, 2008).  

  O fato é que, com o novo contexto social, as entidades estão visualizando a 

necessidade de buscar alternativas compatíveis com o momento e ir em busca de voluntários 

que atendam a sua missão tradicional, mas que ao mesmo tempo possam realizar suas tarefas 

de acordo com a sua própria rotina. A tecnologia surge, então, como facilitadora desse 

processo.  

 

4. O SITE  

 

 Por incentivo do resultado de uma pesquisa do Conselho da Comunidade Solidária7, 

que verificou a escassez de voluntários em todo o território nacional, foi criado, em 1997, o 

Instituto Voluntários em Ação (IVA/SC)8, um Centro de Voluntariado localizado no estado 

de Santa Catarina. A intenção, na época, era de atender à demanda específica por voluntários 

na região de Florianópolis.  

  Depois de mais de 10 anos de atividades, buscando repensar a prática voluntária em 

um contexto em que a comunicação digital é uma realidade presente e que não pode ser 

ignorada,  o  IVA/SC  lançou,  em  2008,  o  Portal  Voluntários 

Online (www.voluntariosonline.org.br). O objetivo inicial do Portal era expandir as atividades 

de voluntariado para todo o estado, através da modalidade virtual. Porém, atualmente são 

                                                           
7 http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Contecsi2004/BrasilEmFoco/port/polsoc/csolid/conselho/index.htm 
8 www.voluntariosemacao.org.br  
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cerca de 36 mil voluntários e mais de 500 organizações cadastradas no site, originárias de 

diversas localidades brasileiras.  

  Pelo site, é possível encontrar vagas presenciais e a serem realizadas parcial ou 

totalmente online para as mais diversas atividades: designer, tradutor, assessor de imprensa, 

captador de recursos, pesquisador, advogado, contador, pedagogo, assistente social, entre 

tantas outras. Foram selecionadas para compor o corpus desse trabalho, as vagas nomeadas 

com termos geralmente oriundos de movimentos sociais: cyberativista e mobilizador social.  

 

4.1 Análise das vagas de militância  

 

 Durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, foram identificadas quatro 

oportunidades ofertadas por instituições diferentes que ofereciam vagas identificadas com o 

objetivo da análise: uma buscando mobilizadores sociais e três à procura de cyberativistas. As 

vagas costumam ser ofertadas mensalmente, geralmente em número de 100, com exceção de 

uma das entidades, que estava na época ofertando 999 vagas8.  

 Embora se apropriando de termos comuns aos movimentos sociais, todas as quatro 

vagas selecionadas para a análise em questão foram ofertadas por organizações 

nãogovernamentais que não serão aqui identificadas, sendo duas localizadas no estado de 

Santa Catarina, uma em São Paulo e outra em Minas Gerais. As causas defendidas por essas 

ONGs giram em torno da própria questão do serviço voluntário, preservação ambiental, 

astronomia e transplantes de órgãos e tecidos.  

Quando se faz uma busca pelas oportunidades de voluntariado online, os resultados 

compõem várias páginas com o título da vaga e a organização que a cadastrou. Ao clicar na 

vaga escolhida, aparecem sempre os seguintes tópicos, nessa sequência9:  

a) título da vaga;  

b) nome da instituição;  

c) áreas de atuação;  

d) público atendido;  

e) localização;  

                                                           
8 Aparentemente este é o número máximo possível ao cadastrar a vaga, então provavelmente a instituição estaria 
aberta a todos os voluntários que desejassem oferecer seu tempo e conhecimento.  
9 Como se optou por não identificar as organizações, não serão apresentadas imagens ilustrativas das vagas 
selecionadas para análise.  
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f) se a oportunidade em questão é presencial ou online;  

g) informações extras, como mapa de localização e link que redireciona o 

interessado a uma área específica do próprio site com histórico e outras informações 

sobre a instituição ofertante;  

h) descrição das atividades;  

i) perfil desejado;  

j) número de voluntários necessários;  

k) data limite programada para as atividades;  

l) número de horas/dia necessárias, por voluntário.  

 

Foram considerados, para análise, apenas os itens h), i), j) e l), sendo que o número de 

voluntários necessários já fora comentado anteriormente e, para todas as vagas em questão, é 

necessária apenas 1 hora diária de cada voluntário. O site não informa quantos dias de atuação 

deverão ser disponibilizados pelos voluntários.  

 É possível observar também que o próprio website provavelmente fornece um texto 

padrão para descrever as vagas, a partir do qual a entidade ofertante apenas “preenche” as 

lacunas de acordo com as especificidades de seu projeto:  

(A) Texto padrão para as vagas de mobilizador social:  

“Enviar, imprimir e distribuir para os públicos com os quais interagem folhetos com 

mensagem sobre _________.   

Perfil desejado: Internauta, voluntário, ________ e outros.”  

(B) Texto padrão para as vagas de cyberativista:  
“Divulgar os materiais enviados pelo ________ sobre Campanhas, eventos e atividades 

do projeto ________. O Voluntário receberá briefings por email com as informações 

detalhadas de como disseminar os conteúdos por blogs, twitter, facebook, orkut, 

messenger, etc.  

Perfil desejado: Participar de redes sociais na Internet. Interesse por ________.”  

 É visível a distinção das vagas de acordo com a sua nomenclatura, pois embora a vaga de 

mobilizador social seja ofertada como sendo uma oportunidade online, observa-se que o 

objetivo da entidade é que a divulgação seja feita tanto no meio online quanto através de 

“meios tradicionais” de propaganda, ou seja, com a impressão e distribuição de folhetos 

informativos em locais físicos, conforme descrição da vaga.  
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  Já a busca por cyberativistas é certamente uma ação específica no e para o ambiente 

online, devido ao perfil de voluntário desejado: aquele atuante nas redes sociais. É possível 

interpretar, também, que há uma busca por pessoas especializadas em atividades de 

divulgação, pela presença do jargão publicitário “briefing”
10.  

  Na sequência, apresentamos uma possível análise pragmática balizada nessas 

questões.  

 

4.2 A (des)contextualização das metáforas  

 

  O interesse deste trabalho é questionar o fato de organizações não-governamentais 

utilizarem jargões típicos da luta de movimentos sociais para recrutar possíveis “militantes”, 

que na realidade aparentemente se tratam de internautas comuns que se proponham a divulgar 

suas causas nas redes sociais, sem necessariamente estar de fato engajados com elas.  O que 

acontece neste caso é que a metáfora provavelmente é vista como positiva, que traz algum 

impacto capaz de auxiliar na convocação dos tais internautas. Como afirmam Oliveira e 

Silvestrin (2011), tratando dos profissionais das relações públicas comunitárias – e aplicável 

aos indivíduos que trabalham diretamente com as questões do site objeto deste estudo, sejam 

eles seus organizadores ou responsáveis pela entidade cadastrada –, é necessário questionar os 

vocábulos utilizados nas políticas do cotidiano, 

particularmente em torno de metáforas “totalizantes”, “transcendentais” e “utópicas” 

que remetem a situações descontextualizadas e cujos efeitos costumam ser causa de 
desapontamento e de um sentimento de fracasso para os membros da coletividade. 
Esses vocábulos são tributários de um discurso de poder que não é capaz de justificar 
e esclarecer seus objetivos a partir de coordenadas locais e as palavras usadas, por 
exemplo, “emancipação”, “igualdade”, são meros clichês para serem usados em 
situações livremente intercambiáveis (OLIVEIRA, SILVESTRIN, 2011, p. 248).  

 

  É importante atentar para o fato de que a palavra não possui um significado incrustado 

em si, pois ele é decorrente do uso que se faz dela em um contexto mais amplo11. Neste 

sentido, a simples utilização de termos de militância para ofertar vagas de divulgação em um 

                                                           
10 O briefing nada mais é que uma espécie de descrição do anunciante e o que este espera com a sua campanha 
publicitária, cujas informações geralmente são relatadas pelos próprios anunciantes às agências de comunicação.  
11A relação da linguagem com seus usuários é estudada pela pragmática linguística em sua vertente social, que 
aponta que uma palavra não possui um sentido isoladamente, apenas quando é utilizada em um contexto. A 
respeito dessa relação, ver MEY (2003) e RAJAGOPALAN (2002).  
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site de voluntariado online não faz com que os voluntários interessados em assumir a tarefa 

proposta se tornem, de fato, militantes/ativistas da causa à qual estão divulgando.  

Essa constatação faz com que em outro momento seja necessário verificar como as 

pessoas que se cadastram para realizar as ações delegadas por essas ONGs estão interpretando 

essas atividades, ou seja, como elas estão “consumindo” esses textos e, por outro lado, como 

os textos podem realmente significar o que se pretende dizer para esses voluntários. Seguindo 

o raciocínio proposto por Oliveira e Silvestrin (2011, p. 249), “é preciso compreender como 

as crenças operam por meio dos textos e como os leitores/ouvintes se apropriam desses 

significados e os legitimam como prática social”.  

  Os autores explicam que nem sempre as representações que são utilizadas conseguem 

transmitir de fato o que era pretendido, e que sempre haverá o choque entre as escolhas de 

quem está proferindo e os costumes, ordens e caprichos de seu receptor. Entretanto, isso não 

pode se tornar um impedimento para que as escolhas das metáforas a serem utilizadas possam 

colaborar para um entendimento contextualizado das questões propostas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES  

 

  O presente artigo procurou contextualizar a questão do voluntariado online através das 

discussões acerca da tendência à individualização presente na sociedade pós-moderna, a 

escassez de tempo para tomar decisões baseadas na reflexão e o surgimento do espaço público 

online, que busca encurtar as relações de tempo e espaço em uma sociedade ocidental 

ancorada no capitalismo.  

Verificou-se, também, a grande emergência do setor terciário, em busca de preencher 

as lacunas deixadas pelo Estado no que tange a questões sociais e, em meio a essa situação, 

surge a figura essencial do voluntário, indivíduo que busca dedicar parte de seu tempo a 

auxiliar nos projetos propostos pelas ONGs e que constitui a principal força de trabalho do 

Terceiro Setor. É preciso lembrar que, embora possua certa pré-disposição a atuar de forma 

solidária, o voluntário não escapa ao contexto descrito, ou seja, ele também é um indivíduo 

pós-moderno, cercado pelas “novas” tecnologias e pelo desconforto de ter que assumir suas 

responsabilidades sozinho – e dar conta de resolvê-las todas, da mesma forma.  

  Assim, é comum que as instituições busquem alternativas para suprir suas demandas 

por essas pessoas que estão cada vez mais fora do seu alcance físico. Surge, então, a questão 
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do voluntariado online: rápido, flexível, objetivo – mas sem o contato face a face, sem a 

aproximação real (física) entre voluntários e beneficiários, sem engajamento real.  

 Embora haja vagas em que a distância não é um impedimento, como webdesign, divulgação 

online, tradução, etc., a carência maior de organizações não-governamentais observada neste 

estudo não é por serviços, mas por pessoas capazes de trocar experiências e efetivamente 

contribuir para o desenvolvimento de determinado projeto social.  

  A luta é por humanizar o trabalho. E, embora havendo a necessidade de adaptação à 

atual realidade tecnológica, não será através da utilização de metáforas descontextualizadas 

que o Terceiro Setor contará com a força de verdadeiros militantes/ativistas dispostos a 

contribuir.  Vale também deixar o questionamento de que talvez não seja exatamente essa a 

verdadeira busca das instituições ao utilizar os termos “mobilizadores sociais” e 

“cyberativistas” nas vagas analisadas. É provável que elas busquem por voluntários 

considerando o fator quantitativo, sem se preocupar se se tratam ou não de pessoas que irão 

sair em militância na defesa de determinado projeto. Afinal, se o Brasil como um todo 

estivesse realmente à procura de ativistas, os movimentos sociais não teriam uma imagem tão 

negativa. Talvez isso se reflita também na carência de voluntários para o Terceiro Setor: o 

serviço voluntário ainda caminha a passos lentos em busca de sua legitimidade no país.  
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O BRASIL NA REVISTA DER SPIEGEL: RESULTADOS DE ANÁLISE 
 
 
 Helena L. DedecekGertz1 
 
 
RESUMO 
Este artigo trata dos resultados obtidos a partir de uma pesquisa acerca da representação do 
Brasil na revista Der Spiegel, publicação semanal alemã de maior circulação em países nos 
quais a língua germânica é a oficial. Aqui serão apresentados os principais exemplos de 
notícias analisadas extraídos do corpus total de 17 textos de diferentes formas narrativas 
publicadas no veículo impresso no ano de 2001 e num período de 12 meses entre 2010 e 
2011. Neste projeto observou-se que os correspondentes do periódico alemão no Rio de 
Janeiro apresentavam o país de forma generalizada, como um lugar selvagem, cujos 
habitantes medem suas ações através de pensamentos mágicos e não possuem nenhuma 
consciência ecológica. Especialmente no que diz respeito às mulheres brasileiras, nota-se um 
tom desrespeitoso por parte dos jornalistas. Um dos correspondentes, que viveu durante 
quatro anos no país, chega a enfatizar a roupa e o comportamento de uma de suas 
entrevistadas em detrimento a sua fala. Através deste estudo esperava-se compreender de que 
forma uma das revistas de maior credibilidade na Alemanha contribuiu para a formação do 
imaginário de seus leitores sobre o país latino. Metodologia e posicionamento teórico serão 
abordados brevemente de modo a permitir mais ênfase na análise dos resultados.  
 
Palavras-chave: Jornalismo Internacional; Der Spiegel; Representação; Brasil.  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

 No dia 15 de junho de 2013, o caderno Cultura do jornal Zero Hora publicou uma 

reportagem sobre as notícias veiculadas sobre o Brasil na mídia estrangeira. A forma como o 

estrangeiro vê o Brasil é de interesse do governo, de empresas e dos brasileiros. A 

representação do país, através do jornalismo, envolve questões políticas, econômicas e sociais 

especialmente no momento em que o país emerge, no cenário internacional, como potência.  

 É dentro desse tema que se situa a presente monografia. A escolha por analisar as  
representações da revista Der Spiegel foi feita porque trata-se de um dos periódicos mais 

lidos  em países de língua alemã2, com mais de seis milhões de leitores, e reconhecido por ser 

                                                           
1Graduada em jornalismo pela PUCRS e graduanda em Letras/Alemão pela UFRGS, helenagertz@outlook.com. 
2 Segundo a instituição que monitora a mídia alemã Presse-Monitor (PMG), a Der Spiegel foi a mais citada em 
2011. Disponível em 
<http://www.pressemonitor.de/fileadmin/assets/pageNews/Zitateranking_Ergebnisse_2011/2012-
0104_PMG_Zitate-Ranking_Jahresergebniss_2011.pdf>. Acesso em 25 maio 2012.  
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um veículo de credibilidade no contexto europeu. A opção por uma revista alemã, também, se 

deve a minha ligação pessoal com o país: entre 2009 e 2010, tive a oportunidade de estudar 

na Universidade Católica de Eichstätt, na Baviera. Durante essa estada, , chamou a atenção os 

comentários de meus colegas alemães sobre o Brasil – e o choque ao descobrir que não se 

fala espanhol no maior país da América Latina – e a cobertura da imprensa local sobre meu 

país de origem – principalmente, centrado na cobertura do futebol, de crimes e de temas 

relacionados a mulheres. O que li e ouvi, nessa experiência de intercâmbio, não coincidia 

com a minha imagem sobre o Brasil: um país ainda com graves problemas, mas que, no 

entanto, parecia seguir uma curva ascendente de melhorias em questões democráticas, 

educacionais, de infraestrutura e direitos humanos.  

  A mídia é responsável pela formação de parte da visão de mundo das pessoas. Sendo 

assim, parte daquilo que os alemães pensam sobre o Brasil provém da mídia. As notícias que 

formam o ponto de vista destes alemães são fundamentalmente produzidas por jornalistas. E, 

aqueles jornalistas que, em teoria, teriam mais credibilidade para passar informações sobre 

qualquer assunto, são os que acompanharam o fato a ser noticiado in loco. A revista Der 

Spiegel possui correspondentes no Brasil, que acompanham os fatos que ocorrem no nosso 

contexto. Porém, que tipo de representação este jornalista, que acompanha fatos in loco e os 

relata para mais de seis milhões de leitores estaria publicando para que eu precisasse explicar 

que temos abastecimento de energia elétrica, que nem todo brasileiro é negro, que falo 

alemão, mas não sou neta de nazistas que fugiram para a América do Sul e que nem todo 

morador de favela é criminoso? Estes questionamentos levaram à ideia de observar como a 

revista cobre assuntos relacionados ao Brasil, quais são os temas mais recorrentes na 

abordagem.  

 
2. METODOLOGIA 

 

A presente análise em torno do jornalismo parte da perspectiva teórica de que o 

processo de produção da mensagem e de sua recepção na sociedade não são categorias 

estanques, mas sim fatores que se complementam. O cotidiano da redação e as formas de 

apuração do fato não fazem parte da observação direta, já que não foi possível acompanhar a 

rotina dos repórteres cujos textos são aqui analisados. No entanto, reivindica-se que, para 

fazer uma análise elaborada sobre o produto do jornalismo, é preciso levar em conta a 

perspectiva do narrador, o ponto de vista a partir do qual o jornalista escreve. Ou seja, a rotina 
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do jornalista nos interessa para compreender o ponto de vista a partir do qual a notícia é 

apurada. Como Gislene Silva e Flávia Maia (2012, p. 2) apresentam, “em se tratando de 

textos jornalísticos, o processo de produção não desaparece do produto”. Com isso, as autoras 

defendem que a forma como a notícia é produzida deixa, obrigatoriamente, marcas no texto. 

A narrativa final, com suas marcas de produção, compõe o corpus desta pesquisa, sobre o 

qual se pretende descobrir o que o discurso jornalístico representa, ou apresenta, como a 

verdade sobre determinado assunto (níveis 2 e 3 do método de ACJ, a ser apresentado 

adiante).   

O método de observação a ser aplicado foi desenvolvido pelas pesquisadoras Gislene  
Silva e Flávia Maia (2011), denominado de “Análise de Cobertura Jornalística” (ACJ). O 

método “ajuda a pensar, a identificar e a tipificar as especificidades da atividade jornalística, 

mapeando tendências e possíveis lacunas na obtenção, averiguação e apresentação das 

informações" (Ibidem, p. 26). A escolha desta forma de análise permite observar possíveis 

transformações na cobertura de um tema ao longo do tempo, porque possibilita enfatizar o 

contexto histórico-social-cultural.  Exatamente por este motivo, a ACJ foi escolhida para 

servir de base para o estudo da representação do Brasil na Der Spiegel.  

O corpus de análise será composto por reportagens, entrevistas, cartas da redação3, 

artigos opinativos e perfis que abordem atualidades sobre o país. Como se pretende analisar  

uma possível alteração no modo como o maior país da América Latina é apresentado pela 

revista alemã, optou-se por observar documentos com um intervalo de 10 anos de diferença: 

no ano de 2001 (primeira aparição do Brasil associado aos países vistos como potência 

econômica através da sigla BRIC4) e num período de 12 meses abrangendo agosto de 2010 e 

agosto de 2011 (10 anos após a primeira análise e época na qual o país estava em evidência 

no cenário internacional).  

O sistema de análise desenvolvido por Silva e Maia (2011) é dividido em três níveis, 

que abordam diferentes aspectos de produção: (1) Marcas de apuração, (2) Marcas de 

composição do produto e (3) Aspectos do contexto de produção. Foi identificado que alguns 

aspectos não encontravam correspondência nos documentos usados para esta pesquisa. Sendo 

assim, os aspectos que se aplicam neste trabalho foram selecionados e serão apresentados de 

                                                           
3 Em alemão, Hausmitteilung. Trata-se, no contexto da revista, de uma narrativa sobre as observações sobre a 
produção de reportagens, especialmente sobre as condições nas quais o repórter apurou a matéria.  
4 http://www.ft.com/cms/s/0/112ca932-00ab-11df-ae8d-00144feabdc0.html, acesso em 16 de junho de 2013.  
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maneira adaptada ao corpus da pesquisa. A seguir, será apresentada a seleção daqueles pontos 

de análise propostos pelas autoras que se aplicam a este trabalho.   

O nível 1º (marcas da apuração) “recai exclusivamente sobre a matéria jornalística – 

tomada de forma isolada –, explorando indícios do método de apuração e da estratégia de 

cobertura em close-up” (Ibidem, p. 27).   

No nível 2º (marcas da composição do produto), que “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.” (Ibidem, p. 27).  

Por fim, no nível 3º (aspectos do contexto da publicação), que “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” (Ibidem, p. 27).  

2.1. CORPUS DE ANÁLISE  
Serão analisados apenas aqueles considerados de maior profundidade, 

comoreportagens e entrevistas, e aqueles que permitem mais liberdade de expressar um 

posicionamento pessoal, como artigos opinativos e as cartas da redação. Isto porque se 

entende que em tais materiais é possível, por exemplo, expressar pontos de vista, veicular 

estereótipos e criar um raciocínio lógico capaz de influenciar opiniões e formar uma imagem 

sobre determinado país ou povo. O perfil, apesar de também ser um texto do qual se pode 

extrair percepções do repórter, não será estudado, porque não há nenhuma publicação nesta 

forma narrativa que apresente alguma personalidade brasileira ou ligada ao país. A tabela 1 

trata dos temas apresentados na revista apenas nos textos narrados como reportagem e 

entrevista. As cartas da redação não foram classificadas de acordo com o assunto, porque 

são relatos da produção da reportagem, ou seja, informam sobre as condições nas quais o 

repórter apurou a matéria ou transmitem a opinião pessoal do jornalista.  

 
Tabela 1 – Temas das reportagens selecionadas sobre o Brasil 

CONTEÚDO/ANO  2001  2010/2011  TOTAL  

Sociedade e direitos humanos  2  2  4  

   

Crime  2  2  4  
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Desastres naturais e meio 
ambiente   

2  -  2  

 

   

Esporte  1  1  2  

   

Economia  1  -  1  

   

Política  -  1  1  

   

Cultura  -  -  -  

   

TOTAL  8  6  14  

 
 

Chama atenção a inexistência de reportagens sobre cultura. Em uma triagem anterior, 

percebeu-se que as notas sobre músicos só são precedidas pelas notas sobre políticos. A partir 

disso, era esperado que o número de reportagens deste aspecto cultural se repetisse, ou, pelo 

menos, se aproximasse nas reportagens sobre o Brasil. A política tampouco é um tema que 

merece atenção nas reportagens sobre o país. Já crime, desastres naturais e meio ambiente e 

sociedade e direitos humanos são os assuntos que mais merecem destaque nas reportagens da 

Der Spiegel sobre o Brasil. Esta variação está ligada ao estereótipo sobre o país e à maior 

facilidade de publicar matérias que não contestem este estereótipo. Do total, 17 textos serão 

observados: 14 reportagens, duas cartas da redação e uma entrevista. A análise destes textos 

será dividida por data da publicação. Primeiramente serão comentadas as nove narrativas 

publicadas no ano de 2001 e, em seguida, as seis publicadas entre agosto de 2010 e agosto de 

2011. Por fim, as informações obtidas a partir das análises dos dois períodos de tempo serão 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
82 

comparativamente articuladas com o objetivo de identificar se houve alguma modificação da 

representação sobre o Brasil tanto em caso positivo quanto negativo.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

As diferentes visões sobre a representação permitem entender a formação do 

estereótipo. Apesar da observação a partir de diferentes óticas, nos baseamos no 

entendimento de que o jornalismo representa uma realidade fragmentada, ou seja, faz um 

recorte ao noticiar um fato – mesmo que procurando contextualizá-lo histórica e socialmente 

– e o repassa ao receptor, impregnado pelo ponto de vista do repórter, com seus valores e sua 

cultura, o que pode ligar a representação da tal realidade com um estereótipo do assunto 

relatado (BERGER, 1998; LIPPMAN, 2008; MARCONDES, 1986; MOTTA, 2009;).  

Se, por um lado, os estereótipos podem ser “um modo necessário de processamento de 

informação, sobretudo em sociedades altamente diferenciadas; como uma forma inescapável 

de criar uma sensação de ordem em meio ao frenesi da vida social e das cidades modernas” 

(LIPPMAN, 1965 apud FREIRE FILHO, 2004, p. 46), por outro, representações 

simplificadas, parciais e seletivas podem ser o ponto de partida para o desencadeamento de 

comportamentos racistas, xenófobos ou de discriminação social ou sexual. De acordo com 

Freire Filho  

o estereótipo [...] reduz toda a variedade de características de um povo, uma raça, 
um gênero, uma classe social ou um “grupo desviante” a alguns atributos essenciais 
supostamente fixados pela natureza. Encoraja, assim, um conhecimento intuitivo 
sobre o Outro, desempenhando papel central na organização do discurso do senso 
comum (FREIRE FILHO, 2004, p. 47).  

 

O trabalho do correspondente internacional é, resumidamente, traduzir os 

acontecimentos de determinado país estrangeiro para seus leitores na terra natal. Porém, mais 

do que simplesmente passar informação sobre política, economia, desastres naturais, esporte e 

sociedade do exterior, o trabalho do jornalista, neste caso, consiste em contribuir para a 

formação da imagem do país no qual está trabalhando (embora isto não seja propriamente 

reconhecido em tais termos). Com esta função, de acordo com a escolha e a realização da 

pauta, o repórter pode ou contribuir para a difusão do conhecimento e entendimento entre 

povos ou para a consolidação de estereótipos. A rotina de produção de um correspondente 

internacional pode ser cansativa, já que ele é o responsável por cobrir qualquer acontecimento 

de relevância no país que também seja de interesse do leitor estrangeiro – e, às vezes, no 
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continente – onde está sediado. No entanto, a escolha da informação relevante e do enfoque 

através do qual será contada, não depende só da visão de mundo e da rotina do profissional.  

  O jornalista internacional está ligado a um veículo de mídia que, como qualquer 

empresa, tem interesses e visa ao lucro. Como o jornalista é o produtor da notícia que vai 

gerar o lucro, é importante para a empresa que os pontos de vista estejam alinhados. Jaap Van 

Ginneken (1998 apud SILVEIRA, 2012) observa que a relação do correspondente com a 

redação-sede serve para evitar que o jornalista “gradualmente perca a perspectiva do 

paíssede, adote aquela do país anfitrião, venha a se identificar demais com ela e se torne 

talvez complacente ou sujeito a pressão” (Van Ginneken, 1998, p. 133 apud Silveira, 2012, p. 

6).   

 Lange (2002) fez uma pesquisa abrangente junto a jornalistas de periódicos alemães 

que trabalham como correspondentes na América Latina. Os profissionais afirmaram se 

pautar no que é “mais vendável” e mencionaram como fatores de relevância para esta escolha 

temas  como a Floresta Amazônica, questões indígenas e de sem-terra, tráfico de crianças, 

crianças de rua e catástrofes naturais. Sobre o tema, Jens Glüsing, atual correspondente da 

Der Spiegel relata à pesquisadora:  

 

existem alguns assuntos que rendem bastante. Ecologia sempre rende. Depende em 
qual sentido. O Amazonas tem altos e baixos, mas é um assunto que sempre rende. 
Violência, infelizmente, também, assassinato de crianças, histórias de crianças, 
reportagens sociais quando têm um enfoque especial. [...]. O bizarro, histórias 
coloridas, sexo também sempre rende. [risada] Eu estaria mentindo se dissesse o 
contrário. É exatamente o que se encontra no Brasil. Os editores de foto adoram 
histórias que envolvem mulatas bonitas, e não só eles, a Spiegel é uma empresa 
machista, isso não podemos esquecer, todos os homens que estão lá, senhores 
idosos gostam de saber sobre esses assuntos. Infelizmente é assim (LANGE, 2002, 
p. 65).  
 

O jornalismo internacional não é isento das impressões de mundo de quem o pratica. 

No entanto, para apresentar uma cultura diferente a uma massa de leitores, que não 

necessariamente têm outra fonte de informação a respeito do lugar sobre o qual se escreve, 

éimprescindível que o jornalista faça um esforço para entendê-la sem julgamento. A 

apresentação da pauta, mesmo que de certa forma imposta pelo editor, também é responsável 

por confirmar estereótipos e impressões que podem ser verdadeiras, mas negativas (por 

exemplo, de que o brasileiro é preguiçoso). Não se pretende que estes aspectos sejam 

escondidos, no entanto, a insistência neles é, para alguns autores (WÖHLCKE, 1974; 

GLASS, 1979; VOM ROMELING-KRUTHAUP, 1991), motivo para aguçar sentimentos 
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etnocêntricos e racistas. Como se sabe pela História, o resultado destas ideias não pode ser 

bom.  

 

4. ANÁLISE DE COBERTURA JORNALÍSTICA – 2001 
 

Para tanto esta análise, primeiramente se montou as tabelas, seguindo o protocolo de 

Silva e Maia (2011) e, nesta etapa, partimos para a articulação entre os pontos estudados nos 

capítulos anteriores e a representação do Brasil na narrativa da revista.   

Após a análise de cada tabela (esta é resultado da aplicação do protocolo já indicado 

em cada período – 2001 e 2010/2011), separadamente, será possível relacionar os resultados 

encontrados para o ano de 2001 aos do período entre 2010 e 2011, e observar se houve 

mudança no enfoque das notícias sobre o Brasil, e se as representações veiculadas pela Der  

Spiegel se articulam com a conjuntura política, cultural e sócio-econômica do país, nas 

respectivas épocas, ou se apenas repetem uma imagem estereotipada que vem sendo 

produzida há muito tempo. Para este resumo foram selecionadas as análises das reportagens 

mais significativas de cada período de tempo.   

 

5. ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES DE 2001  
 

No ano de 2001, o leitor da Der Spiegel que leu as matérias de MatthiasMatussekfoi 

predominantemente informado sobre questões de violência e meio-ambiente no Brasil. A 

ideia de um país “verde” e exótico, no qual a crença religiosa tem um papel central sobre a 

visão de mundo da população, e onde a violência e a corrupção estão fora de controle, foi 

constantemente difundida pelo correspondente, como veremos a seguir.   

  Em “Deuses na sarjeta” (edição 5, 2001), MatthiasMatussek descreve claramente um 

estereótipo brasileiro (o da paixão pelo futebol), além de deixar subentendidos outros, como a 

religiosidade, aquela que acredita que os acontecimentos na Terra são vontade de deus, e a 

pobreza. O repórter baseia sua reportagem na fala do historiador Joel Rufino dos Santos, que 

afirma, segundo Matussek, que “o futebol civilizou o Brasil”, e que “sentimos e pensamos 

através deste jogo”. Em nenhum momento, o jornalista, o mesmo que reconhece que “nada se 

lê em casa com mais prazer do que aquilo que sempre se pensou, aquilo que se encaixa com 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
85 

nosso pré-conceito” (MATUSSEK, 1995
5), apresenta outro ponto de vista para tal afirmação. 

Assim, o leitor de Der Spiegel têm seu suposto pré-conceito reafirmado, e pode seguir 

pensando que, sim, de fato, todos os mais de 190 milhões de brasileiros (IBGE, 2010) só são 

capazes de pensar e sentir (não se sabe referente a que) através do futebol, e que este esporte 

foi o único meio encontrado capaz de civilizar os selvagens que vivem no país (assim como  

“pensar e sentir” não se sabe quem eram, ou são, nem quando os selvagens foram 
civilizados).  
Matussek, que reconhece que “quanto mais tempo se tem experiencia um país, quanto mais se  

o conhece, tão melhor se sabe o quanto se caçam estereótipos para publicar” (MATUSSEK, 

1995), ironiza e debocha do personagem escolhido para contar sua história, um menino, 

negro e favelado, de 15 anos, que sonha em ser jogador de futebol.  

  Seguindo a linha de que o estereótipo é fácil de ser vendido, Matussek parte em uma  

reportagem sobre uma viagem na região amazônica. Nela são produzidos dois textos de 11 

páginas (longuíssimos para o padrão de três, verificado até agora). Estas reportagens 

mereceram destaque na revista. “A vitória verde” (edição 11, 2001), que deu início à série, foi 

publicada com direito à “carta da redação” (edição 11, 2001), na qual o editor explica a 

reportagem. A Der Spiegel apresenta a série como uma aventura: o correspondente “viajou 

vários milhares de quilômetros: em aviões de hélice, em lanchas, em canoas e nas costas de 

um búfalo. Ele dormiu em redes, em barcos cargueiros, em bangalôs na selva, e comeu o que 

a floresta e o rio davam: castanhas do Pará frescas e açaí, mas também vermes, piranhas e 

crocodilos fritos”.   

Sem foco em nenhum fato novo acontecido na área da Amazônia, apenas preocupado 

em descrever o que vê, Matussek escreve “A vitória verde” (edição 11, 2001) e “O continente 

dos sonhadores” (edição 12, 2001). São 22 páginas ilustrando um “animalesco e emaranhado 

carnaval da alma”.   

A narrativa é pontuada por remissões a um paraíso na terra, como “El Dorado”, “terra 

prometida”, “mundo sem culpa”, e pela presença de elementos que envolvem misticismo e 

religião. Em nenhum momento, o correspondente se aprofunda sobre religiões indígenas e/ou 

africanas, tampouco sobre questões econômicas e políticas da região. O texto torna-se, assim, 

                                                           
5Die WahrheitüberAmerika – Der JobdesAuslandskorrespondenten(A verdade sobre a América – o trabalho dos 
correspondentes internacionais), disponível em http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d9157530.html, 
acesso em 14 de junho de 2013.  
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um raso emaranhado de informações ligadas apenas pela região onde foram obtidas: a 

Amazônia (entenda-se aqui como a região que faz parte do território brasileiro).   

A ideia de Matussek parece ser a de apresentar um extenso painel sobre a vida na 

região, mas acaba caindo em um preconceituoso e etnocêntrico relato de uma viagem exótica, 

como se falasse sobre aquilo que viu em suas férias. Não se discute aqui a veracidade da  

narrativa do repórter, mas sim, sua abordagem, que debocha do “caboclo”
67 que conheceu em 

um porto – o personagem que representa toda a população –, que fala “essencialmente de 

mulheres” e que foi consultar-se com um pajé sobre uma maldição, caboclo este que não têm 

“consciência ecológica, mas várias ideias fantasiosas” e que “não gosta dos estrangeiros que 

não creem”. A região norte brasileira registra o maior número de evasão escolar por motivos 

financeiros7
, o que pode justificar a “falta de consciência ecológica” e, talvez, o misticismo. 

Porém, quem evidencia sua extrema falta de consciência é Matussek, ao ironizar as crenças 

indígenas e africanas ignorando sua contribuição para a cultura brasileira, e colocando-as 

num patamar inferior aos credos ocidentais judaico-cristãos que, ao contrário das primeiras, 

“não se detém muito na criação da natureza”. Não se sabe de qual fonte o repórter obteve tal 

ideia.  

O correspondente-viajante não se cansa de debochar de suas fontes. Uma de suas 

interlocutoras mais oficiais é uma assistente do Ministério do Meio-Ambiente, identificada 

apenas como Debra, sem sobrenome. Da conversa que teve com ela, Matussek transcreve sua 

fala: “Finalmente conseguimos meios para financiar nosso projeto”, seguida pela descrição 

“diz Debra, que usa uma excitante minissaia que combina com a capa de zebra de seu 

celular”, minissaia esta que é lembrada pelo correspondente sob efeito do chá do Santo 

Daime8. Aqui, além de não demonstrar a mínima importância pelo projeto do Ministério (até 

o final da reportagem não se fica sabendo qual é), o repórter – e o editor que aceitou o texto – 

mostram sua falta de respeito com a entrevistada, o que vai ao encontro da observação de 

Jens Glüsing (LANGE, 2002), que acredita que a Der Spiegel, por ser “uma empresa 

machista”  gosta de publicar “histórias que envolvem mulatas bonitas”.   
                                                           
6 Mais tarde, Matussek revela que este homem é filho de um descendente de escravos (logo, negro) e de uma 
índia. Assim, a definição étnica correta seria cafuzo, e não caboclo. 
7 % dos entrevistados, segundo o censo do IBGE de 2010.  
8Matussek relata a experiência como “uma muito confortável e suave viagem de LSD”, na qual “patas de tigre, 

padrões geométricos de pele de cobra apareciam em frente de meus olhos, uma borboleta, e sempre, repetidas 
vezes, a minissaia da assistente do Ministério do Meio-Ambiente”. Matussek debocha das “crianças hightech do 
Acre”, que “constroem casa na beira do rio e bebem chá do Santo-Daime, no fim de semana, para repor as 
energias”, mas não perde a chance de experimentar o chá também. Reportagem “O continente dos sonhadores” 

(edição 12, 2001).  
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Também em “É a guerra, cara” (edição 22, 2001), o repórter erotiza a roupa e o 

comportamento femininos. Seu comentário sobre mulheres que estão em frente a uma cadeia, 

em dia de visita é o seguinte: “em frente ao portão de entrada, esperam suas [dos presos] 

namoradas, beldades adolescentes com rígidos olhos de piranha [?] e tops minúsculos”. A 

adjetivação sobre os olhos destas pessoas e o comentário sobre o tamanho das peças de roupa 

usadas por elas, além de ininteligível [o que seriam “olhos de piranha”?], revela o moralismo 

do autor, que faz questão de ressaltar que as blusas das “beldades adolescentes” eram 

“minúsculas”. Mais uma demonstração do estereótipo do brasileiro erotizado, ou melhor, da 

brasileira. E, neste caso, das adolescentes brasileiras. Outra representação feminina também é 

evocada naquele texto na figura da ex-Senadora Marina Silva, a “Joana d’Arc da floresta”. 

Ela é apresentada como “a amazona”, defensora do meio-ambiente e “o pesadelo de grupos 

de homens corruptos de Brasília”.   

A dicotomia bem e mal é o mote que inicia o segundo, e último, texto do 

jornalistaviajante sobre a Amazônia. Segundo Matussek, “o bem e o mal são facilmente 

diferenciáveis no Acre, o estado mais a oeste do Brasil: o mal está na cadeia e o bem no 

Banco Central”. O mal é evocado nas figuras do ex-deputado daquele estado e líder de 

quadrilha Hildebrando Pascoal, e pelo ex-vereador e também criminoso, Auton Farias. Já o 

bem são os jovens “tecno hippies”, reconhecidos por “usarem camisa pólo e andarem por aí, 

falando no celular. A maioria é de São Paulo [...] e é contra a construção de estradas”, perfil 

no qual encaixa Debra, a assistente de minissaia do Ministério do Meio-Ambiente. Marina 

Silva, é a Joana d’Arc da floresta, e Chico Mendes, o Martin Luther King da floresta.  

Apresentar fatos desconexos, sem lógica interna, e, principalmente, 

descontextualizados, no caso da cobertura sobre o Brasil na revista Der Spiegel, perpetua o 

estereótipo do país como um lugar onde o povo é alegre, mas tem pouca educação formal, 

onde o desmatamento é crescente e só a ajuda internacional pode reverter a situação, e onde o 

pensamento mágico e a religião exercem um papel fundamental na sociedade. , o trabalho de  

Matussek revela uma falta de preocupação com a apresentação de pontos de vista variados, 

uma das principais orientações do jornalismo. A imagem produzida por estereótipos não é 

discutida: não se duvida do fato de que a religião teria um papel importante nas decisões de 

muitos brasileiros, ou de que a Floresta Amazônica seja desmatada, porém a sociedade 

brasileira é múltipla e não pode ser reduzida e ironizada para que um repórter possa ter seu 
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nome impresso em uma revista formadora de opinião e para que esta revista mantenha seus 

leitores e, consequentemente, sua verba publicitária.  

 

6. ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES ENTRE AGOSTO DE 2010 E AGOSTO DE 2011  
 

O correspondente da revista no Brasil, Jens Glüsing (que vive há 20 anos no país), é o 

principal autor dos textos do segundo período analisado. Apenas um (“A rainha de Buffalo”, 

edição 25, 2011, sobre a jogadora de futebol Marta Vieira) não foi escrito por ele, mas por 

WiebkeHollersen, atualmente redatora da editoria de “Sociedade” da revista.  

Em “Assassinato sem cadáver” (edição 51, 2010), uma das reportagens mais longas, 

em termos de número de páginas9, o repórter trata do assassinato de Elisa Samudio – 

apresentada como uma groupie, uma tiete, de jogadores de futebol –, supostamente cometido 

pelo ex-goleiro Bruno de Souza. Glüsing tenta entender quem era e como Samudio vivia 

acompanhando uma mulher, identificada como Suzana Pittelli que, segundo a reportagem, 

seguiria o mesmo estilo de vida de Samudio. Aqui o personagem também tem suas ações 

relatadas, dando a idéia de que foram acompanhadas de perto: “Suzana Pittelli dirige seu Ford 

EcoSport preto pela noite de São Paulo. Seu objetivo são os bares, as discotecas e os clubs da 

metrópole: o O’Malley no bairro rico dos Jardins, o Bamboo, a discoteca Unha de Gato [não 

traduzido para o alemão]. Ela prefere sair aos domingos e nas segundas-feiras, quando os 

jogadores de grandes clubes têm o dia livre. Pittelli, loira platinada, segundo ela, com 300 

mililitros de silicone em cada seio, diz ter estudado medicina...”.  

A foto desta personagem foi feita por Thomas Milz, profissional da revista. Já as 

outras quatro imagens (o ex-goleiro Bruno de Souza, sua suposta vítima, Eliza Samudio e o 

jogador Adriano, acompanhado de “fãs femininas”), que ilustram a reportagem, provêm das 

agências de notícia Imago, Reuters, Associated Press e Agence France Press. Acompanhando 

sua personagem por uma noite, Glüsing explica o conceito de “Maria Chuteira” (“um tipo de 

mulher muito específico com as quais os jogadores se envolvem”), o funk brasileiro (“os 

textos são pornográficos e os movimentos de dança sugestivos. É a música preferida de 

muitos jogadores de futebol brasileiros”), e perfila as atitudes do jogador de futebol brasileiro 

com a fala, credenciada, do ícone dos anos 1980, Zico: “Na Europa, os jogadores são 

punidos com altas multas quando ultrapassam a linha’, diz ele. ‘No Brasil, eles são 

considerados intocáveis’”.  
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O acompanhamento da atividade de Suzana Pittelli e as fotos (das cinco, três trazem 

“Maria Chuteiras”: uma é da própria Pittelli, uma de Samudio e outra traz duas mulheres, que 

não são citadas no texto, apontadas como “fãs femininas” do jogador Adriano) reiteram a 

ideia apresentada por Lange (2002), com base em entrevistas com correspondentes de 

veículos de língua alemã na América Latina, de que o que “vende” sobre o Brasil são sexo e 

mulheres.  

A próxima reportagem escolhida entre as seis publicadas no segundo período de 

tempo analisado trata da eleição da presidente Dilma Rousseff, publicada em abril de 2011, 

embora a eleição da mesma tenha ocorrido em final de 2010. Em “O triunfo da guerrilheira” 

(edição 16, 2011)9, o correspondente Jens Glüsing aborda a biografia da presidente e acena 

com a possibilidade de que uma chefe de estado que foi torturada durante a ditadura militar 

pode, finalmente, trazer à tona casos não julgados e/ou encobertos, que aconteceram nos anos 

de chumbo. A reportagem-perfil da nova presidente do maior país latino-americano e uma 

das seis maiores economias do mundo, chega ao leitor da Der Spiegel com quatro meses de 

atraso. Se, hipoteticamente, a revista semanal fosse a única fonte de informação deste leitor,  

ele só ficaria sabendo da eleição, confirmada em dezembro de 2010, em metade de abril do 

outro ano.   

O relato de crimes bárbaros sem solução, e com a suposta proteção do acusado pelo 

fato de ser um jogador de futebol, a riqueza megalomaníaca e arrogante de um empresário 

capaz de construir até mesmo uma cidade, a eleição de uma presidente torturada, uma 

esportista premiada no exterior que não encontra apoio no país de origem, um jovem pobre 

que emigra para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a economia brasileira crescia e 

a norte-americana enfraquecia, a exuberância do poder econômico de traficantes, a visita de 

turistas estrangeiros a favelas nas quais se chega de teleférico, e precisou ser retomada pelo 

poder público, porque era controlada por criminosos, associam-se à escolha da pauta baseada 

no estereótipo.  

 

7. CONCLUSÃO 
 

A partir da observação das reportagens publicadas pela Der Spiegel em dois períodos 

de tempo, pode-se responder se houve mudança na representação do Brasil na revista. Se, em 

                                                           
9 Assassinato sem cadáver” (edição 51, 2010) e “A rainha de Buffalo” (edição 25, 2011) têm três páginas, 

enquanto todas as outras têm duas. 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
90 

2001, os temas principais eram meio-ambiente, futebol, violência e corrupção, no período de 

2010 a 2011 a pauta não sofreu grande alteração. A novidade poderia estar na presença de 

matérias calcadas em personalidades (Eike Batista, jogadores de futebol, Dilma Rousseff). 

Mesmo com a variação de tempo e as mudanças sócio-econômicas do país, as pautas 

continuaram parecidas. Observa-se que a troca de correspondente acarreta uma mudança 

significativa nos textos, porém os assuntos abordados entre 2010 e 2011 têm temática muito 

próxima aos de 2001.   

Os jornalistas cumpriram seu papel e acompanharam acontecimentos factuais do lugar 

onde estão baseados. Porém, a predominância de uma visão depreciativa e preconceituosa, 

frente a melhorias sociais, econômicas e estruturais, revela uma visão unilateral que perpetua 

o estereótipo. Um dos motivos para esta escolha, seria a precaução em não desestabilizar o 

imaginário do público leitor sobre o país e, assim, mantê-lo fidelizado ao veículo.   

A revista Der Spiegelé um dos veículos de comunicação mais importantes da 

Alemanha e da Europa, porém, não traduz, sozinha, a percepção de seu leitor e do povo 

alemão sobre o Brasil. Em primeiro lugar, porque a notícia não é absorvida como se fosse 

injetada: ela passa por inúmeros filtros de visão de mundo e outras informações sobre o 

assunto, obtidas em diversas fontes, não só jornalísticas. Em segundo lugar, porque, apesar de 

ser uma revista influente, a Der Spiegel, e nenhuma empresa de comunicação, no geral, forma 

sozinha a opinião de seus leitores. Por outro lado, a credibilidade da revista, repassada para as 

reportagens desrespeitosas sobre o Brasil, é posta em xeque.  

A prática jornalística adotada por Mattusek e Glüsing desliza para a narração de 

acontecimentos a partir de um ponto de vista etnocêntrico, o que não condiz com a seriedade 

do veículo que a publica. A pesquisa partiu do pressuposto de que a proeminência do Brasil, 

no cenário internacional, como softpower, mudaria a representação do país como um paraíso 

tropical, com pessoas alegres e aficionadas por futebol, onde impera a corrupção e a 

violência. A partir disto, surgiu a ideia da análise de cobertura jornalística de dois períodos de 

tempo, com um intervalo de dez anos. Esperava-se ver a substituição deste estereótipo pelo 

relato de um país que, ainda que com graves problemas sociais e éticos, avançou em áreas 

como inclusão social, trabalho formal, educação, empreendedorismo e renda. A não-

abordagem destes assuntos por si só já foi surpreendente. Mais ainda, a constatação de que 

pautas sobre o Brasil são tratadas com menosprezo e escárnio por correspondentes que 

colhem dados para suas reportagens e vivem no país. A repetição do menosprezo e do 
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escárnio em mais da metade das reportagens é reveladora de etnocentrismo e total falta de 

empatia com o país sobre o qual se escreve e no qual os jornalistas escolheram viver.  
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SUSTENTABILIDADE E PERSPECTIVAS DE COMUNICAÇÃO 
 

Juliane do Rocio Juski1 
 
 

RESUMO  
O artigo tem como objetivo trazer subsídios sobre a questão da comunicação e da 
sustentabilidade. Para tanto, apresenta aspectos históricos e conceituais sobre o termo 
sustentabilidade e sobre as perspectivas de comunicação da (e para) a sustentabilidade, abordados 
por Kunsch (2009) e Bueno (2012). Propõe-se o estudo de caso como principal procedimento 
metodológico, tendo em três agências que se auto definem como “agências de comunicação 

sustentável” o seu objeto empírico.   
 

Palavras-chave: Comunicação; Sustentabilidade; Comunicação Sustentável.  

 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

 Na atualidade, especialmente a partir do século XXI, crescem os desafios no sentido de 

“construir e manter comunidades sustentáveis”. No curso destas transformações, reconfigurou-se 

o pensamento sobre como tratar o meio ambiente. Grupos e movimentos ambientalistas se 

espalharam por todos os cantos do globo, sendo necessário rever o comportamento consumista e 

fazer uma “crítica cultural de um modelo de civilização baseado no avanço tecnológico semfreios, 

na exploração inesgotável dos recursos naturais, na destruição ecossistêmica e no consumismo 

desenfreado”, como enfatiza Gil (2008, p. 50).   

  A preocupação da sociedade com os problemas ligados à preservação do meio ambiente e a 

diminuição da desigualdade social, ganhou aderência também na área da comunicação. E é nesse 

contexto que se pretende explorar e relacionar os conceitos de comunicação e sustentabilidade, e 

como eles podem se conectar e reconfigurar-se em comunicação sustentável, com foco no próprio 

processo de comunicação, na comunicação da (e para a) sustentabilidade. Essa relação de 

interface entre ambas (comunicação e sustentabilidade) fez surgir uma inquietação em entender 

como uma expressão disseminada no mercado vem sendo discutida na academia. No entanto, o 

panorama encontrado sobre o tema se apresentou bastante desafiador.  

 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da UFPR, sob orientação da Profa. Dra. Celsi 
Brönstrup Silvestrin, email: julijuski@gmail.com. 
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2. CONCEPÇÕES DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE  

 

Refletir por um momento a respeito da história e da construção de significado do termo 

sustentabilidade, se faz necessário, por tratar-se de um conceito ainda controverso e polissêmico, 

conforme ressalta Capra (2008).   

A origem do termo “sustentabilidade” possui uma história de mais de 400 anos e que 

poucos conhecem, afirma Boff (2012). A grande maioria acredita que o conceito de  

“sustentabilidade” só surgiu recentemente. Mas os primeiros indícios são bem anteriores ao 

século passado, assegura Andrea citado por Layrargues (1998) ao relembrar que o termo foi 

cunhado em 1713 por Carlowitz, visando ao uso do solo que garantisse em longo prazo 

rendimentos estáveis para a produção florestal. No entanto, o conceito só apresentou maior 

relevância no cenário mundial quando foi adotado pela economia. E o marco dos debates sobre 

sustentabilidade acontece quando a questão dos limites diante da humanidade se acentua.  

Em abril de 1968, trinta cientistas se reúnem na Accademia dei Lincei, em Roma, para 

debater os dilemas da humanidade no presente e no futuro. Do encontro, nasce o Clube de  

Roma, que ganhou notoriedade com a publicação do relatório final, intitulado “Limites do 

Crescimento”, publicado em 1972 pelo Massachusetts InstituteofTecnology, no qual, mais do que 

debater sobre o problema populacional, discutiu-se o paradigma tecnológico que acarretaria a 

aceleração da aproximação dos limites.   

Mas a urgência em publicar o relatório “Limites do crescimento” não era infundada. 

Como afirma Layrargues (1998), no mesmo ano, 1972, ocorreria a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 5 a 16 de junho em Estocolmo, na Suécia. “A 

Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, já estava totalmente contaminada pelo 

diagnóstico do Clube de Roma” (LAYRARGUES, 1998, p.105).  Outros dos fatores que 

propiciaram a concretização da Conferência de Estocolmo, segundo o autor, foi o fato de a 

poluição atmosférica, notadamente a chuva ácida e outros problemas ambientais afetarem 

diretamente os países industrializados.   

Outro autor que explica o contexto histórico e geopolítico do Clube de Roma é Elkington 

(2012). Ele apresenta a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável por meio de uma 

metáfora de ondas e marés-baixa. Para o autor (2012), a primeira onda, que ocorreu entre 1970 e 

1974, foi amplamente deslanchada por “pressões vindas da base e amplificadas pelo poder da 

televisão forçando a atuação de governantes e legisladores” (2012, p. 86). Elkington reforça o que 
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Layrargues (1998) já havia evidenciado, que o ano de 1972 foi um ano chave, quando dois livros 

de grande importância foram publicados – Limitstogrowth e A blueprint for survival (The 

ecologist) – e foram abertas as portas para a Conferência da ONU para o Meio Ambiente Humano 

em Estocolmo.   

Maurice Strong, diretor-executivo da Pnuma, lançou o conceito de “ecodesenvolvimento” 

durante a Primeira Reunião do Conselho Administrativo em Genebra, em junho de 1973 

(LAYRARGUES, 1998). Era a primeira tentativa de definir um estilo de desenvolvimento 

adaptado às áreas rurais do terceiro mundo, baseado na utilização criteriosa dos recursos locais e 

da sabedoria tradicional camponesa, sem comprometer o esgotamento da natureza e a satisfação 

das necessidades das gerações futuras. E como acrescentam Bacha e Schaun (2010), percebe-se 

na introdução deste conceito uma intenção de unir crescimento econômico, equidade social e 

prudência ecológica.   

Na mesma década, o economista Ignacy Sachs se apropria do termo de Strong e 

desenvolve-o conceitual e operacionalmente, criando um quadro de estratégias ao 

ecodesenvolvimento. Sachs (2008) destaca que desde os anos de 1970 “a atenção dada à 

problemática ambiental levou a uma ampla reconceitualização do desenvolvimento, em termos de 

ecodesenvolvimento, recentemente renomeado desenvolvimento sustentável” (2008, p. 36). Para 

o autor o desenvolvimento sustentável obedece “ao duplo imperativo ético da solidariedade com 

as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de sustentabilidade social, 

ambiental e econômica” (2008, p. 36). Sachs (2008) parte da premissa de que apenas as soluções 

que considerem estes três elementos, isto é, que “promovam o crescimento econômico com 

impactos positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento” 

(2008, p. 36). Se aproximando do conceito de triple bottomline de Elkington (2012).     

A adoção de um ponto de vista multigeracional no cuidado com o capital natural e a 

imposição de limites ao crescimento foram ideias amadurecidas no decorrer do século passado. E 

diferentes conceitos foram se delimitando.  

Em 1980 surge a noção de ecologia profunda, cujo conceito coloca o homem como 

componente de um sistema ambiental complexo, holístico e unificado. Isso desencadeou o debate 

que deu origem a expressão “desenvolvimento sustentável”, no qual economia e meio ambiente 

não são conceitos excludentes, e o desenvolvimento sustentável é a representação das estreitas 

relações entre eles (BACHA e SCHAUN, 2010).  
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Os estudos em meados de 1980 evoluem e encontramos três principais noções para o 

termo “desenvolvimento sustentável”. São elas: o conceito de “comunidade sustentável” de 

Brown, o conceito de “ecodesenvolvimento” já apresentado por Sachs, e por fim, o conceito de 

“desenvolvimento sustentável” apresentado pela Comissão de Brundtland.  

Para definir “desenvolvimento sustentável” alguns autores apresentam termos correlatos 

para explicar o mesmo fenômeno, como é o caso de “comunidade sustentável”. Segundo Capra 

(2008) a definição foi introduzida por Lester Brown, fundador da Worlswatch 

Institute, que a definiu “como aquele que é capaz de satisfazer as próprias necessidades sem 

reduzir as oportunidades das gerações futuras” (CAPRA, 2008, p. 19).  

Foi em 1983, na Assembleia Geral da ONU, que o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” ganhou sua definição clássica. Com a Assembleia criou-se a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), cujo lema era “Uma agenda global para a 

mudança”, presidida pela então primeira-ministra do Partido Trabalhista da Noruega, 

GroHarlemBrundtland, e formada por 23 membros. O desafio da comissão consistiu em visitar 

dez países entre março de 1985 e fevereiro de 1987, “patrocinando estudos, realizando 

conferências e audiências públicas, consultando especialistas, enfim, promovendo um processo 

democrático de discussão” (LAYRARGUES, 1998, p. 143-144).    

O resultado do trabalho da Comissão foi a publicação, em 1987, do livro “Nosso futuro 

comum”, também conhecido como Relatório de Brundtland (BOFF, 2012, p. 34). Este documento 

se constituiu em um dos mais abrangentes a respeito do panorama mundial sobre a questão 

ambiental. A premissa básica da Comissão Brundtland reforçava que “independente do que 

ocorreu no passado que tenha originado a atual crise ambiental, independentemente da existência 

de atores sociais implicados na responsabilidade da degradação ambiental, a busca por soluções 

seria uma tarefa comum a toda a humanidade” (LAYRARGUES, 1998, p. 144).   

O destaque principal do “Nosso futuro comum” é o conceito clássico de desenvolvimento 

sustentável, e adotado também para a definição de sustentabilidade, como sendo: “o 

desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as 

futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p.46).  

O Relatório de Brundtland propunha ações para atingir este desenvolvimento sustentável 

como: limitação do crescimento populacional, garantia de alimentação, preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 
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tecnologias de fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial à base de 

tecnologias adaptadas ecologicamente, controle da urbanização e integração entre campo e 

cidades menores, bem como satisfação das necessidades básicas (BACHA e SCHAUN, 2010).   

E os debates e construções sobre o “desenvolvimento sustentável” e as “práticas sociais 

sustentáveis” continuou. O século 21 se iniciou com a realização da chamada Rio-92, como 

afirma Feldmann (2008), o evento que se realizou no Rio de Janeiro e se constituiu 

verdadeiramente através de duas iniciativas complementares: a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Fórum Global. A convocação da Conferência no 

Rio de Janeiro foi resultado direto dos problemas apontados pelo relatório “Nosso futuro 

comum”. O objetivo da Conferência era conciliar desenvolvimento socioeconômico, conservação 

e proteção dos ecossistemas da Terra. Produziram-se vários documentos, sendo que a Agenda 21 

(Programa de Ação Global, com 40 capítulos) e a Carta do Rio de Janeiro são os principais. A 

categoria “desenvolvimento sustentável” adquiriu então plena cidadania e “constituiu o eixo de 

todas as discussões, pois aparece quase sempre nos principais documentos” (BOFF, 2012, p. 35). 

A Agenda 21 foi considerada um plano de ação construído de forma participativa e consensuada. 

Por esse motivo, é também a tentativa mais abrangente já realizada para orientar um novo padrão 

de desenvolvimento. 

Essa trajetória histórica ajuda-nos a entender o contexto em que se construiu o debate 

sobre desenvolvimento sustentável, e umbilicalmente, o conceito de sustentabilidade. No entanto, 

todas as conferências e discussões sobre o tema não eliminaram as dissonâncias com relação à 

definição conceitual de “sustentabilidade”, ao contrário, ampliaram ainda mais as explicações, 

propuseram novas abordagens e práticas, e também fizeram com que oportunistas se utilizassem 

da expressão apenas de forma cosmética, de maneira superficial.   

O termo sustentabilidade, além de apresentar inúmeras interpretações traz consigo 

inúmeras contradições, adverte Veiga (2010). Nessa mesma linha, Bueno (2012) também alerta 

para as maneiras enganosas atribuídas ao desenvolvimento sustentável, quase sempre, assumido 

de maneira superficial.  O autor reforça ainda ser necessário repensar o modelo capitalista e 

consumista em que vivemos, afirmando que um desenvolvimento sustentável só poderá existir se 

repensarmos o nosso modo de vida.  

Com discussões sobre o esvaziamento do conceito de “sustentabilidade” e como o termo 

poderia apresentar um modo empírico de comprovação, Kunsch (2009) se utiliza de Elkington 

para demonstrar a aplicação do conceito na prática. Para Elkington, em sua obra “Canibais de 
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garfo e faca” (2001), a sustentabilidade pode ser aplicada por meio de três vertentes mensuravéis: 

a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. Esse modelo mensurável ficou 

conhecido como triple bottomline, e os três pilares econômico, social e ambiental.  

 Em 2002, em Johanesburgo (África do Sul), realizou-se a conferência mundial sobre o 

tema Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, denominada de Rio+10, onde se instituiu 

a iniciativa Business Action for SustainableDevelopment. Nesse encontro, foi elaborado o 

Protocolo de Quioto, que embora tenha sido aberto para assinaturas em 11 de dezembro de 1997 e 

ratificado em 15 de março de 1999, com 55% dos países, que juntos produzem 55% das emissões 

de gases poluentes, só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005.   

Outro referencial que reacendeu os debates sobre o tema foi a exibição do documentário 

“Uma verdade inconveniente” de Davis Guggenheim, em 2006. O vídeo apresenta a militância 

política de Al Gore sobre a questão ambiental, sua mensagem principal  

“becomecarbon neutral” coloca-se como um novo paradigma planetário e questiona os padrões 

da existência humana. A exibição ganhou ainda mais expressão quando ganhou dois Oscars, e 

rendeu ao ex-presidente norte americano o prêmio Nobel da Paz em 2007.   

O Rio de Janeiro foi novamente palco de uma conferência da ONU, quando em junho de 

2012 recebeu a Conferência de Desenvolvimento Sustentável, também chamada de Rio+20. O 

evento apresentou como temas principais “o desenvolvimento de uma economia verde para o 

desenvolvimento sustentável e eliminação da pobreza; e a definição da governança global da 

sustentabilidade” (KUNSCH, 2013, p.4).  

A superação desse modelo de desenvolvimento requer um horizonte de planejamento que 

vai além das necessidades e aspirações das populações atuais e exige a integração das questões 

ambientais, sociais e econômicas, afirma Mousinho (2008), explicando que:  

 
Se inicialmente o desenvolvimento sustentável pretendia ser abrangente ao englobar 
não apenas aspectos econômicos, mas também sociais e ambientais, hoje é bastante 
mais ampla, e a noção de sustentabilidade adotada pela Agenda 21 Brasileira 
incorpora as dimensões: ecológica, ambiental, social, política, econômica, 
demográfica, cultural, institucional e espacial. Trata-se de um conceito cuja 
definição suscita muitos conflitos e mal-entendidos, refletindo as diferentes visões 
de mundo dos diversos atores envolvidos no debate. Apesar de dar margem a 
múltiplas interpretações, o conceito de sustentabilidade tem se mantido em cena, e 
as disputas teóricas que provoca contribuem para ampliar e aprofundar a 
compreensão da questão ambiental (MOUSINHO, 2008, p. 348-349).  
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3. BASES PARA A CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO SUSTENTÁVEL  

 
A configuração da sociedade global mudou e transformou as relações nacionais e 

internacionais entre organizações e indivíduos. A globalização e o uso das novas tecnologias 

proporcionaram ao homem comunicação e conectividade em tempo real.E o campo da 

comunicação também apresentou nas últimas décadas importantes transformações, como a 

superação do entendimento reduzido da comunicação apenas como processo de transmissão de 

informações. No entanto, as funções e papéis que a comunicação como campo de conhecimento 

pode desempenhar ainda estão em construção e reformulação.   

Aproveitando-se de certos temas presentes com maior evidência na academia, a área da 

comunicação passou a explorar também esses novos questionamentos, entre elas o tema da  

“sustentabilidade”, bastante debatido nos campos das ciências econômicas e ambientais. Esta 

relação de proximidade entre a comunicação e a sustentabilidade fez surgir uma nova expressão, 

rapidamente absorvida pelo mercado, e ainda pouco explorada no campo acadêmico, o conceito 

de “comunicação sustentável”.  

Para compreender a relação e as interfaces entre a comunicação e a sustentabilidade 

encontramos alguns autores que, pioneiramente, vem discutindo o tema no campo 

comunicacional. Um desses autores é Margarida K. Kunsch que após presenciar as discussões 

sobre sustentabilidade no II Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores da 

Comunicação Organizacional e de Relações Públicas (Abrapcorp) e em conjunto com Ivone de 

Lourdes Oliveira organizaram o livro “A comunicação na gestão da sustentabilidade das 

organizações”, de 2009, a coletânea reuniu artigos nacionais e internacionais que segundo 

Kunschet al (2013, p. 3) “consolida relevantes reflexões de pesquisadores dedicados à temática, 

da academia e do mercado”.   

Na obra, a autora destaca o papel da comunicação para a sustentabilidade, afirmandoque 

na sociedade global a incorporação e assimilação da sustentabilidade ainda tem um longo 

caminho a percorrer. Apesar dos inúmeros avanços, a dimensão pública não é uma realidade 

assumida por todos os cidadãos e por todas as instituições e organizações no curso de suas ações 

diárias.   

E qual é o papel da comunicação neste contexto? Para Kunsch (2009) é necessário 

promover efetivamente a sustentabilidade da qual a sociedade necessita, imprescindivelmente 

com o auxílio da comunicação, e também dos meios e de toda a convergência midiática. Somente 
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com a comunicação será possível conscientizar a população em geral de que “o atendimento às 

necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro é 

uma tarefa de toda a sociedade mundial e não só de uma pessoa, de uma só organização e de um 

só país” (KUNSCH, 2009, p. 70).  

Kunsch (2009) também enfatiza que “repensar a comunicação em todo o seu processo é 

um novo desafio para pesquisadores e profissionais da área”. E questiona: “Como tornar a 

comunicação presente nas esferas pública e privada em função de uma sociedade sustentável, que 

ações de comunicação devem ser empreendidas, que informações divulgar e quais públicos 

atingir?” (p.70) são algumas das perguntas colocadas por ela que esta “nova geração” de 

comunicadores precisa descobrir.  

Seguindo a mesma linha, Soares (2009) descreve como a “sustentabilidade” tornou-se um 

termo recorrente tanto no mundo empresarial como também foi amplamente disseminado na 

sociedade civil. Para a autora o termo “sustentabilidade” ganhou tamanha evidência midiática 

com a inserção do tema na agenda internacional do meio ambiente, e o que se convencionou a 

tachar como “sustentabilidade” se apoia na percepção de que a coletividade deve urgentemente 

repensar seus valores e suas práticas. Também reforça que o maior desafio para a construção de 

um mundo verdadeiramente sustentável está em garantir que esses novos valores sustentáveis 

estejam refletidos nos princípios e nas operações das estruturas políticas e econômicas, uma vez 

que implementar a sustentabilidade não é tarefa de um, mas sim uma necessidade coletiva. E ela 

só se concretiza na medida em que permeia todas as cadeias produtivas e econômicas, bem como 

por práticas humanas mais triviais, como a separação do lixo.   

Quanto aos desafios da comunicação para disseminar uma comunicação sustentável, 

Soares (2009, p. 30) afirma que “para construir a sustentabilidade, devem ser empreendidos tanto 

esforços quanto mudanças efetivas nos valores e hábitos de populações inteiras”.  A autora 

também enfatiza que “cabe às organizações dos mais diversos setores desenvolver uma nova 

comunicação, considerando a interdependência entre elas e outros sistemas sociais e as 

influências que produzem e que recebem umas das outras” (p.30).  

A segunda visão de interface entre comunicação e sustentabilidade diz respeito à 

comunicação como um dos fatores para a realização do desenvolvimento sustentável, melhor 

classificado como comunicação sustentável. Essa perspectiva é defendida por Wilson da Costa 

Bueno.  
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A comunicação para a sustentabilidade, segundo Bueno (2012, s/p.), deve estar respaldada 

em conceitos adequados e precisa incorporar uma “perspectiva política, buscando mobilizar, 

conscientizar além de informar sobre conceitos e processos”. A comunicação possui o papel de 

reposicionar o conceito da sustentabilidade, ainda restrita às visões ambientais ou econômicas. 

Reformulando-a, expande-se a sua definição, agregando a qualidade de vida do ser humano como 

mais um dos critérios sustentáveis. O autor amplia ainda a noção de “qualidade de vida”, que 

segundo ele “esse novo saber ambiental tem a ver com a vida em paz (a não violência física, 

moral ou psicológica), a qualidade de consumo (comer de maneira saudável e não apenas comer 

em quantidade, por exemplo) e as condições de trabalho (que possam permitir o desenvolvimento 

pessoal e profissional, etc)” (BUENO, 2012, s/p).  

A abordagem de Bueno (2012) consiste em apresentar um modelo de comunicação 

sustentável que a partir de novas estratégias conceituais, busca desencadear processos de 

resistência à homogeneização de padrões. Esse novo modelo considera a comunicação entendida 

sob uma perspectiva mais ampla, na qual possui um papel fundamental no processo de educar 

para conscientizar e mobilizar a sociedade para a sustentabilidade. Segundo o autor, “ [ a 

comunicação]  precisa ser assumida como emancipatória ou libertária”(BUENO, 2012, s/p.). 

Outra diferença da comunicação sustentável se manifesta na ruptura com modelos clássicos e na 

relação entre conhecimentos, culturas e competências, que são defendidas pelo autor como um 

novo modelo de racionalidade ecológica.  

Em suma, Bueno estabelece três funções básicas da comunicação da (e para a) 

sustentabilidade, todas elas articuladas e complementares:  

 

a) Em primeiro lugar, ela deve promover a consolidação do conceito de 
sustentabilidade, buscando eliminar equívocos como os que a associam a ações 
meramente pontuais ou que a reduzem à simples dimensão ambiental. A 
sustentabilidade deve ser percebida de maneira abrangente e incorporar aspectos 
ambientais, sócio-culturais, políticos e econômicos, porque, em princípio, ela deve 
permear todas as ações humanas, com o objetivo precípuo de preservar condições 
ideais para que todos os cidadãos desfrutem de qualidade de vida. A sustentabilidade 
é a teia que tece a relação das pessoas entre si e com o planeta em que vivemos.  

b) Em segundo lugar, a comunicação da (e para a) sustentabilidade, comprometida com 
os valores da equidade, da justiça social e da liberdade deve favorecer a 
conscientização dos habitantes da Terra para os riscos inerentes ao consumo não 
consciente, ao desperdício das riquezas naturais e à desigualdade social. Neste 
sentido, deve atentar para os direitos das minorias, o respeito à diversidade e o 
reconhecimento da importância das culturas e das comunidades tradicionais  
(...).  

c) Finalmente, a comunicação sustentável, que deve ser exercida com coragem e 
determinação, não teme denunciar os desvios e abusos cometidos por indivíduos e 
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organizações e está empenhada em resgatar os princípios da transparência, da 
convivência harmônica e da solidariedade humana. Ela se funda, portanto, numa 
perspectiva que contempla a sustentabilidade em sua integridade, não fragmentada 
pela busca de resultados imediatos (...) (BUENO, 2012, s/p).  
 

Outro aspecto inovador da proposta de Bueno consiste em discutir o papel dos diversos 

protagonistas na área da comunicação. Para ele, “a comunicação da (e para a) sustentabilidade 

implica, necessariamente, no compromisso dos diversos protagonistas (...) com um mundo mais 

justo, que não tolera a manutenção das desigualdades e repudia a hipocrisia” (BUENO, 2012).   

O autor enfatiza que esta comunicação sustentável deve estar  

 

(...) comprometida com as aspirações da sociedade moderna que anseia por 
liberdade, justiça, solidariedade humana e que gradativamente toma consciência de 
que o modelo econômico, político e cultural vigente não será capaz de provocar 
mudanças que revertam o processo inexorável de degradação ambiental. Ao mesmo 
tempo, deve incorporar novos atores no processo de tomada de decisões, abrindo 
espaço para um debate mais amplo e que não esteja viciado pela presença ostensiva 
e autoritária daqueles que historicamente têm se beneficiado deste modelo e que 
insistem em manter o status quo (BUENO, 2012, s/p).  

Essa nova conjuntura colocada pela comunicação sustentável implica em uma demanda de 

democracia e participação da sociedade, obrigando o Estado e a sociedade como um todo a rever 

seus paradigmas econômicos e também suas próprias concepções da democracia, como coloca 

Bueno (2012, s/p) “no sentido das demandas emergentes de sustentabilidade, solidariedade, 

participação e autogestão dos processos produtivos e políticos”.  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

A partir do panorama histórico relatado sobre o conceito “sustentabilidade” e a concepção 

atualizada de “comunicação sustentável”, propõe-se uma pesquisa sobre o tema tendo como 

objetivos compreender a relação entre ambas, e conhecer mais sobre a prática da comunicação da 

(e para a) sustentabilidade.  Para tanto, além de aprofundar o estudo sobre os conceitos e base 

teórica pertinentes ao tema, a proposta inclui como objeto empírico da pesquisa três agências de 

comunicação que se auto definem como agências de comunicação sustentável, buscando entender 

como elas se identificam (se diferenciando no mercado) e apresentam os seus serviços aos seus 

clientes. A escolha foi feita a partir de um mapeamento das principais agências dos estados da 

região Sul e São Paulo, levando em consideração os seguintes critérios: a apropriação da 

expressão “comunicação sustentável” em sua identificação, serviços que evidenciam aspectos 
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voltados para comunicação e sustentabilidade e, por fim, aquelas que adotam a perspectiva do 

marketing 3.0. As agências selecionadas são:  

 A agência 1 (Eco InteraçãoComunicação Sustentável), criada em 2007 com sede em 

Ribeirão Preto, em seu site, no espaço destinado a informações sobre a empresa informa que 

“nossa principal tecnologia é a criatividade que circula na veia artística da equipe e resulta em 

soluções inusitadas de comunicação 360º, alinhada com o conceito do marketing 3.0, onde o que 

move as pessoas é a mente, o coração e o espírito”. Ela se coloca ainda como a primeira agência 

de comunicação sustentável do Brasil. 

A agência 2 (Alliance Comunicação Sustentável), criada em 2010 com sede em São Paulo, 

que se auto define como uma das agências pioneiras especializadas em atendimento de 

corporações, instituições e empresas prestadoras de serviços na área ambiental, suas estratégias 

visam desenvolver soluções para uma sociedade voltada para a sustentabilidade. Segundo o site 

da empresa, foi a primeira agência a levantar a importância do marketing 3.0, e tinha como 

objetivo inicial prestar serviços de comunicação apenas para um mercado segmentado. Hoje 

ampliou sua atuação e, além de um público específico, também trabalha para empresas que têm 

ações centradas nos valores éticos e baseados no ser humano.    

E, por fim, a agência 3 (Seu Mundo Sustentável), criada em 2011 com sede em São Paulo, 

apresenta em seu site a proposta de mobilizar, sensibilizar, comunicar, dialogar e incentivar 

atitudes e ações práticas pela conscientização, qualidade de vida e soluções sustentáveis. 

Reforçando que o seu compromisso é oferecer produtos e serviços de alta qualidade, que 

valorizam o potencial humano e boas práticas.  

Para desenvolver o trabalho buscou-se formular três questões norteadoras: a primeira, 

como essas agências definem o conceito de comunicação sustentável, uma vez que utilizam a 

expressão no próprio nome? O segundo questionamento é se esse conceito apresentado pelas 

agências se aproxima ou se distancia do conceito encontrado no aporte teórico? E, finalmente, 

entender se a prática dessa comunicação sustentável gera capital comunicacional?  

A hipótese levantada sobre esses questionamentos é de que não existe um consenso sobre 

a definição da expressão “comunicação sustentável”, que ela é utilizada apenas de maneira 

estética, superficial; e que o capital comunicacional gerado por elas não chega a fazer uma 

diferença substancial dentro do campo comunicacional.  

Pretende-se adotar como proposta metodológica, o estudo de caso, por se adequar aos 

propósitos investigativos do estudo a ser feito. Para Yin (2010), o estudo de caso é uma estratégia 
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completa de pesquisa, e enquanto ferramenta vai além de outras técnicas e abordagens com as 

quais normalmente é confundido. Em defesa deste seu posicionamento, Yin argumenta que: “(1) 

trata-se de fenômeno contemporâneo inserido em determinado contexto; (2) não há clara 

separação entre o contexto e o caso de interesse para estudo; (3) comporta uma série de variáveis 

de interesse para a pesquisa; (4) envolve múltiplas fontes de evidências; e (5) está ancorado em 

modelo hipotético-dedutivo que orienta a coleta e análise de dados” (CORAIOLA et al, 2013, p. 

310).  

Outro fator apontado por Yin, que legitima a escolha do método consiste em que  

 

os estudos de caso também são bastante utilizados pelo fato de oferecer mecanismos 
de exploração e análise de unidades sociais complexas, que envolvem grande gama 
de variáveis inter-relacionadas, principalmente nos casos  em que existe certa 
dificuldades em estabelecer clara separação entre a unidade de interesse para o 
estudo e o contexto no qual essa unidade se encontra inserida (YIN, 2011 apud 
CORAIOLA  et al., 2013, p. 311).  

 

 Como técnica de coleta de dados pretende-se utilizar entrevistas em profundidade, 

defendida por Yin (2010) como uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de 

caso, por se tratarem de conversas guiadas, não investigações estruturadas.   

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, e por ter no objeto de análise inúmeras variáveis, 

são necessárias ainda, técnicas auxiliares como a utilização de levantamento de dados em fontes 

primárias e secundárias; pesquisa documental, oferecendo apoio para a busca de informações e 

repertório.  

Pretende-se, ainda, utilizar a análise de conteúdo como técnica analítica. Tal procedimento 

é conceituado por Bardin (2011, p.37), como "um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens".  Trata-se portanto, de um procedimento metodológico aplicável a qualquer 

comunicação escrita, e como ressalta Gil (2009, p. 98) “pode ser utilizada também para a análise 

do conteúdo de entrevistas e depoimentos, desde que devidamente transcritos”. Outra 

característica valorativa da análise de conteúdo, é o fato de poder servir a vários propósitos, 

como:  
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(1) auxiliar na identificação das intenções e outras características dos 
comunicadores; (2) identificar o status de pessoas ou de grupos; (3) revelar atitudes, 
interesses, crenças e valores de grupos; (4) identificar o foco de atenção das pessoas 
e dos grupos; e (5) descrever as atitudes e respostas aos meios de comunicação 
(GIL, 2009, p. 98). 

 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

A superação do modelo de desenvolvimento consumista vivenciados hoje, é um 

empreendimento que não se limita a fronteiras, como reforça Capra (2008) ao reconhecer que a 

ruptura deste modelo ultrapassa as diferenças raciais, culturais ou sociais. O planeta Terra é o lar 

comum da humanidade, e garantir que todas as crianças nascidas e por nascer usufruam deste 

planeta é uma tarefa para todos.  

E essa tarefa não é fácil, porque todos os problemas sociais são reflexo do processo 

civilizatório adotado atualmente. E como reitera Gil (2008) a crítica desse modelo de 

desenvolvimento precisa apontar outras possibilidades para um novo modelo de civilização, para 

um modelo civilizatório sustentável.  

A transformação e superação do modo de produção capitalista, para um novo padrão 

igualitário, justo e sustentável dependem de ações, de práticas cotidianas desenvolvidas 

culturalmente. Assim, nos limites deste artigo, buscou-se apresentar alguns aspectos considerados 

essenciais para melhor entender o tema em questão, principalmente no que se refere ao papel da 

comunicação no contexto da sustentabilidade, a partir das perspectivas apontadas no texto, ou 

seja, a comunicação da (e para a) sustentabilidade. Daí o interesse em analisar as agências e os 

seus serviços de comunicação, justamente por atingir as organizações, tanto nas suas políticas 

como nas suas práticas compromissadas com a comunicação sustentável.      

Para construir um mundo melhor e mais sustentável torna-se necessário incorporar novos 

atores no processo de tomada de decisões, abrir espaço para um debate mais amplo, informar e 

educar os envolvidos para que se tornem cidadãos em sua plenitude, e assim romper com o 

modelo econômico vigente que se beneficia com a miséria de muitos e insiste em manter o status 

quo.  
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RESUMO  
O presente artigo trata do enquadramento noticioso a partir de um levantamento das principais 
mobilizações ocorridas no Brasil entre 2013 e até junho de 2014, as quais foram organizadas 
na Internet. Seu principal objetivo é verificar o modo como as ações coletivas e as demandas 
dos ativistas foram enquadrados pela mídia durante este período, de forma que permita 
compreender quais foram as estruturas de enquadramento construídas nos textos jornalísticos 
pelos principais portais de informação do país. Tais estruturas são entendidas aqui como um 
recurso estratégico utilizado pelos meios de comunicação para criar significados a respeito de 
temas específicos. Como estratégia empírica, a abordagem realizada é qualitativa, respaldada 
pela análise do enquadramento da notícia. Os resultados apontaram que a mídia brasileira 
tratou de forma a qualificar as manifestações como legítimas ou ilegítimas, tendo mantido um 
padrão de cobertura em todas os casos analisados.  

 
Palavras-chave: Ativismo político; Internet; Enquadramento Noticioso; Jornalismo.   

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos na comunicação podem ser interpretados 

como uma oportunidade política que tem motivado e impulsionado as ações coletivas, 

facilitando a interatividade para a realização de atos ativistas na Internet, inclusive no Brasil.   

Apesar de o presente trabalho não suscitar discussões que tratam das mídias digitais 

com o mesmo entusiasmo daqueles que as observam como a grande ágora virtual, 
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brasileiro: uma abordagem do papel da comunicação no confronto político”, financiado pelo CNPq. 
2 Doutora em Sociologia Política e professora do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Líder do Grupo de Pesquisa Comunicação e Mobilização Política (CNPq). E-mail: 
kelly.prudencio5@gmail.  
3 Mestranda em Comunicação do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Membro do Grupo de Pesquisa Comunicação e Mobilização Política (CNPq). E-mail: 
michelemitsue@gmail.com.   
4 Graduandos em Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e bolsistas de Iniciação 
Científica, e-mails: giuliasfontes@gmail.com;brunoyujimurakami@gmail.com;day.saleh@gmail.com. Membros 
do Grupo de Pesquisa Comunicação e Mobilização Política (CNPq).  



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
108 

reconhecese que a internet é um espaço de discussão utilizado para legitimar demandas e lutas 

sociais. Sua escolha no ativismo político pode ser explicada pela agilidade oferecida na 

difusão de informação e pela facilidade de convocar um grande número de pessoas sem custos 

significativos, abarcando demandas ignoradas pela agenda midiática, acolhidas apenas quando 

sua visibilidade ganha proporções que já não podem ser ignoradas. 

As mobilizações tratadas nesta pesquisa são analisadas a partir da perspectiva do 

confronto político, entendido aqui como uma mudança nas oportunidades ou restrições 

políticas em um determinado contexto histórico e social (TARROW, 2009). Isso significa que 

na sua configuração, o momento pode incentivar a criação de identidades coletivas para unir 

forças e mobilizar pessoas contra oponentes mais poderosos. As manifestações ocorridas no 

Brasil podem ser interpretadas como interações sociais que resultaram de exigências não 

atendidas, cujo latente sentimento de justiça desafiou autoridades com repertórios capazes de 

impactar a opinião pública e ganhar visibilidade na imprensa.   

Reconhecendo que os meios de comunicação desempenham um papel fundamental 

na mediação entre as ações coletivas e a sociedade, nota-se a necessidade de observar e 

analisar como foram construídas as estruturas discursivas nos textos jornalísticos, 

principalmente as que foram utilizadas na orientação de pessoas que não têm o domínio das 

discussões de esfera política e que tem na imprensa um recurso para decodificar essas 

informações.   

Desse modo, a abordagem metodológica deste trabalho parte do enquadramento 

noticioso, para entender como foram construídas as notícias veiculadas sobre os protestos 

brasileiros. Ela ajudará a entender como as referências da realidade foram transmitidas para a 

interpretação pública. O estudo se dá a partir de quatro portais de informação, de esfera 

nacional: Carta Maior, Folha de São Paulo, G1 e O Estado de São Paulo, para o período de 

janeiro de 2013 a junho de 2014. Apesar de não terem o mesmo impacto e a abrangência de 

meios como a televisão ou um jornal impresso, eles também são importantes formadores de 

opinião, pois ganham cada vez mais a atenção no ambiente online por sua acessibilidade.  

Além disso, os sites trazem, de modo geral, as mesmas pautas trabalhadas nos veículos 

tradicionais. As mobilizações analisadas nesta pesquisa são: Fora Feliciano, Mais Médicos, 

Marcha das Vadias, Marco Civil da Internet, Movimento Passe Livre, Não Vai Ter Copa e 

PEC 37.  
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Com base na discussão realizada, o presente estudo tem como objetivo central 

verificar a relação das manifestações selecionadas com os portais de informação da Internet, 

para analisar, especialmente, como as demandas dos ativistas foram retratadas pelos quatro 

portais online selecionados.  

2. A INTERNET COMO RECURSO NO CONFRONTO POLÍTICO 

  

As redes sociais digitais vêm oferecendo canais de veiculação para assuntos do 

interesse público, com temas que, na maioria das vezes, a mídia tradicional não consegue 

acolher, impulsionando os indivíduos mais engajados a transformarem os espaços virtuais em 

espaços de luta, reforçando a participação dos cidadãos no campo político (GOMES, 2005). 

Nos últimos anos ativistas têm se apropriado das mídias digitais para fazer circular as 

informações, priorizando a legitimação de suas reivindicações e sensibilizando públicos para 

somar forças e conquistar uma adesão.   

No âmbito internacional, esse fenômeno pôde ser visto na África Subsaariana, 

Espanha, Estados Unidos, Argentina e Irã. No Brasil, essas ações culminaram, em 2013, em 

manifestações como o Fora Feliciano, o Mais Médicos, a Marcha das Vadias, o Marco Civil 

da Internet, o Movimento Passe Livre, o Não Vai Ter Copa e a PEC 37, apontando que a 

Internet “vem sendo altamente valorizada por proporcionar recursos para que grupos 

expressem e atualizem suas identidades, seus valores e interesses” (MAIA, 2007).  

Ao escolher as mídias digitais como meio de mobilizar pessoas, o ativismo político 

demonstra que sua prática, como muitas outras atividades, está inserida na lógica da 

visibilidade. Acima de tudo, porque necessita dos meios de comunicação para ser (re) 

conhecido pelo grande público, além de ter que convencer ao maior número possível de 

simpatizantes de que sua causa é justa.   

Mas é importante ressaltar que a revitalização da participação política não ocorreu 

com a inserção do debate social na rede de computadores. A Internet, como qualquer outra 

mídia, oferece possibilidades que podem ser emancipatórias, desde que os cidadãos a utilizem 

para o exercício de práticas democráticas (GOMES, 2005). Desse modo, podem incluir em 

sua agenda de demandas a liberdade de expressão e individual, a transparência nos governos, 

a interferência social nas esferas de decisão sobre políticas públicas e administrativas dos 

governos, entre outras práticas.   
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A princípio, para concretizar uma manifestação é preciso estabelecer laços entre os 

participantes, e convencê-los de que a ação possui uma causa digna, pela qual todos os 

membros do grupo serão beneficiados (TARROW, 2009). A união com aliados influentes e a 

composição de densas redes sociais ampliam a capacidade dos grupos em desafiar autoridades 

e elites, aumentando suas chances de êxito. É preciso, inclusive, que percebam a mudança nas 

restrições ou oportunidades políticas, de forma que consigam sustentar o confronto contra 

seus opositores.   

O conceito de oportunidade e restrição política refere-se às dimensões do cenário 

político que incentivaram a ação coletiva, segundo as expectativas das pessoas sobre o 

sucesso ou fracasso da ação (GAMSON, MEYER, 1996). Ainda é observada como fases em 

que o Estado está mais vulnerável ou mais fortalecido.  

 
Isso é feito através da difusão da ação coletiva, da indicação de possibilidades de 
coalização, da criação de espaço político para movimentos e contramovimentos e da 
produção de incentivos para provocar a reação das elites e de outros partidos. Os 
desafiantes que aproveitam as oportunidades políticas em resposta a aberturas do 
sistema político são os catalisadores para os movimentos sociais e ciclos de 
confronto [...]. (TARROW, 2009, p. 99).  
 

 O autor também esclarece que as ações coletivas são convertidas em confrontos 

quando são empregadas “por pessoas que não têm acesso regular às instituições” (2009, p.19), 

agindo em nome de demandas que podem ser novas ou antigas. Assim, em um ambiente no 

qual a insatisfação e a descrença na política e nos políticos são recorrentes, a sensação de 

injustiça social atua como um motivador de demandas, incentivando os cidadãos comuns a 

criarem formas de comunicação que aumentem suas chances de serem ouvidos.  

Essas comunicações são expressadas na forma de repertórios que, na definição de 

Charles Tilly (2006), são “um conjunto de ações usado para expressar as reivindicações dos 

atores de um confronto em um determinado tempo e espaço”. Os mecanismos de atuação 

podem ser modelados por estruturas culturais: “O contexto cultural interage com as escolhas 

estratégicas dos ativistas, focando seus esforços no enquadramento para ganhar espaço nas 

agendas” (GAMSON; MEYER, 2008, p. 289).  

A escolha de expressões, o modo de vestir, expressar ou de se demonstrar ao público 

pode ser uma tática herdada, reciclada ou completamente nova (TARROW, 2009). Nesse 

caso, as estratégias desenvolvidas na internet podem ser tomadas como exclusivas, 

considerando a sua recente prática no Brasil. Mas quando eclodem nas ruas, geralmente 
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tomam como referência as práticas de outras ações, que de alguma forma conseguiram 

envolver as pessoas. Contudo, para que a sociedade se identifique e apoie a manifestação 

coletiva, é decisivo que sua performance seja interessante a ponto de captar a atenção dos 

meios de comunicação, os quais constituem um ator preponderante para impactar e influenciar 

positivamente a opinião pública.   

 

3. PRIMAVERA BRASILEIRA: REIVINDICAÇÕES NOVAS OU VELHAS CONHECIDAS?  

 

Embora o ativismo digital no Brasil não seja um fenômeno novo, a mobilização pela 

Internet ganhou destaque em junho do ano passado, quando as reivindicações saíram das 

redes e se traduziram em grandes protestos por todo o Brasil.   

Dentre as mobilizações estudadas, algumas já existiam com força antes dos protestos 

de junho de 2013: o Fora Feliciano, o Mais Médicos e a luta contra e a favor do Marco Civil 

da Internet. Outras são mais antigas, que dizem respeito a reivindicações mais duradouras, 

como a Marcha das Vadias. O Movimento Passe Livre (MPL) é um caso especial pois, apesar 

de apresentar reivindicações de longo prazo, foi o estopim dos protestos. Por fim, algumas das 

mobilizações se apresentaram durante as manifestações. São elas a PEC 37 e o Não Vai ter 

Copa. A seguir, cada uma destas mobilizações será descrita com mais pormenor.  

 

3.1 Reivindicações duradouras e de longo prazo   

 

A Marcha das Vadias é um grupo com incidência em vários países do mundo. Isso se 

deve à sua origem: em 2011, quando um policial canadense afirmou que as roupas 

provocativas de mulheres vítimas de estupro eram a causa do crime. Em resposta, a Marcha 

das Vadias (Slutwalk, em inglês) surge como uma luta feminista pelos direitos das mulheres. 

No Brasil, a bandeira erguida pelo grupo é a de soberania sobre o próprio corpo, repudiando 

qualquer prática machista ou preconceituosa. Além disso, o grupo apoia a legalização do 

aborto e a liberdade sexual. A primeira mobilização da Marcha das Vadias no Brasil 

aconteceu em junho de 2011. No período da pesquisa, foi abordada a terceira edição do 

evento.   

 

3.2 O caso do MPL  
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O Movimento Passe Livre (MPL) tem como principal bandeira a adoção da tarifa 

zero no transporte público brasileiro. O argumento é de que o serviço é um direito social dos 

cidadãos. Para o Movimento, a cobrança de passagem implica no cerceamento do direito de ir 

e vir dos indivíduos.   

Fundado em 2005, em Porto Alegre, o MPL tem uma atuação de destaque em 

Salvador, Florianópolis e São Paulo. Foi justamente na capital paulista que o MPL realizou 

sua ação de maior repercussão: a organização dos protestos de junho de 2013 que, 

posteriormente, acabaram extrapolando as reivindicações em torno do transporte. Na ocasião, 

as manifestações conseguiram que o valor da passagem fosse reduzido em R$ 0,20.   

 

3.3 Mobilizações à margem dos protestos  

 

Por outro lado, a Internet também é palco para mobilizações em torno de causas mais 

pontuais. Um exemplo é o movimento contra o deputado federal Marco Feliciano (PSC), que 

durante o ano de 2013 presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Feliciano era 

considerado homofóbico e racista. Quando foi eleito, as principais palavras de ordem na rede 

foram "Fora Feliciano" e "Feliciano não me representa". No período em que o pastor ocupou 

o cargo, foi aprovado o projeto chamado "cura gay", que permitiria que psicólogos tratassem 

homossexuais. O projeto também foi motivo de protestos. O grito de ordem "Fora Feliciano" 

até foi ouvido em junho de 2013, porém não era o ponto central das manifestações.   

Seguindo este padrão, aparecem as mobilizações em torno do "Mais Médicos", 

programa lançado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff. Seu objetivo é formar recursos 

humanos para a área médica do Sistema Único de Saúde, que atende cerca de 80% da 

população brasileira. No início, houve forte contestação da maioria da comunidade médica 

brasileira. O que se pôde observar é que havia um pensamento de que os profissionais 

estrangeiros contratados pelo programa “roubariam” o emprego dos brasileiros. Assim, os 

médicos provenientes de outros países sofreram preconceito, mas o programa, apesar das 

duras críticas que recebeu, se manteve em vigência.  

Por fim, a discussão em torno do Marco Civil da Internet, conjunto de leis que 

regulamenta o uso da rede no Brasil, também foi travada fora das ruas. O projeto foi lançado 

em 2009 e aprovado em 2014. Durante este intervalo, surgiram nas redes sociais as 
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hashtagsVaiTerMarcoCivil e NãoVaiTerMarcoCivil. A polêmica estava em torno das normas 

de utilização da rede que, para alguns, seriam o cerceamento da liberdade na Internet. Com a 

aprovação do projeto, ambas as mobilizações se esvaziaram.   

 

3.4 Mobilizações que ganharam força com os protestos   

 

A bandeira contra a Copa do Mundo, traduzida na hashtagNaoVaiTerCopa, envolve 

todas as mobilizações que tinham como objetivo, inicialmente, impedir a realização do evento 

esportivo. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2014, ficou claro que a competição 

seria realizada. A partir daí o descontentamento voltou-se para os gastos excessivos do 

dinheiro público em áreas que, na visão do grupo, eram supérfluas, em detrimento de campos 

como a educação, a saúde e o transporte público.   

Da mesma forma, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, apresentada em 

2011 pelo deputado Lourival Mendes (PTdoB), também foi uma das pautas dos protestos de 

junho. A PEC determinava que os direitos de investigações criminais ficariam a cargo da 

polícia, lançando mão do argumento de que o Ministério Público não possuía regras claras 

quanto às investigações realizadas. Isso feriria o direito do investigado, já que este também 

não tem acesso aos autos. Desse modo, o poder de supervisão exercido pelo Ministério 

Público seria reduzido.  

Ao temer que as ações da polícia, sem esse controle efetivo do MP, fossem resultar 

em investigações corruptas, a população reagiu. Devido à pressão, a votação, que aconteceu 

no dia 25/06/2013, derrubou a proposta com 97% dos votos.   

 

4. O ENQUADRAMENTO NOTICIOSO   

 

Ainda que a Internet favoreça a expressão de pluralidade de vozes, os meios de 

comunicação de massa ainda são o recurso mais valorizado para articular assuntos políticos de 

utilidade pública. Isso porque eles possuem a capacidade de validar os fatos, impactando um 

público muito maior do que o esforço produzido pelos atores de um movimento social 

(McCARTHY, SMITH e ZALD 2008, p. 291). Sua importância na sociedade midiatizada 

demonstra que a comunicação inevitavelmente está no epicentro dos processos que mediam a 

construção de significados, seja no âmbito manifestantes-imprensa e/ou imprensa-sociedade. 
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Logo, compreender os mecanismos utilizados pela mídia é um importante passo para analisar 

o sistema que regula a produção de conteúdos que estabelecem o entendimento sobre as 

demandas sociais, articuladas nas mobilizações. Para isso, o enquadramento da notícia é o 

aporte teórico mais viável para orientar esta pesquisa (ENTMAN, 1993).  

Sob o ponto de vista da informação, é comum que muito dos assuntos encontrados 

nos meios de comunicação não sejam experimentados diretamente pelos indivíduos, 

aumentando sua necessidade de orientação (Mc COMBS, 2007). Assim, a fonte primária que 

ajuda a reduzir esse quadro de incerteza é a mídia. Isso revela que apuração jornalística - com 

seus ângulos e saliências destacados para um assunto não dominado pelo público, pode criar 

molduras interpretativas. Isso evidencia o peso da responsabilidade na mediação, 

especialmente quando se discute um fenômeno relativamente novo.  

Desse modo, a preocupação com o enquadramento no campo da mídia ocorreu nos 

anos 1980, com as pesquisas de Robert Entman (1989), Gaye Tuchman (1993), entre outros.   

Portanto, para diagnosticar a existência do enquadramento da notícia na Carta Maior, 

Folha de São Paulo, G1 e O Estado de São Paulo, o presente trabalho aplicou quatro funções 

definidas por Entman. De acordo com o autor, a presença de algumas ou todas essas funções 

ajudam a mapear o enquadramento aplicado, sendo elas: 1. Definição do problema, 2. 

Diagnóstico das causas do problema, 3. Presença de julgamentos morais, 4. Soluções para o 

problema.  

Durante a pesquisa, foram coletadas pouco mais de mil matérias nos portais de 

notícias online escolhidos (G1, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Carta Maior). A 

partir deste grande volume de dados, foi necessário realizar um recorte para estudo, visto que 

a análise de enquadramento é uma metodologia qualitativa. Assim, as matérias foram 

selecionadas em duas etapas. Inicialmente, os dados foram filtrados por data: as matérias 

analisadas correspondem aos dois meses com maior volume de publicações, um no início do 

período (2013) e outro no final do intervalo de tempo estudado (2014). A seleção foi feita nos 

dados coletados de cada veículo e de cada mobilização. Com isso, o objetivo foi verificar se 

houve mudança na cobertura dentro do período total de análise (2013 até junho de 2014).   

A partir desta definição, foram analisadas cinco matérias de cada um dos meses 

selecionados. Cada mobilização, portanto, possuiria quarenta textos. Dentro deste recorte, as 

matérias foram escolhidas aleatoriamente. Foram excluídos da análise os textos que não 
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possuíam o primeiro critério de Entman – a definição do problema5. Além disso, foram 

considerados somente os textos escritos: matérias que só continham vídeo foram descartadas.  

Houve casos em que, nos períodos selecionados, não havia um total de cinco 

matérias que atendesse aos critérios. Nestas situações foram analisados quantos textos 

apareceram de forma condizente com a metodologia estabelecida. No caso do Marco Civil da 

Internet, não foram encontrados textos que se referissem à mobilização. Abaixo, discutir-seão 

os resultados de tal análise para cada uma das demais mobilizações estudadas.   

 

4.1 Marcha das Vadias  

 

As matérias do portal Carta Maior não foram analisadas, pois nenhuma delas possuía  

a definição do problema, de acordo com o critério estabelecido.  

Na análise das notícias do portal G1, o primeiro período foi de 01/06/2013 até 

29/06/13. Foram identificadas quatro matérias relevantes para a pesquisa. Foi possível 

perceber a necessidade de explicar o que a Marcha das Vadias reivindicava (principalmente 

para diferenciá-la do grande montante de movimentos que floresceram no mês de junho), 

assim como a de dar voz ao movimento. O veículo sempre se posicionou a favor da luta das 

mulheres por direitos iguais.  

No período final foram analisadas duas matérias, ambas do dia da mulher (08/03/14). 

Neste dia foram realizadas mobilizações para lembrar a data. A cobertura manteve as mesmas 

características do período inicial.  

A Folha de S. Paulo, por sua vez, registrou os episódios em que a Marcha das Vadias 

entrou em conflito com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que celebrou a visita 

do Papa Francisco ao Brasil. Foram cinco matérias no período inicial (julho de 2013) e apenas 

uma no final (janeiro de 2014). Em relação a 2013, ficou clara a posição favorável do veículo 

ao movimento quando não era retratada a opinião dos católicos, que relatavam a falta de 

pudor e respeito dos manifestantes. Um caso bastante explorado foi a performance de um 

casal que dançou com imagens religiosas e pisoteou crucifixos. Esta atitude foi considerada 

agressiva pelos organizadores do evento, que repudiaram o ato (visto que era uma afronta à 

                                                           
5 O critério foi criado com base na ideia de que o desenho do quadro depende da definição do problema. Uma 
vez que ele inexiste, as outras condições ficam prejudicadas.  
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liberdade religiosa). A matéria do segundo período, portanto, corroborava as denúncias contra 

esta performance.  

Por fim, no portal do jornal O Estado de S. Paulo, foram analisadas três matérias em 

cada período (junho de 2013 e julho do mesmo ano). No primeiro período, os textos 

mostraram a Marcha das Vadias desvencilhada da JMJ. O que mais é retratado são os 

interesses do grupo e a origem do termo. Portanto, o jornal apoiava a Marcha. No segundo 

momento, há a predominância do repúdio ao movimento, principalmente pela performance já 

comentada.  

 

4.2 #NaoVaiTerCopa 

 

Neste grupo foram englobados todos os atos que tinham o interesse de repudiar a 

Copa do Mundo de 2014. No portal G1, foram analisadas cinco matérias em cada período. O 

primeiro coincidiu com as manifestações de junho de 2013. Já o segundo ficou concentrado 

em maio de 2014, próximo ao início da Copa. O veículo, inicialmente, era a favor das 

reivindicações do grupo, exceto nos casos em que havia violência dos manifestantes contra 

comerciantes ou grandes marcas. No segundo momento, a atenção se voltou para a 

organização por redes sociais dos grupos que levantam a bandeira de anti-Copa. O jornal 

mostrou-se neutro em casos gerais e contra quando havia violência por parte dos 

manifestantes.  

Em fevereiro de 2014, primeiro período analisado no jornal Folha de S. Paulo, a 

busca é por dar voz e explicar o movimento, mostrando o que almejam e a forma que estão 

estruturados. O segundo momento é mais pontual, evidenciando um episódio de violência 

desnecessária da polícia e outro do perfil do manifestante paulistano, que revela suas maiores 

insatisfações. Em nenhum caso é apresentado alguma solução e a Folha fica a favor da 

mobilização quando há repressão do protesto por parte da polícia.  

Foram analisadas as matérias do Estado de S. Paulo dos meses de janeiro e maio de 

2014. No primeiro momento, a temática maior era a tentativa do governo de mitigar a 

repercussão da influência dos movimentos em geral, para que não atrapalhassem os jogos. 

Dessa forma, o jornal se mostra favorável ao governo e não ao grupo. No segundo período, 

são cinco matérias que mostram o caráter da barbárie das mobilizações (tanto da polícia 

quanto da população). É um intervalo curioso, pois não há unidade em relação ao apoio ou 
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não do jornal, mas de forma geral o jornal se revela favorável aos atos pacíficos (dois dos 

cinco casos).  

Por fim, os períodos analisados nas matérias da Carta Maior são fevereiro e maio de 

2014. O veículo apresenta uma unidade em sua opinião: todas as matérias são contra as 

práticas de qualquer manifestação do grupo #NaoVaiTerCopa, salientando que o sujeito que 

participa dos atos não sabe o que reivindicam e que, quando julga saber, é algo impossível de 

se alcançar. Além disso, o portal considera o discurso de melhorias públicas demagógico.  

 

4.3 PEC 37  
 

Nas ações de repúdio à PEC 37 foi possível observar que a proposta entrou na mídia 

com um aspecto negativo e contrário aos interesses da população. Ao longo da análise, 

observou-se que a pauta se entrelaça a outras e está fortemente relacionada com atos de 

protesto, sejam eles na rua ou na Internet. Nos períodos analisados no portal G1 (abril e junho 

de 2013), são apresentados cenários de diversas partes do Brasil: Ceará, Alagoas, Rio de 

Janeiro, Rondônia, Brasília, etc. Todas as matérias transparecem a preocupação do cidadão 

brasileiro com uma dúvida de aprovação da PEC.   

Este assunto entra em pauta e sai rapidamente, após a votação que ocorreu no final 

do mês de junho. Por causa disto, o perfil e a abordagem das matérias não se modificam 

fortemente. O período começa tratando já de manifestações e finaliza com a notícia favorável 

aos cidadãos.  

Em abril e maio de 2013, a Folha de S. Paulo publica a declaração do 

procuradorgeral da República, Roberto Gurgel, contrária a aprovação e “tuitaço” contra a 

PEC 37.   

No Estado de S. Paulo, o período analisado também foi de abril e junho de 2013. A 

publicação também trata do “tuitaço”, das manifestações na rua e finaliza com críticas à 

Dilma.   

A Carta Maior não apresentou matérias que atendessem aos critérios estabelecidos.   

 

4.4 Mais Médicos  
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O programa Mais Médicos, lançado no começo do mês de julho, é abordado de 

maneiras distintas pelos quatro meios de comunicação. Um detalhe importante é que houve 

um forte protesto de caráter nacional, com paralisação da categoria em vários estados. 

Também é de grande valor salientar que, mesmo quando o veículo mostra-se a favor do 

programa, não há opiniões dos médicos favoráveis.  

No G1 foram analisadas duas matérias do mês de março de 2014, e três de julho 

daquele ano. Apesar das matérias que falam de protestos da categoria contra o Mais Médicos, 

o portal se mostra favorável ao tema.  

Já a Folha de S. Paulo conota um caráter contrário ao programa. Diversas matérias 

abordam a paralisação nacional e a luta dos médicos brasileiros para que o programa não 

vigore. Foram analisadas produções dos meses de julho e outubro de 2013. Todas elas tratam 

de protestos.  

O Estado de S. Paulo se mostra neutro à pauta. Foram selecionadas para análise 

quatro matérias de julho de 2013 e uma de outubro de 2013. Nelas também se fala das 

paralisações, mas há espaço para argumentos como falta de estrutura para os profissionais e 

descuido com a medicina no país.  

Por fim, a Carta Capital tem um tom a favor do programa, tratando sobre 

corporativismo médico e resistência em aceitar os estrangeiros. Para tal conclusão, as matérias 

de julho e agosto de 2013 foram verificadas.  

 

4.5 Fora Feliciano  

 

No portal de notícias G1, os períodos selecionados para análise foram março e junho 

de 2013. Em março, cinco matérias foram analisadas. Quatro delas definiam como problema 

principal a saída de Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Em uma 

delas, o problema identificado pela matéria era o projeto da “cura gay”. Em todas as matérias, 

entretanto, foram destacadas as declarações homofóbicas e racistas do pastor. Neste período, o 

portal se mostrou a favor da mobilização, e propôs duas soluções: que Feliciano “esquecesse 

dos gays” e que o pastor saísse da Comissão. No segundo período, apenas duas matérias se 

encaixaram no critério estabelecido. Uma delas definia como problema a presença do 

deputado no cargo de presidente da Comissão e outra apontava o projeto da “cura gay” como 

causador do conflito. Em uma das matérias não foi possível identificar se o portal era a favor 
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ou não da mobilização. Na outra, o G1 se mostrou favorável ao movimento, e propôs como 

solução a aceitação dos homossexuais.   

No site do jornal Folha de S. Paulo, foram observados textos dos mesmos períodos: 

março e junho de 2013. Observou-se, nas cinco matérias do primeiro período, que o material 

colocava como problema a saída de Feliciano da Comissão. As causas seriam suas 

declarações homofóbicas e racistas. Em todos os casos a Folha se mostrou a favor da 

mobilização, mas propôs somente uma solução: a intervenção do presidente da Câmara, 

Henrique Eduardo Alves, na situação. No segundo período, três matérias se encaixaram nos 

critérios. Duas definiram o problema como o projeto da “cura gay” e uma associou a proposta 

à presença de Feliciano na Comissão. Como causas do conflito, duas apontaram a aprovação 

do projeto e uma argumentou que o pastor não representava os direitos humanos. Nas três 

matérias o periódico se mostrou a favor da causa. Em uma delas, a solução colocada foi a 

saída de Feliciano do cargo.   

O Estado de S. Paulo, por sua vez, não apresentou matérias que pudessem ser 

analisadas em nenhum dos dois períodos (junho de 2013 e fevereiro de 2014). O maior 

volume de matérias se concentrou no período dos protestos de junho e, por isso, os textos só 

citavam a mobilização, sem dar muito destaque a ela.   

Por fim, no portal Carta Maior, foi possível a análise de uma matéria, de março de 

2014. Como problema o texto definiu a indicação de Feliciano ao cargo de presidente da 

Comissão. O portal se coloca a favor da reivindicação, pontuando que o pastor é acusado de 

ser racista e homofóbico. Como solução para o problema, é indicada a criação de uma Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, com atuação paralela à Comissão.   

 

 

4.6 Movimento Passe Livre  

 

As matérias do portal G1 foram analisadas nos meses de junho de 2013 e maio de 

2014. No primeiro período, cinco matérias foram observadas. Duas definiam como problema 

a redução da tarifa, uma indicava o passe livre, uma mesclava os dois aspectos e a última 

colocava a tarifa zero junto com muitas outras reivindicações (desmilitarização da polícia, 

investimentos na saúde e na educação, etc). Como causas do problema, aparecem: lucro dos 

empresários, falta de vontade política e privilégio ao carro; falta de investimentos no 
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transporte por 30 anos; aumento da tarifa em 17%; e isenção de impostos para empresas. Uma 

das matérias não explicitou nenhuma causa para o conflito. Em três dos textos, o G1 se 

colocou contra os manifestantes. Em um, sua posição era a favor e, no último, não houve 

posicionamento do veículo. Foram propostas soluções nas cinco matérias: discussão do tema, 

somente, ou aliada à injeção de recursos; redução da tarifa, que já havia sido conquistada 

(duas matérias) e redução da passagem com isenção de impostos. No segundo período 

nenhuma das matérias se encaixou nos critérios.  

No site do jornal Folha de S. Paulo, cinco matérias foram analisadas no primeiro 

intervalo (junho de 2013). Duas delas definiam o problema como a tarifa zero, uma colocava 

o passe livre junto com a redução imediata da passagem, outra adicionava o retorno dos 

cobradores e uma última colocava somente a diminuição da passagem como problema. Como 

causas aparecem o aumento da passagem, em dois dos textos, e a isenção de impostos para as 

empresas. Duas das matérias não apontaram causas. Em dois casos, o periódico se mostrou 

contra o movimento. Nos três restantes, não houve posicionamento claro da Folha. Como 

soluções foram propostos a redução da passagem, que já havia acontecido, o aumento do 

IPTU para a criação de um fundo para o transporte e a meia-passagem aos domingos junto 

com a revisão da planilha de custos do sistema.   

No segundo período (fevereiro de 2014), foram analisadas quatro matérias. Duas 

delas definiram como problema o aumento da tarifa, uma colocou melhorias do transporte 

coletivo neste primeiro item e outra identificou como problema o corte das linhas de ônibus 

em SP. Apenas uma causa foi identificada: os manifestantes achavam que os donos das 

empresas estariam se beneficiando com os cortes das linhas. Quanto ao posicionamento, em 

50% das matérias a Folha se mostrou a favor do MPL e, na outra metade, o periódico não 

escolheu um lado. Foi apresentada apenas uma solução: a revisão da planilha de custos do 

sistema.   

No site do jornal O Estado de S. Paulo foram analisadas cinco matérias no primeiro 

período (junho de 2013). Como definição do problema, foram identificados cinco aspectos: a 

redução da tarifa de pedágio e a mudança no modelo de concessão das rodovias (aqui o MPL 

aparece como um dos movimentos envolvidos), o passe livre ou a passagem mais barata no 

transporte público, as questões de mobilidade urbana, a abertura de uma CPI dos transportes 

e, por fim, a tarifa zero isolada. Como causas, aparecem o pedágio representa 24% do custo 

do frete, o funcionamento 24 horas do sistema de transporte e o bilhete único, a “caixa preta” 
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do sistema de ônibus e a demora na abertura da CPI. Duas matérias não indicaram causas. O 

jornal se mostrou a favor da causa em três matérias. Nas outras duas, não se posicionou.  

Como solução aparece, somente, o incremento na arrecadação da prefeitura.   
No segundo intervalo (fevereiro de 2014), também foram observados cinco textos. 

Como definição do problema, aparecem: corte nas linhas de ônibus (em três matérias), 

cancelamento do reajuste da tarifa e redução da passagem com melhorias no transporte. Como 

causas, o jornal identifica a lotação dos ônibus e o tempo mais longo na viagem em dois dos 

textos. Em outros três não há indicação de causadores do conflito. O Estado se posiciona 

contra o movimento em uma das matérias e não mostra preferência nas outras quatro. Como 

soluções, aparecem o congelamento da divisão das linhas e a criação da CPI, ambas medidas 

que já haviam sido tomadas. Nas outras três matérias não houve indicação de soluções.   

Por fim, no site da Carta Maior, foram analisadas três matérias de junho de 2013. Em 

todas o problema era definido como o passe livre. Como causas aparecem o transporte ser 

tratado como mercadoria e a reivindicação por transporte gratuito e acesso livre a toda a 

cidade. Em todas a Carta se mostra a favor do MPL. Como soluções para o conflito aparecem 

a pressão popular e a mobilização, além da concepção do transporte como direito social.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O que se observou com a análise de enquadramento é que, em cada mobilização, a 

mídia tomou um posicionamento de acordo com as questões envolvidas. De modo geral, 

quando o período analisado foi junho de 2013, houve repúdio das mobilizações quando os 

protestos começaram a ser violentos. Percebeu-se, também, que neste período a maioria dos 

textos era muito rasa, tendo em vista a pluralidade de reivindicações.   

Em casos de movimentos mais duradouros, como o da Marcha das Vadias, a causa é 

considerada legítima pelos meios até que invade outros valores morais da sociedade – como a 

religiosidade, por exemplo.   

O que se observa, portanto, é que a mídia retrata as mobilizações de maneira 

semelhante. A Carta Maior foge a esta regra, pois apresenta posições claras – e não veladas, 

como nas demais publicações. Para a análise, entretanto, a maioria dos textos deste veículo 

era de opinião, o que dificultou o encaixe do material na metodologia.  
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Olhando os dados, portanto, fica claro que as mobilizações podem se aproveitar 

melhor da exposição que possuem nos meios. Se o retrato é ruim, pode ser que falte a estas 

organizações um trabalho de reflexão sobre seus repertórios: como agir de modo a emplacar 

representações positivas na mídia e, consequentemente, na sociedade? Esta dificuldade é 

maior ainda para mobilizações sem hierarquia ou liderança, o que acontece na maioria dos 

casos analisados.   
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REFLETINDO O JORNALISMO EM QUADRINHOS ENQUANTO MÍDIA 

MILITANTE: PENSANDO UMA PLATAFORMA EXPRESSIVA E ESPELHANDO 
APRODUÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 
 

Marcos Antonio Corbari6 

Edevandro Sabino da Silva7 
 
RESUMO  
Propomos neste artigo a reflexão acerca do que já convencionou-se chamar de Jornalismo em 
Quadrinhos, ou seja, a apropriação da plataforma expressiva da Arte Sequencial, através das 
Histórias em Quadrinhos, para o desenvolvimento de conteúdo jornalístico. A partir deste 
modelo de produto informativo, abordamos o desenvolvimento de expressões narrativas 
desenvolvidas nesta plataforma em particular que podem ser caracterizadas como mídia 
militante.   
 
Palavras-chave: Jornalismo; História em Quadrinhos; Mídia Militante.   
 

 

1. PARA COMEÇO DE CONVERSA  

 

  Temos afirmado em diversos momentos que o exercício do Jornalismo é, antes de 

tudo, a prática de contar histórias. Arriscando a redundância, frisamos: o Jornalista, por 

natureza, é um "contador" de histórias. Assim exerce seu ofício, vertendo o que é fato (ação 

concreta) em palavra e imagem (ação narrativa), sejam por princípio dinâmico (som e vídeo) 

ou estático (escrita, fotografia). No percurso histórico do exercício profissional do Jornalismo, 

esta prática tem se apropriado das mais diversas plataformas expressivas, fazendo valer o 

princípio da mediação, levando até audiências interessadas na apreensão dos fatos, a 

interpretação presumida do que "foi", o que "é" e até mesmo - em muitos momentos -  a 

tentativa da antevisão do que "será".    

Nos parece claro e portanto dispensável de justificar neste texto, que o princípio da 

objetividade é um referencial utópico. Necessário ao exercício ético, porém improvável na 

construção dos enunciados comunicativos que, por natureza, representam interpretações sob a 
                                                           
6Professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Frederico Westphalen, 
Departamento de Ciências da Comunicação. Graduado em Jornalismo pela UFSM, 2011. Contato: 
marcos.corbari@gmail.com   
7Professor titular do Instituto Federal Farroupilha - Campus de Santo Augusto. Graduado em Letras pela URI; 
mestre em Literatura pela URI. Contato: edevandro.silva@iffarroupilha.edu.br   
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ótica do mediador. Receosos de pisar no terreno complexo da antropologia, arriscamos dizer 

que toda ação humana é subjetiva por natureza, quanto mais a ação interpretativa dos fatos. 

Afinal, o que é o ato de contar uma história a outrem, se não interpretar um fato à luz das 

próprias experiências interpretativas do enunciador? Neste aspecto, o ficcional (matéria prima 

da fantasia)  e o real (matéria prima da informação) estão sujeitos a mesma tecnicidade de 

expressão, divergindo apenas no princípio norteador de sua construção enquanto produto 

final.   

Adentrando o foco mais concreto deste texto, remetemos a ideia da apropriação de 

plataformas expressivas para a expressão de conteúdo  jornalístico. Em particular, aqui nos 

detemos a linguagem híbrida das Histórias em Quadrinhos (HQ's) e seu potencial 

comunicativo, representado pela agregação da palavra, da imagem e da ação sequencial 

predisposta nesta associação (Arte Sequencial). Ainda que vinculada essencialmente ao 

princípio expressivo estático (meio impresso ou a transposição deste para o ambiente digital), 

trata-se de uma representação que agrega em si muitas das virtudes características aos meios 

dinâmicos (o sequenciamento presente no vídeo, por exemplo, muitas vezes é perseguido e 

até simulado na disposição dos elementos gráficos propostos na HQ). E, sim, o Jornalismo 

também apropriou-se, sem muita cerimônia, desta linguagem que parece tão particular ao 

entretenimento, porém já tem comprovado seu potencial agregado a expressões artísticas mais 

sofisticadas (Quadrinhos enquanto arte) e a utilidade como suporte expressivo para produtos 

informativos complexamente elaborados (Quadrinhos verdade).   

  Tivemos já a oportunidade de falar da apropriação da linguagem das HQ's como 

suporte ao conteúdo jornalístico em um texto apresentado junto a UFSM em 20118, voltando 

ao tema em pelo menos outras cinco oportunidades, onde nos detivemos a aspectos como: a 

investigação de referenciais históricos desta apropriação 9, as formas como o real influencia e 

por vezes até invade obras declaradamente ficcionais5, a utilização das HQ's como suporte a 

                                                           
8 Jornalismo em quadrinhos: reflexões sobre a utilização da arte sequencial como suporte ao conteúdo 
jornalístico (artigo). Orientador: Carlos André Echenique Dominguez. UFSM, 2011.   
9 Jornalismo em Quadrinhos: um panorama histórico da arte sequencial e sua redescoberta. Em coautoria com 
Ébida Santos. IV Encontro do Núcleo Gaúcho de HIstória da Mídia, 2012.   
5 Quando o real bate à porta da ficção: uma análise de quadrinhos ficcionais pautados pela realidade. Em 
coautoria com Ébida Santos e Edevandro Sabino da Silva. Caderno de Resumos das 2ª Jornadas Internacionais 
de Histórias em Quadrinhos, 2013.   
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grande reportagem e ao livro reportagem10, bem como nossas primeiras reflexões a respeito 

da utilização das HQ's como mídia militante através do Jornalismo de modo geral11 e dos 

quadrinhos desenvolvidos a partir dos argumentos propostos pelo argentino Hector German 

Oesterheald12.   

 

2. QUADRINHOS E QUADRINHOS...  

 

Os primórdios das Histórias em Quadrinhos estão intimamente ligados ao Jornalismo 

pela proximidade do suporte físico onde a manifestação mais popular da Arte Sequencial se 

manifestou: as páginas dos jornais impressos produzidos a partir de meados do século XIX ao 

início do século XX. Embora associados ao entretenimento, costumeiramente vinculados as 

editorias de variedades, os Quadrinhos dos jornais já flertavam com as pautas reais desde 

suas primeiras experiências, fosse através da expressão de personagens e cenários que 

caricaturizavam a sociedade que as circundava, seja pela presença da crítica social 

introduzida de forma implícita nas "tiras" publicadas com a aparente intencionalidade do 

divertimento.   

  Saltando no tempo, motivados pela brevidade deste texto, passamos também um 

rápido olhar as décadas de 1930 e 1940, particularmente nos Estados Unidos, onde florescem 

as fantasias dos super-seres, heróis dotados de poderes sobre-humanos que invadiam 

diariamente o mundo real através das páginas dos jornais e de revistas dedicadas. Os super 

heróis e seus enredos burlescos não tardariam a provar seu potencial de alcance popular e 

logo seriam permeados pelas mensagens ideológicas de uma sociedade que introduziuse no 

ambiente bélico da Segunda Guerra Mundial (entre a década de 30 e 40) até o efrentamento 

da "ameaça comunista" que caracterizou o período que seguiu-se até o ápice da chamada  

"Guerra Fria". Entre um "tempo" e outro, o universo dos heróis serviria não apenas para a 

proposição do ocntraponto ao inimigo direto, mas também como expansão do discurso de 

manutenção do "estilo de vida americano", servindo como mais um entre tantos instrumentos 
                                                           
10 O jornalismo em quadrinhos como plataforma expressiva para a grande reportagem e o livro reportagem. Em 
co-autoria com Ebida Santos e Edevandro Sabino da Silva. Caderno de Resumos das 2ª Jornadas Internacionais 
de Histórias em Quadrinhos, 2013.   
11 Jornalismo em Quadrinhos: uma plataforma expressiva que se consolida como mídia militante. Em co-autoria 
com Ébida Santos. 9º Encontro Nacional de História da Mídia, 2013.   
12 Militância em Quadrinhos: considerações a partir H.G.Oesterheld. Em co-autoria com Ébida Santos e 
Edevandro Sabino da Silva. 5º Encontro Regional Sul de História da Mídia, 2014.   
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simbólicos vinculados a manutenção do status quodominante. Como podemos perceber, 

mesmo os personagens voadores, dotados de super força e invulnerabilidade, vestidos por 

malhas colantes multi-coloridas, acabavam flertando diretamente com um conceito de 

realidade de forma direta, onde exerciam a função de protagonistas em um complexo sistema 

de sustentação discursiva cujo mote era chegar até o imaginário coletivo de toda uma 

população de leitores que a cada dia mostravam-se mais envolvidos pelas HQ's, então ainda 

vistas como uma novidade da indústria do entretenimento.   

  Novo salto no tempo nos leva até a década de 1960, onde uma geração de 

quadrinhistas direcionaria a sua produção a figuras de sentido veementemente contrários a 

tudo que se definia como o staus quo anterior. Associados ao discurso contracultural, os 

representantes do movimento chamado Movimento Underground levariam os Quadrinhos a 

um novo patamar expressivo, agora interpretados como uma mídia potencialmente 

transgressora e questionadora. A fantasia ainda mantinha-se como enfoque de partida, porém 

a crítica social, a ironia ácida e amoralidade ganhariam intensidade até ali não imaginadas 

possíveis a uma mídia até então intimamente associada a indústria cultural.  A expressividade 

era o desafio central e a transgressão uma espécie de recompensa intrínseca presente na maior 

parte das publicações.    

 
Pela primeira vez, os criadores de Quadrinhos, em número significativo, escreviam e 
desenhavam para se expressar, sem censura ou interferência editorial, e continuavam 
donos de suas criações. (...) Quebrando tabus, seus desenhos colocaram em primeiro 
plano nudez e sexo, violência extrema, humor irreverente e política radical, mas 
também apliaram os limites convencionais dos quadrinhos como forma de arte. A 
estética underground era um olhar áspero e espontâneo, que arriscava a pecar por 
excesso de desordem, até mesmo de ilegibilidade, em vez de parecer uma publicação 
sofisticada ou comercial. (MAZUR e DANNER, 2014, p.23).  
 

Tendo na figura de Robert Crumb seu maior e mais expressivo representante, o 

Movimento Undergound demonstrou-se questionador por excelência, propondo não apenas 

uma nova experiência reflexiva, como novos formatos expressivos que delineariam bases 

para novas e cada vez mais elaboradas experiências artísticas a serem desenvolvidas 

posteriormente sobre o suporte dos Quadrinhos. No campo artístico podemos citar as Graphic 

Novels, inauguradas a partir da década seguinte, que evocariam o caracter de literatura às 

HQ's a partir de principalmente de Will Eisner e seus pares; bem como no campo expressivo, 

legaria concretamente a impressão de ser possível desenvolver produções cada vez mais 

vinculadas aos conceitos de realidade, ao que no futuro breve se identificaria com as 
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primeiras iniciativas conscientes de expressão do que viríamos a chamar de "Quadrinho-

verdade" e que, por sua vez, serviria de base ao que da década de 1990 para cá descobrimos 

como o Jornalismo em Quadrinhos.   

 Do Movimento Underground e dos seus momentos posteriores não nos deteremos à 

expressividade artística, embora seja interessante destacar a importância sobretudo do 

aprofundamento psicológico e do apego aos referenciais biográficos (no que tange a 

autores ou personalidades) ou mesmo históricos (no que tange a períodos de tempo 

retratados na argumentação) presentes em algumas publicações e mais marcadamente 

delineadas a partir da década de 1970 nas Graphic Novels, bem como a sua maior 

complexidade narrativa que levaria em breve muitas publicações a receber 

merecidamente o status de literatura. Centraremos a reflexão a partir dos referenciais 

que fundamentam o surgimento do Quadrinho-verdade, particularmente a partir da 

influência (tanto do Underground quanto das Graphic Novels) que levaria em particular 

um realizador chamado Art Spiegelmand a experimentações editoriais que mais tarde o 

conduziriam a construção de uma obra referencial, Maus, primeira HQ laureada com o 

Pulitzer, mais cobiçado prêmio do meio jornalístico.    

 Spiegelmam aproximaria com Maus, de forma clara e definitiva, o fantástico e o real. 

Reproduzindo conteúdo histórico apreendido através de entrevistas com seu próprio pai, um 

polonês sobrevivente dos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra, veiculado em 

uma novela gráfica composta por figuras metafóricas que associavam os grupos étnicos a 

espécies de animais (alemães eram representados como gatos, enquanto judeus eram 

representados como ratos, entre outros). Ainda no período Underground, Spiegelman já 

"havia começado a fazer experimentos com um consistente material autobiográfico" 

(MAZUR e DANNER, 2014, p.41), que mais tarde se mostraria importante para a construção 

tanto da estética quanto da narrativa de sua obra prima.   

 

3. JORNALISMO EM QUADRINHOS...  

 

  Aparte da referência conquistada pela obra seminal de Art Spiegelman, Maus, há que 

se referenciar uma obra que de fato demarca o status do Jornalismo em Quadrinhos: 

"Palestina" de Joe Sacco e "O Fotógrafo" do trio Lefèvre, Guibert e Lemercier.   
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  Quando nos referimos a obra "Palestina", grande reportagem realizada pelo maltês Joe 

Sacco, e publicada primeiramente em fascículos entre 1993 e 1995, depois reunidos em livros 

(1996), traz a demarcação clara e anunciada do advento do Jornalismo em Quadrinhos, 

evocando até mesmo a possibilidade de status de gênero, o que citamos a cargo de referência, 

porém discordamos em essência, por entender o JQ não como uma representação de gênero e 

sim como uma apropriação de linguagem e plataforma expressiva, através da qual se podem 

expressar diversos gêneros jornalísticos conforme classificações tradicionais13. Sacco foi a 

campo como jornalista, realizando trabalho completo desde a proposição da pauta e 

planejamento, consultando fontes, testemunhando fatos, buscando referenciais em pesquisas 

documentais até a apuração in loco e o trabalho de edição, seleção e preparação das 

informações coletadas para a composição de uma reportagem. Sua pauta, o conflito 

Israel/Palestina sob o ponto de vista das pessoas simples, oferece uma visão humanizada de 

vítimas e agressores, de ambos os lados do conflito.   

  Já "O Fotógrafo", representa uma grande reportagem publicada em conjunto pelos 

franceses Didier Lefèvre (argumento e fotografia), Emmanuel Guibert (roteiro e desenhos) e 

Frédéric Lemercier (diagramação e cores), que rendeu três volumes saudados por leitores e 

críticos, tanto vinculados ao universo dos quadrinhos, quanto do jornalismo.  

  Na obra, reproduzem as impressões e vivências de Lefèvre como voluntário junto a 

organização nãogovernamental Médicos Sem Fronteiras, retratando a incursão destes ao 

Afeganistão prétaleban. A linguagem insere fotografias, desenhos e texto incorporados 

através da Arte Sequencial, em uma estética extremamente realista. Publicada entre 2003 e 

2006, a trilogia O Fotógrafo estranhamente é pouco abordada por estudos acadêmicos que 

detenham-se aos seus caracteres, seja do ponto de vista artístico ou informativo.   

  Em comum nas duas obras, a participação do narrador dentro do cenário da história 

que está sendo contada. Diferem na expressão artística ao compor a obra, sendo o primeiro 

dotado de traço particular, cuja força expressiva em alguns momentos relembra os desenhos 

arredondados e as feições exageradas do Movimento Underground, enquanto o segundo 

apresenta traços realistas e apoiado inclusive na veiculação de fotografias. Enquanto um traz 

para a reportagem a contextualização da pauta, estabelece o estudo de cenário e propõe ao 

                                                           
13 Apontamentos mais detalhados em Jornalismo em quadrinhos: reflexões sobre a utilização da arte sequencial 
como suporte ao conteúdo jornalístico (artigo). Orientador: Carlos André Echenique Dominguez. UFSM, 2011.   
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leitor uma espécie de viagem reflexiva que vincula o presente testemunhado com os fatos 

passados que conduziram até o clímax atual do conflito, o outro detêm-se a realidade do 

conflito como testemunha ocular, como que compondo um documento memorial. Há que se 

destacar outro diferencial no que tange ao fluxo produtivo, onde Lefèvre encerra sua incursão 

ao jornalismo em quadrinhos com o terceiro tomo de O Fotógrafo, Sacco especializa-se e 

desenvolve técnicas declaradamente voltadas ao fazer jornalístico tendo como objetivo final a 

publicação de reportagens em quadrinhos. Sacco apresenta produções anteriores a obra 

referencial Palestina e dá continuidade ao atendimento de outras pautas que vem a se tornar 

também referenciais, como Notas sobre Gaza (igualmente associada a temática do conflito 

Israel/Palestina), Área de Segurança Gorazde e Uma História de Sarajevo (ambas atendendo a 

pauta dos conflitos na região dos Balcãs).   

Logicamente as referencias ao jornalismo em quadrinhos não estão restritas a estes 

autores. Seja no campo da experimentação da transposição dos mais diversos gêneros 

jornalísticos à expressividade da arte sequencial, seja nas demais possibilidades do que é mais 

singelamente enquadrado apenas como "Quadrinhos-verdade" (onde situamos obras que 

relatam fatos históricos, reproduzem passagens biográficas ou remetem a lembranças e 

experiências de cunho pessoal de seus autores ou de outros personagens reais). Na Itália, por 

exemplo, existe um selo editorial voltado especialmente a este segmento, propondo a 

publicação de Quadrinhos-verdade através de sua marca e cadeia de distribuição. Na 

Alemanha, uma instituição dedica-se a pesquisar e investigar o Jornalismo em Quadrinhos e 

suas mais diversas vertentes. No campo digital uma experiência interessante é desempenhada 

pelo coletivo Cartoon Movement (http://www.cartoonmovement.com) que viabiliza o 

atendimento a pautas especiais em diversos locais do mundo, utilizando realizadores locais, 

auxiliando no financiamento de despesas e depois na veiculação das peças finalizadas em seu 

portal.   

 
 

4. MÍDIA MILITANTE...  

 

  Não é segredo a desenvoltura com que as Histórias em Quadrinhos prestam-se a 

amparar pautas alternativas, incômodas aos meios considerados tradicionais. Desde o advento 

dos quadrinhos underground e a quebra estética e discursiva advinda dos realizadores 
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libertários localizados entre as décadas de 1960 e 1970, que não é incomum encontrar entre as 

HQ's a atenção a pautas especificamente dedicadas a temas marginais, afirmandose neste 

aspecto, como importante instrumento de mídia militante. Destaque-se, neste aspecto, para 

além das possibilidades imensuráveis das obras ficcionais e sua maravilhosa intertextualidade, 

as bases concretas propostas pela interpretação dos fatos à luz da mediação das informações 

escrita e desenhada pelas mãos dos realizadores do Jornalismo em Quadrinhos.    

  Carecemos ainda - e deixemos claro que não é a intenção deste texto - conceituar de 

forma concreta este segmento que denominamos "mídia militante", o qual arriscamos afirmar 

que é tão bem expresso em algumas obras configuradas através dos recursos da Arte 

Sequencial. Já nos referimos em oportunidades anteriores ao que, de fato, consideramos que 

não seja, evitando a interpretação mais óbvia, que nos direcionaria a interpretação de 

iniciativas associadas a comunicação panfletária pura e simplesmente. Sugerimos outro viés, 

vinculando a ideia ainda demasiado genérica de "mídia militante" à apropriação de 

determinado suporte de veiculação informativa a serviço de um ângulo interpretativo 

costumeiramente ignorado pelos meios tradicionais. Como a plataforma é, antes de tudo, 

artística, as possibilidades de interpretação estabelecem-se através de extremos, conforme 

refletimos em 2013:   

 
Historicamente a Arte Sequencial, enquanto linguagem que origina o que 
convencionamos chamar de Histórias em Quadrinhos, tornou-se plataforma 
expressiva comumente associada a duas formas de apropriação divergentes: 1) 
Tentativa de legitimação de discursos ideológicos dominantes, vide os exemplos 
clássicos das estórias de heróis e super seres que envolvem-se em causas de 
interesse como a segunda grande guerra nos anos 40 ou no combate do que chamou-
se a “ameaça comunista” nos EUA dos anos 50 e 60; 2) Instrumento de exposição de 

ideias contrárias ao status quodominante, procurando de forma artística desconstruir 
conceitos conservadores, como o american way of life(estilo americano de vida) e 
propondo ao leitor uma experiência contracultural de matriz crítico/realista. 
(CORBARI,  
SANTOS, SABINO, 2013)14 
 

Embora reconhecendo a importância da primeira possibilidade exposta na citação 

acima, nossa atenção analítica prioriza a segunda possibilidade, ou seja, interessa-se 

sobremaneira a expressividade dada aos temas ou aos ângulos informativos que são ignorados 

pela mídia tradiconal. 

                                                           
14 Jornalismo em Quadrinhos: uma plataforma expressiva que se consolida como mídia militante. Em co-autoria 
com Ébida Santos. 9º Encontro Nacional de História da Mídia, 2013.   
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Herdeiros diretos dos modos de expressão artística e narrativa dos autores 
underground , os novos realizadores do quadrinho-verdade e do Jornalismo em 
quadrinhos, estão delineando um campo diferenciado de produção simbólica, que 
além de compor uma plataforma interessante no campo da midiação, estabelece 
novos paradigmas da produção informativa através de todos os recursos expressivos 
da Arte Sequencial. Há que se considerar ainda a função social da mídia, que 
encontra através de inúmeros realizadores de Jornalismo em Quadrinhos, 
comunicadores interessados em campos muitas vezes não contemplados pelos 
mecanismos tradicionais, novamente nos levando a considerar sua vocação nata para 
desenvolver-se enquanto mídia militante. (CORBARI, SANTOS, SABINO, 2013)15 

 
Intentamos aqui colocar lado a lado duas linhas de produção vinculadas ao Jornalismo 

em Quadrinhos, que nos parecem dialogar com este princípio, evocando as referências ao 

maltês Joe Sacco,  maior expoente internacional no que tange o Jornalismo em Quadrinhos, e 

o brasileiro Alexandre De Maio, que ocupa espaço referencial significativo no ambiente 

nacional. Embora diferentes em muitos aspectos, a obra de ambos os autores é caracterizada 

por contrariar a objetividade pura que de modo superficial - indo da ingenuidade ao 

maquiavélico - se impõe a produção informativa executada pelos grandes veículos, resgatando 

e declarando uma subjetividade que é natural ao analisarmos qualquer conteúdo expressivo. 

Lembremo-nos com brevidade, que o ato de transformar o fato em informação, de modo 

singelo, representa por princípio a "contação" de uma história, e esta, estará invariavelmente 

disposta a interpretação, reflexão e expressão do agente comunicador, de suas experiências 

prévias, capacidades técnicas e demais interferências pessoais e/ou impessoais associadas a si, 

as particularidades do meio, da empresa que representa e até mesmo da realidade sócio-

cultural em que está inserido.    

 
 

5. DAR VISIBILIDADE AOS INVISÍVEIS...  

 
 

Já citamos em um texto anterior e voltamos a utilizar as palavras de José Arbex, 

inseridas na apresentação redigida para a edição brasileira do livro Palestina: uma nação 

ocupada, de Joe Sacco, quando se refere ao fato do maltês “ter dado visibilidade aos árabes 

invisíveis”. Que definição melhor poderia compor o conceito de Mídia Militante do que a 

expressão utilizada por Arbex, se elevada a um grau de generalização que insida a reflexão 
                                                           
15 Jornalismo em Quadrinhos: uma plataforma expressiva que se consolida como mídia militante. Em co-autoria 
com Ébida Santos. 9º Encontro Nacional de História da Mídia, 2013.   
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proposta no título deste item? Vamos além, questionando se o que encontramos em 

publicações a exemplo do que faz Sacco, insida quer seja a visibilidade que o Jornalismo em 

Quadrinhos, enquanto Mídia Militante, propõem-se a dar aos "invisíveis" que não encontram 

espaço digno ou - se espaço existe - interpretação objetiva de seu viés interpretativo? As 

palavras do próprio Sacco, refletindo a motivação que lhe levou a investigar a pauta 

Israel/Palestin a nos parecem esclarecedoras:   

 
Basicamente, durante o colegial, nos EUA, eu presumia que todo palestino era 
terrorista. E não me culpo por isso porque, nos jornais e na TV, toda vez que a 
palavra palestino era mencionada, ela estava relacionada a atividades terroristas. Só 
quando me tornei autodidata é que percebi que os sequestros e as bombas de fato 
ocorriam, mas compreendi quais eram seus contextos. Não que isso justifique atos 
de terror, mas faltava contexto à mídia norte-americana. Um evento que me fez 
questionar o que eu lia e ouvia foi a invasão do Líbano por Israel em 1982. Os 
massacres em dois campos de refugiados palestinos levantaram uma questão para 
mim: Por que os palestinos estão sendo assassinados? Eu achei que eles eram os 
assassinos! (JOE SACCO, 2011, online)  

 
 Estabelecer uma pauta, buscar referências, dedicar-se a pesquisa, investigar, encontrar 

fontes, viabilizar o trabalho de campo, empreender o desafio do deslocamento e a inserção no 

cenário da pauta, expor-se aos riscos de zonas de conflito e a desconfiança natural de 

personagens já caricaturizados e estigmatizados pela mídia tradicional, entrevistar, capturar 

imagens, confirmar as referências prévias ou contradizê-las... Todas as expressões citadas 

neste princípio de parágrafo ficam claras na leitura dos livrosreportagem de Joe Sacco. Não é 

preciso que o autor reafirme esses procedimentos, pois ficam claros na medida em que ele 

está inserido na narrativa, por vezes falando com o leitor, outras participando da cena como 

observador, outras ainda interagindo com os personagens caracterizados no enredo. 

 Desviando nossa observação das obras referenciais e voltando nosso olhar para o que 

tem se produzido no Brasil, encontramos também obras interessantíssimas e que merecem 

destaque nesta tentativa de construção de sentido que vincula o Jornalismo em Quadrinhos 

enquanto Mídia militante. Pela brevidade do espaço nos deteremos a duas obras: 

1) A primeira referência que trazemos evoca uma contribuição do jornalista Augusto 

Machado Paim16, personalidade referencial na pesquisa do Jornalismo em Quadrinhos no 

                                                           
16 Portfólio e informações disponíveis em: http://www.augustopaim.com.br    
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Brasil. Através do Cartoon Movement, Paim publicou uma bela reportagem em dois 

capítulos: Inside the Favelas17 e Inside Maré18.    

 
FIGURA 01 – TRECHO DE REPORTAGEM EM QUADRINHOS DE AUGUSTO PAIM E MAUMAU 

 

Trata-se de um enredo referencial em nossa proposta interpretativa, uma vez que nas 

próprias palavras de Paim, tem o objetivo de "desmitificar" o viés informativo predominante 

na mídia tradicional a respeito da ocupação de favelas cariocas pelas Forças Armadas: "A 

motivação principal foi desmistificar o modo como a ocupação militar do Complexo de 

Favelas do Alemão, ocorrida em novembro de 2010, foi mostrada na grande mídia." Paim 

assina o argumento, enquanto os desenhos ficam a cargo do quadrinhista Maumau, que 

inclusive acompanhou o trabalho de apuração.   

            2) A segunda referência que trazemos é um trabalho de reportagem realizado por 

Alexandre De Maio e Andreia Dipp, a pedido da Pública Agência de Reportagem e 

Jornalismo Investigativo. A HQ "Meninas em Jogo"19 foi a primeira HQ viabilizada pela 

Pública, como resultado de um trabalho de apuração de cerca de três meses, envolvendo a 

equipe composta pelos autores, percorrendo estradas do Ceará em busca da teia da exploração 

sexual de meninas para a Copa.    

                                                           
17 Disponível em: http://www.cartoonmovement.com/comic/18   
18 Disponível em: http://www.cartoonmovement.com/comic/19   
19 Disponível em: http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/   
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FIGURA 02 – TRECHO DE REPORTAGEM EM QUADRINHOS DE DIPP E DE MAIO   

 
Indo "de" encontro ao noticiário que projetava a Copa do Mundo como um 

megaevento de caráter positivo em "todos" os sentidos, a reportagem revelou informações 

desconcertantes sobre um pouco do pior do Brasil, tendo sido premiada no VII Concurso Tim 

Lopes de Jornalismo Investigativo.   

Aliás, De Maio já havia participado em outras pautas alternativas ao discurso da mídia 

tradicional, através de uma série de reportagens produzidas para a revista Fórum, em parceria 

com o repórter Carlos Carlos. Como se pode notar nas publicações que abordam temas como 

a pixação, incêndios em favelas, sistema carcerário, genocídio nas periferias, cracolândia, 

entre outros. Em comum em todas as reportagens, a exposição de pontos de vista emitidos por 

personagens centrais das histórias que normalmente não são ouvidos pelos grandes veículos 

de comunicação.    
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FIGURA 03 – TRECHO DE REPORTAGEM EM QUADRINHOS DE CARLOS CARLOS E DE MAIO 

 
Pautas incômodas e com pouca exposição na mídia tradicional, são abordadas com 

desenvoltrura na imprensa alternativa, ganhando novas possibilidades expressivas a partir das 

técnicas do Jornalismo em Quadrinhos. Citamos uma das HQ's, que também deu enfoque ao 

"outro lado" da Copa do Mundo. Na reportagem intitulada "Moradia digna, direito da 

população"20 foram apresentadas informações a respeito da problemática da habitação, onde o 

mote foi a realidade das comunidades desalojadas para a realização das obras de infraestrutura 

previstas para a Copa.   

 

 

6. CONCLUSÕES OU INQUIETAÇÕES...  

 

Há que se contar histórias. E se contando histórias, expor fatos, personagens e, da 

mescla de ambos, construir narrativas. Se o jornalista é, antes de tudo, um contador de 

histórias, faz parte da sua natureza encontrar a melhor plataforma expressiva para desenvolver 

seu ofício.    

                                                           
20 Disponível em: http://issuu.com/catracalivre/docs/pantanal/1?e=1205795/3261087   
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A mídia tradicional costuma apegar-se ao discurso da objetividade e da imparcialidade 

para desenvolver suas narrativas, costumeiramente expostas através do seu aparato 

tecnológico para grandes audiências, fazendo predominar um enfoque. A imprensa alternativa 

procura criar canais de contraponto, abrindo possibilidades de exposição - ainda que de 

alcance mais restrito - a contrapontos baseados em interpretações diversas, assumindo com 

naturalidade o olhar subjetivo que - acredita-se - não deveria ser tratado pelos grandes meios 

como tabu.   

A este enfoque alternativo, de contraponto a visão predominante dos grandes 

meios,evocamos a expressão Mídia Militante. E dentro deste contexto ainda demasiado 

amplo, encontramos no Jornalismo em Quadrinhos uma plataforma expressiva que se mostra 

ideal para desenvolver conteúdo informativo, ajudando a resgatar o que de mais natural 

deveria estar associado ao Jornalismo: o sentido do interesse público, da multiplicidade de 

olhares e enfoques, o ouvir "os dois lados". Há muito ainda que se estudar e falar sobre a 

veiculação de conteúdo informativo através dos recursos expressivos das HQ's, bem como se 

delimitar e conceituar no que tange a Mídia Militante, porém de antemão encerramos este 

texto - que talvez esteja muito mais caracterizado como ensaio do que propriamente como 

artigo - crendo que avançamos mais alguns passos nessa compreensão.    
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JORNALISMO CIENTÍFICO NA TV: ANÁLISE DA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS 
DE CIÊNCIA NOS  TELEJORNAIS  

 
 

Maria de Lurdes Welter Pereira1 

 

 

RESUMO  
Este artigo se propõe a apresentar uma reflexão sobre o jornalismo científico na televisão, 
questionar o espaço dedicado à divulgação da ciência nos telejornais, o interesse dos 
jornalistas e o preparo dos profissionais para com os temas ligados ao desenvolvimento 
científico. Como suporte teórico, são adotados conceitos defendidos por pesquisadores em 
comunicação como Raymond Williams, que classifica a cultura como forma de entender o 
funcionamento da sociedade e também de modificá-la. Realizamos um estudo comparativo da 
observação de WILLIAMS (2011), sobre a divulgação de temas relacionados com 
universidades, institutos e escolas, em cinco emissoras de TV americanas e do Reino Unido, 
com os programas “Em Tese” da UFPR TV e “Globo Ciência” da Rede Globo de Televisão. 
A análise mostrou que, enquanto as redes de TV dos Estados Unidos e da Grã Bretanha 
mantinham até 18 horas semanais com assuntos de ciência (na década de 70), o “Em Tese” e 

o “Globo Ciência” juntos, mantinham até agosto de 2014, apenas uma hora por semana a este 
tipo de divulgação. Essa diferença deixa evidente a baixa divulgação de assuntos científicos 
na televisão brasileira. Depois de analisar relatos de diversos autores, concluímos que a 
preocupação de popularizar a divulgação da ciência vem de iniciativas isoladas e, que ainda 
não há um pensamento culturalmente voltado para a importância do jornalismo científico nos 
telejornais.  

 
Palavras-chave: Jornalismo Científico; Divulgação Científica; Telejornais; Televisão.  
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A preocupação dos profissionais de televisão com a programação é permanente. Eles 

têm a obrigação de manter atrações que não apenas despertem, mas que prendam a atenção do 

público com imagens e informações novas e curiosas sejam de entretenimento, jornalísticas e 

informativas, científicas, de ficção, educativas ou de amenidades. E nos últimos anos, com a 

popularização da Internet e das mídias sociais, essa busca parece mais evidente e preocupante. 

Nota-se, principalmente na TV aberta, que as produções passaram a ter uma linguagem mais 

                                                           
1Mestranda em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de Processos Mediáticos 
e Práticas Comunicacionais. Integrante do Grupo de Pesquisa: Interações Comunicacionais, Imagens e Culturas 
Digitais (UTP). E-mail: lurdes@ufpr.br.  
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simples e popular, com assuntos que procuram deixar os noticiários e os programas em geral, 

muito próximos do dia a dia do público, seja ele de qualquer classe social. As telenovelas 

podem ser tomadas como exemplo, uma vez que abordam questões populares, além de 

questões de comportamento, preconceitos e valores humanos. De acordo com Renato Janine 

Ribeiro, “elas têm papel positivo na transmissão de certos ideais, em especial o da igualdade 

da mulher ante o homem e da condenação do preconceito e da raça”. (in, PEREIRA JR. 2002, 

p.126). Dominique Wolton afirma que “não é só a realidade que inspira as novelas; são 

também as novelas que influenciam a realidade por uma espécie de ida e volta entre a ficção e 

a realidade.” (WOLTON, 1996, p.163).  

Mesmo diante da popularização de diversas questões na TV, ainda é pequena a 

divulgação de assuntos de ciência nos telejornais. Este tipo de reportagem tem sido mais 

focado em espaços específicos, como o Globo Ciência, da Rede Globo de Televisão2 e do Em 

Tese3, da Universidade Federal do Paraná. Enquanto este artigo estava sendo elaborado, o 

Globo Ciência foi tirado do ar e as reportagens relacionadas à pesquisa passaram a integrar 

um outro programa chamado Como Será?3 que, de acordo com a empresa, irá tratar de 

assuntos de educação, ecologia, mobilização social, trabalho e inovação. (REDE GLOBO, 

2014) De acordo com Wilson da Costa Bueno, pesquisador da Universidade Metodista de São  

Paulo, “jornalismo científico é contribuição fundamental para a democratização do 

conhecimento”. (in, OLIVEIRA, 2002, p.53).   

Esse baixo interesse em buscar informações de caráter científico pode estar ligado ao 

fato de que grande parte dos jornalistas não teve informações teóricas e nem práticas na 

graduação e muito menos uma educação para a importância da ciência nas nossas vidas.  

Ainda são poucas as faculdades que adotam as disciplinas de ciência e tecnologia nos 

currículos. Em 2010, de acordo com dados do Sistema de Informações Educacionais do 

Ensino Superior (SiedSup), havia 375 cursos de Jornalismo no Brasil. (BERNARDO; LEÃO, 

2012). E segundo Graça Caldas, da Universidade Metodista de São Paulo, apenas 10% dos 

                                                           
2 Globo Ciência, programa inserido em  quatro produções do Globo Cidadania, com 30 minutos, em média, de 
produções sobre ciência e pesquisas, mostrado aos sábados,  aproximadamente às 06:20.(Consulta na grade de 
programação, 05/2014) 3  Em Tese é um programa editado pela TV Universitária da Universidade Federal do 
Paraná, com aproximadamente 30 minutos e consta de entrevistas em estúdio com pesquisadores sobre estudos 
em andamento ou já concluídos. Grande parte é de pesquisas realizadas na instituição.(Consulta na grade de 
programação, 05/2014). 
3 Como Será?, programa semanal da Rede Globo levado ao ar aos sábados, a partir de 09/08/2014 em 
substituição ao Globo Cidadania,  do qual  o Globo Ciência fazia parte.(Consulta ao site do 
programa:http://redeglobo.globo.com/como-sera/ e a grade de programação da emissora, 08/2014). 
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cursos ofertam disciplinas ou conteúdos voltados para o jornalismo científico. (PORTAL DO 

JORNALISMO CIENTÍFICO, 2007). Caldas cita algumas exceções como a Escola de 

Comunicação e Artes da USP, a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) também tem iniciativas neste sentido, inclusive com a manutenção de um centro 

para a prática da divulgação científica, mas é pouco diante do número de universidades e  

faculdades formando jornalistas e todos os anos enviando-os para o mercado de trabalho.  

Outra característica que pode contribuir para a baixa divulgação científica na TV é a 

falta de preparo nas redações para a importância da ciência no jornalismo diário e a  

repercussão que a divulgação desse tipo de assunto pode trazer. Segundo Fabíola 

Oliveira, autora do livro “Jornalismo Científico”, o jornalista vai escrevendo tudo o que o 

cientista fala sem entender muito do que escreve e na hora de redigir o texto, ou repete o que 

copiou, ou tenta traduzir o que não entendeu. (OLIVEIRA, 2002, p. 48 - 49) Já Caldas 

destaca:   

[...] jornalista científico não pode ser pensado como um mero tradutor do discurso 
científico, mas como um produtor de textos, que saiba contextualizar os fatos e que 
enxergue além da notícia. O seu compromisso é com a sociedade e com o interesse 
público. (PORTAL DO JORNALISMO CIENTÍFICO, 2007).    

 

Por isso, afirma que conhecimentos básicos de história, sociologia e filosofia da 

ciência são fundamentais para a formação do jornalista que deseja trabalhar com divulgação 

científica. Esse profissional precisa estar atento para as   

 

[...] singularidades da cultura científica, do processo de produção de ciência e 
tecnologia, da avaliação crítica, do impacto do progresso técnico, da conscientização 
sobre os interesses extracientíficos que rondam a produção e a divulgação da 
ciência” (PORTAL DO JORNALISMO CIENTÍFICO, 2007).  

 
Percebemos que a baixa divulgação de temas ligados à ciência na televisão não ocorre 

por falta de produção científica, porque o número de pesquisadores vem crescendo a cada ano 

no Brasil. Em 2010 já havia 27.523 grupos de pesquisa registrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e naquele ano, foram diplomados 50,9 mil 

mestres e doutores, todos com produção científica de ponta (MCTI, 2010). Outro 

levantamento mostra que nesta questão o Brasil esteve na frente dos demais países latinos. De 
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2008 a 2010, 56% dos 94.622 artigos científicos produzidos na América Latina, foram de 

pesquisadores brasileiros, sendo que a maior parte era de cientistas do Estado de São Paulo.  

Os paulistas publicaram 45.535 artigos em periódicos científicos. (FAPESP, Bol, 2011).  

 

2. O PÚBLICO QUER CONHECER PESQUISAS  

 

Um estudo desenvolvido 2012, em São Paulo e na Bahia, pelo Laboratório de Estudos 

Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, sobre a percepção pública 

da ciência voltada para a área de saúde, revelou que a população deseja mais informações 

científicas, uma vez que 59% dos pesquisados (1915 homens e mulheres com mais de 16 

anos), têm interesse em reportagens científicas. Mas, apesar da vontade de assistir a 

reportagens e ler textos sobre novas descobertas, só 10% souberam citar o nome de uma 

instituição que desenvolve pesquisas no Brasil, resultado   que  pode ser decorrente da baixa 

divulgação da ciência, em especial nos telejornais.  

Para Othon Jambeiro (FAPESP, 2014), professor de Comunicação da Universidade  

Federal da Bahia e coordenador da pesquisa, “foi chocante saber que a percepção das pessoas 

sobre as universidades e os institutos que estão atualmente empenhados em desenvolver 

pesquisas, é muito reduzida”.  

Mesmo que o telespectador não saiba quem são as entidades autoras de estudos 

científicos, para Warren Burket (1990. p. 51) o interesse por notícias de ciência, em especial, 

as relacionadas com as doenças e também sobre sexo “têm público garantido porque as 

pessoas veem a doença como uma ameaça”. Mas, se o consumidor de informação não sabe 

quem produz tecnologia e ciência, será que o jornalista tem entre as suas fontes, nomes de 

pesquisadores e amplo conhecimento do que fazem?. (BURKETT, 1990, p. 12-13) afirma que 

“os jornalistas tendem a procurar os cientistas mais antigos porque já são conhecidos e têm 

reputação garantida entre a comunidade científica”. Desta forma, “são mais seguros e 

dispostos a falar”. Cita ainda que os pesquisadores jovens são inseguros, porque podem ser 

alvo de crítica dos colegas e comprometer a posição na comunidade científica. Nesse 

contexto, temos então, de um lado, o profissional da comunicação, que ao manter contato com 

os mesmos pesquisadores, não amplia o leque de assuntos e nem a relação de cientistas. Por 

outro lado,  há o receio do estudioso mais novo em se expor.  
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3. AVANÇO DA TECNOLOGIA NA COMUNICAÇÃO  

 

 Atualmente há diversas opções de onde divulgar ciência, além da TV e dos jornais 

impressos. De acordo com Alex Primo (2013, p.30-28) as interações sociais mediadas pelo 

computador, como os desktops, notebooks, smarphones, tablets, aliadas às mídias sociais, 

facebook, twitter, aceleraram e deram outra dinâmica ao processo de comunicação. Marialva 

Barbosa (2013, p. 349) cita Muniz Sodré para falar que essas novas possibilidades começaram 

a ser sentidas ainda na virada do século que “representou a passagem da comunicação de 

massa ao mundo chamado por muitos de tecnologias pós-midiáticas” (SODRÉ, 2011, p.11). É 

uma referência ao avanço das telecomunicações no que diz respeito à interatividade com a 

multiplicação de possibilidades midiáticas. O autor afirma:  

 
Todas essas transformações são “maturações tecnológicas do avanço científico”, 

uma vez que a telefonia, a televisão, a computação já existiam anteriormente, 
havendo tão somente no milênio que se inicia “hibridização e rotinização” desses 

recursos técnicos. “Hibridizam-se igualmente as velhas formações discursivas 
(texto, som, imagem) dando margem ao aparecimento do hipertexto e ou 
hipermídia”. (SODRÉ, 2011, p. 12-13)  

 
 

Barbosa cita ainda que o avanço da tecnologia alterou também as dimensões de tempo, 

em especial, na televisão, meio em que as imagens jornalísticas em tempo real passaram a 

ganhar conotação de ultra-atualidade. E para explicar o que significa e como ocorre a 

veiculação de fatos gravados e quase que em tempo real, a autora afirma:  

 

Na televisão, o “ao vivo” é substituído pelo “ultra-atual”, mesmo quando as equipes 

de jornalismo não têm a possibilidade de estar na cena dos acontecimentos. O 
público, transformado em produtor da informação, munido com seus celulares que 
podem filmar as cenas extraordinárias de um mundo em crise, registra minuto a 
minuto aquilo que choca a sua retina e que poderá vir a chocar outras pessoas, elas 
também público dos meios de comunicação. As cenas esmaecidas, de pouca 
qualidade técnica, assumem, neste momento, o padrão de qualidade das emissoras 
de televisão. O que importa é divulgar o ultra-atual. (BARBOSA, 2013, p. 336).  

 

Essas transformações que foram fortemente sentidas nos últimos 20 anos, seja na TV, 

no rádio ou na Internet, mostram a importância de desenvolver pesquisas em jornalismo. Para 

Barbosa (2011, p. 86) a comunicação é hoje o campo mais importante dos estudos da área das 

humanidades. Segundo a autora, esse lugar de ponta no cenário científico é um dos efeitos das 
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transformações que possibilitaram a desconstrução de ideais tradicionais como de tempo e de 

espaço. (2001, p. 78).  

Para entender melhor os efeitos da televisão e, por consequência, do telejornalismo, 

fomos buscar em Raymond Williams (2011) informações sobre o desenvolvimento cultural e 

a evolução tecnológica e percebemos que apesar de a obra “Televisión, Tecnologia y Forma 

Cultural” ter sido escrita na década de 70, quando muitas das tecnologias dominantes hoje 

ainda não existiam, suas considerações são importantes e aplicadas nos dias atuais. O 

comparativo entre a televisão dos Estados Unidos e da Grã Bretanha, mostra que o que 

produzimos hoje, como nossos telejornais são apresentados, as estratégias de conduzir a 

informação e para atrair a atenção do grande público, são semelhantes às que  já vinham 

sendo realizadas há várias décadas.  

  Tomemos como exemplo a forma de apresentação das notícias na BBC (televisão 

pública americana) em estúdio. Williams (2011, p. 67) explica que o apresentador aparecia 

arrumando seus papeis (script4) em plano aberto, para mostrar ao fundo a equipe dos redatores 

que produziam as notícias. No Brasil é assim ainda hoje com o cenário de diversos telejornais. 

O Jornal Nacional, o Jornal da Globo, da Rede Globo de Televisão mostram as equipes ao 

fundo quando a câmera abre para plano geral. O Jornal Hoje (da mesma emissora), em 2014 

ganhou um cenário tecnológico, com painéis que se movimentam e telas que permitem a 

visualização ao toque das mãos, mas em diversos momentos, os redatores, produtores e 

pessoal de apoio aparecem ao fundo.   

 
FIGURA 01 - Cenário do Jornal da Bandeirantes. 

FONTE: UOL (2014) 
 

                                                           
4Script – roteiro de texto, entrevistas e imagens.(Google. www.significados.com.br). Normalmente o 
apresentador tem o script impresso e também no teleprompter ou teleponto, aparelho acoplado às câmeras de 
filmar, que exibe o texto a ser lido pelo apresentador. ( Wikipedia)  
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FIGURA 03 - Cenário do Jornal Nacional. 

FONTE: UOL (2014) 
No Paraná, os telejornais Paraná TV 1ª e 2ª Edição da Rede Paranaense de 

Comunicação (RPCTV), também mantiveram por mais de uma década cenário em que a 

equipe de redação e de repórteres era mostrada trabalhando, durante os telejornais. Outras 

redes de televisão, como a Record e a Bandeirantes adotaram cenários no mesmo estilo.  

Outra prática que foi muito usada nas cadeias americanas e presente com certa 

frequência no telejornalismo brasileiro é o comentário, uma espécie de editorial que precede 

reportagens de determinados assuntos, principalmente de política, economia e de violência.  

Os jornais “da Globo” e “Bom Dia Brasil” da Rede Globo e o “Fala Brasil” da Record, 

são produções de telejornalismo que mantém consultores ou comentaristas. Há ainda os 

colunistas para assuntos específicos, como economia, que emitem opiniões e fazem críticas 

quando o assunto é controverso ou dramático. Quando comparamos os telejornais da 

atualidade ou como cita a pesquisadora e autora Marialva Barbosa, da época da ultra-

atualidade, com a obra de Williams, percebemos que, apesar do avanço contínuo da 

tecnologia, da melhoria na captação e na qualidade da imagem exibida, que já chegou ao sinal 

digital5, ainda temos a forma de produzir e mostrar a notícia muito semelhante às de décadas 

passadas, tanto nos Estados Unidos, como no Reino Unido. O texto e a maneira do 

apresentador se reportar ao público ficaram mais informais. Os apresentadores e repórteres 

querem se aproximar mais do telespectador. Para Camila Peres Gonçalves da Silva em artigo 

publicado na Revista Eletrônica Temática (2009), a linguagem adotada e a forma como os 

apresentadores olham para a câmera “os tornam íntimos de quem os assiste, fortalecendo 

                                                           
5
“Full High Definition”, é a TV de alta definição. No Paraná várias emissoras transmitem parte da programação 

em alta definição, um sinal com mais resolução e qualidade. A Rede Paranaense de Comunicação, por exemplo, 
tem oito emissoras transmitindo a programação de jornalismo em sinal digital. O processo de instalação de novos 
equipamentos para exibição em Full HD começou em 2012 e terminou poucos dias antes da abertura da Copa do 
Mundo no Brasil em 12/06/2014. De acordo com o gerente de operações do Jornalismo, Rubens Vandresen, é a 
única emissora do Paraná a ter toda a programação em sinal digital. (VANDRESEN, Rubens, 2014, em 
depoimento à autora). 
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assim a credibilidade das notícias que são apresentadas”. Barbeiro e Lima (2002, p. 76), 

destacam que o apresentador “integra um processo para contar a uma parte da sociedade o que 

a outra está fazendo. “Não é a estrela do telejornal, mas é o rosto mais conhecido e familiar do 

telespectador".   

 

 

4. RECONFIGURANDO AS FORMAS CULTURAIS  

 

 De acordo com Williams, a televisão nasceu da reconfiguração de diversas formas 

culturais, “como o jornal, a reunião pública, a sala de aula, o teatro, o cinema, as atividades 

desportivas, as colunas de publicidade e os outdoors.” (2011, p.63). O que houve, segundo o 

autor, foi a adaptação dessas formas herdadas com as novas tecnologias, e em muitos casos, 

ocorreram mudanças significativas e diferenças qualitativas. (2001, p. 63). Mas esse 

desenvolvimento teve origem em outras formas culturais ainda anteriores e, neste caso, 

Williams cita a notícia, a educação, o teatro dramático, os filmes, o teatro de variedades, os 

esportes, a publicidade e o passatempo (programas de entretenimento envolvendo disputas e 

jogos). “Evidentemente a televisão tem dependido em alto grau de formas existentes e a sua 

principal inovação tem sido a sua extensão que pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa.” 

(2011, p. 97).   

Quanto à produção de novas formas culturais (WILLIAMS, 2011, p.97), o autor 

afirma que raramente se produz uma inovação absoluta mas, mesmo assim, a evolução da TV 

foi precursora de algumas formas que podem ser incluídas como novas, como o documentário 

dramático, a tele-educação (aulas pela TV), discussão (debates na TV), programas especiais 

(documentários), séries e a própria televisão. (WILLIAMS, 2011, p.103).  

 

4.1  A formas culturais e a divulgação científica  

 

Tendo visto que Williams analisa a televisão como resultado de uma reconfiguração 

de formas culturais herdadas e também das formas geradas pela própria TV, nos perguntamos 

em qual, ou em quais dessas formas estaria o jornalismo científico, o foco principal do 

presente estudo? Entendemos que a propagação de notícias de ciência e o desenvolvimento de 

novas tecnologias podem estar enquadrados em educação, séries especiais, na notícia e no que 
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a própria TV recria. Porém, para que isso venha a ocorrer e que a divulgação dos fatos 

científicos seja ampliada, deve ser extremamente necessário que os profissionais da área 

pensem culturalmente sobre a importância da pesquisa para o público em geral, para os 

diversos segmentos de telespectadores e, que exista nas redações um sentimento dominante 

sobre a importância da ciência para a vida da coletividade.  

Para entender um pouco melhor como se dá esse processo, buscamos a definição de 

cultura, que de acordo com Williams, pode ser abordada como um sistema de vida no seu 

aspecto material, intelectual e espiritual. (WILLIAMS, 1969, p.18, in MARQUIONI, 2006, 

p.61) ou pode representar também “significados comuns, o produto de um povo”. 

(WILLIAMS, 1989, p.8. in MARQUIONI, 2006, p.61.). Dominique Wolton (1996, p.227) 

também se preocupou com a importância da cultura e tem definições parecidas com as de 

Williams, principalmente quando pensamos na produção e disseminação dos conteúdos pela 

TV. O pesquisador enfatiza:  

 

Televisão não é unicamente um instrumento de difusão da cultura de grande público, 
ela é também, pelo menos por enquanto, local de produção dessa cultura de massa 
ou média, dessa cultura, que constitui realmente a infraestrutura do nosso modo de 
vida, assim como da informação, do lazer, da educação, da política, dos jogos, das 
variedades e do cinema. (WOLTON, 1996, p.227)  

  

Wolton cita ainda outros três tipos de relações entre cultura e televisão, entre elas a de 

que  a TV é “a principal voz de acesso à cultura minoritária, desde que o público saiba que se 

trata apenas de uma via de acesso”. O outro é sobre a TV cultural paga, “destinada a um 

público que tem dinheiro, chamado de elite cultural.” Para (WOLTON, 1996, p.228) “a 

televisão cultural paga diria em alto e bom som aquilo que uma televisão gratuita só diria em 

voz baixa, camuflada por trás de um discurso pretensamente democrático.” O terceiro aspecto 

na visão de (WOLTON, 1996, p. 228) é o distanciamento entre cultura minoritária e cultura 

média. Com a frase “a televisão não é a mãe de todas as culturas, nem de todas as 

comunicações (WOLTON, 1996, p.228), o autor afirma que é necessário desenvolver outras 

práticas de comunicação independentes da televisão para a cultura minoritária.” Por isso, 

entendemos que se queremos gerar novas apropriações culturais necessitamos dar vazão e 

importância a essa cultura minoritária.   

Para analisar como se dão essas apropriações culturais voltamos a Williams, que 

pesquisou a programação e o fluxo (sequência ou conjunto de sequências alternativas) dos 
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programas em emissoras de TV americanas e do Reino Unido. E, para isso, fez um 

levantamento sobre a distribuição dos assuntos na programação de cinco canais (dois dos 

Estados Unidos e três da Grã Bretanha6). Durante  uma semana, em março de 1973, Williams 

analisou os programas  e concluiu que a TV pública era a que mais se dedicava a produzir 

programas envolvendo escolas, institutos e universidades, que consideramos como pólos 

geradores de assuntos científicos e, portanto, o objeto principal do nosso estudo. As três 

emissoras públicas (BBC1, BBC2 de Londres e KQED, dos Estados Unidos) veicularam 17,9 

16,5 e 18,5 horas (respectivamente), de assuntos relacionados com universidades institutos e 

escolas. Uma das cadeias comerciais (Anglia, da Inglaterra) teve 10,7 horas da programação 

relacionada com escolas, institutos e universidades, 5,8 horas a menos do que a emissora 

pública que teve o menor número de horas dedicadas a esses segmentos. Já a segunda TV 

comercial analisada, (Canal 7- ABC, dos Estados Unidos), não veiculou nada sobre esses 

assuntos durante a semana analisada. Educação, outra área relacionada com assuntos 

científicos, teve 22, 18 e 24 horas nas emissoras públicas e 12 e 2,9 horas nas comerciais. 

(WILLIAMS, 2011, p.109).  

Se fizermos uma comparação do levantamento de Williams com os dois programas 

objetos desse estudo, o Globo Ciência, da Rede Globo de Televisão, uma emissora comercial 

e o Em Tese da UFPR TV, uma emissora universitária e pública, teremos uma grande 

diferença do tempo de produção e exibição. Os dois programas em análise têm juntos uma 

hora de divulgação científica por semana. A emissora que menos divulgou assuntos 

relacionados com ciência, pesquisa e educação no levantamento de Williams, tinha quase 

duas horas a mais ao longo de uma semana (em 1973), do que os  dois programas brasileiros, 

41 anos depois. No nosso caso, tanto a pública como a privada mantém espaço semelhante 

para este tipo de assunto, enquanto que na pesquisa de Williams as emissoras públicas foram 

as que mais se preocuparam com assuntos relacionados com universidades, institutos, escolas 

e educação.  

Com a tecnologia em desenvolvimento e a popularização das mídias sociais, tornou-se 

mais importante analisar a necessidade dos meios de comunicação tradicionais se 

reinventarem. No caso da televisão, essa reinvenção é uma necessidade quase permanente.  

                                                           
6 Canais pesquisados: BBC1 e BBC2 (Londres) IBA, Anglia de Norwich, KQED (televisão pública) e Canal 7 
(ABC), ambas de Los Angeles (EUA).   
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Segundo Dominique Wolton, “é preciso ser moderno e empreendedor, inventar a televisão de 

amanhã e parar de se esconder atrás de um projeto de televisão, cuja superada sedução tudo 

deve à nostalgia. (WOLTON, 1996, p.35). Para o autor, “a ideia dominante do modernismo 

em voga é, portanto, promover uma televisão que satisfaça a dois objetivos simples: 

informação e programas espetaculares, capazes de proporcionar uma boa audiência.” 

(WOLTON, 1996, p.35). Essas afirmações são baseadas no fato de que o autor considera a 

TV como a “única atividade a fazer ligação igualitária entre pobres e ricos, jovens e velhos, 

rurais e urbanos, entre cultos e menos cultos”. É o consumo individual de uma atividade 

coletiva, porque tudo é organizado numa escala de massa. (WOLTON, 1996, p.16).  

 

 

5. FALTA DE ESPAÇO NA TV LEVA JORNALISMO CIENTÍFICO PARA A WEB  

 

Enquanto o jornalismo de televisão e os jornais impressos passaram a dar mais espaço 

para o imediatismo e para o “ultra-real”, como destaca (BARBOSA, 2013, p.336), dois 

artigos publicados pela Agência Fapesp mostram que a alternativa encontrada por jornalistas 

especializados em jornalismo científico tem sido a criação de blogs científicos, como forma 

de recuperar um espaço editorial perdido na mídia impressa e na  TV, um fenômeno que, de 

acordo com Juliana Santos Botelho, da Coordenadoria de Comunicação Científica da 

Universidade Federal de Minas Gerais, não é sentido apenas no Brasil, mas em vários países.  

A pesquisadora, que fez palestra na 13ª Conferência Internacional sobre Ciência, 

Comunicação Pública e Tecnologia em maio de 2014, em Salvador (Bahia), afirma que está 

havendo muitas demissões de jornalistas, o que chamou de “crise no jornalismo mundial”. 

Acredita que em parte, essas demissões sejam causadas pela convergência para as novas 

plataformas digitais. Botelho (2014) realizou um estudo sobre 150 blogs no Brasil e constatou 

um aumento de publicações científicas neste tipo de mídia. A autora contribui para esse 

aumento, já que mantém o blog Diálogos com Ciência.   

  O crescimento de publicações de pesquisa em sites especializados e em blogs foi 

assunto também na 8ª Conferência Mundial de Jornalistas Científicos, realizada em 2013 em 

Helsinque (Finlândia), com a participação de jornalistas especializados em Ciência de 50 

países. De acordo com a FAPESP, a Web se consolida como um importante canal de atuação 

profissional para jornalistas que escrevem sobre ciência. Segundo a publicação de Jussara  
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Mangini (02/08/2013), além de habilidades técnicas para trabalhar com equipamentos e 

ferramentas de multimídia; e de criatividade para produzir conteúdos, os blogueiros 

científicos devem criar uma nova lógica de relacionamento com o público.  

 

 

6. PESQUISA “QUASE” ESQUECIDA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA  COPA  

 

Podemos tomar como exemplo da falta de interesse e a ausência de uma cultura para 

com a divulgação científica, o recente episódio ocorrido na solenidade de abertura da Copa do 

Mundo do Brasil em São Paulo em 12/06/2014. A exibição pública pela TV do paraplégico, 

Juliano Pinto (29 anos) vestindo o exoesqueleto (estrutura metálica que dá sustentação ao 

corpo e reage a comandos do cérebro para andar e chutar) teve menos de dois segundos 

filmados. As câmeras da empresa contratada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) 

gravaram apenas a cena no momento em que a bola chutada pelo paraplégico já estava em 

movimento. Segundo o neurocirurgião e pesquisador brasileiro Miguel Nicolelis, a FIFA, 

entidade responsável pela realização e filmagem de toda solenidade, havia acertado que 

seriam transmitidos 29 segundos do feito inédito, mas a demonstração foi mais rápida, durou 

16 segundos e, ainda assim, só foram gravados sete segundos. Os momentos mais importantes 

não foram mostrados. Horas depois, o neurocientista reclamou e disse: “pelo visto a FIFA não 

estava preparada para filmar esse momento histórico” (UOL, 12/06/2014). O protagonista da 

situação também lamentou a falta de importância dedicada ao resultado do estudo. Em 

entrevista ao site de esportes do G1 (18/06/2014), Juliano disse que teve uma sensação de 

“desgosto”, porque a demonstração foi na beira do campo e não no centro, local que poderia 

ser visto por todos os presentes ao evento e também pela televisão. Ao site, responsáveis pelo 

comitê organizador da cerimônia informaram que a experiência não foi realizada no meio da 

arena porque o peso do exoesqueleto (entre 70 e 80 quilos) poderia prejudicar o gramado.  

Nas imagens transmitidas para o Mundo não foi possível ver como o jovem chegou ao 

estádio, a preparação para chutar a bola, os movimentos que realizou, a velocidade, a reação e 

nem mesmo o começo da cena. A experiência passou ainda mais despercebida porque a 

emissora que comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo no Brasil, dividiu a tela, 

naquele exato momento para mostrar a chegada da seleção brasileira ao estádio. Essa 

demonstração estava sendo anunciada e, inclusive fazia parte da programação oficial da FIFA.  
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O projeto “Andar de Novo” já dura treze anos e vem sendo cogitado como a grande 

esperança para que paraplégicos (que em geral perderam os movimentos por causa de 

acidentes que causaram lesões na medula) possam voltar a andar. Oito deles estão realizando 

os testes. A divulgação das imagens (em tempo real) seria uma forma de valorizar diante de 

milhares de expectadores e do público presente no estádio, a ciência, o trabalho dos 

pesquisadores, os benefícios do estudo para os paraplégicos e, ainda prestar conta dos 

recursos de R$ 33 milhões investidos pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.   

Como percebemos, parece haver certo descaso no que tange à divulgação da ciência. 

Sobre os espaços dedicados a esse tipo de assunto na televisão, BURKETT (1990, p. 214) diz 

que quando existem emissoras que mantém produções de ciência nas programações, são 

previstas para serem mostradas nos horários em que o nível de audiência é baixo. “Seria uma 

alternativa para preencher espaços fracos e ociosos”. Essa afirmação de Burkett vem de 

encontro com a necessidade de criar uma nova cultura ou recriar formas culturais para essa 

falta de apelo relacionada à ciência nas redações. Esse fato de acordo com o autor “contribui 

para uma dolorida frustração entre os redatores de ciência e os cientistas, que veem a televisão 

como uma maneira afetiva de ensinar a respeito da ciência para as pessoas.” (BURKETT, 

1990, p.214).  

 Relatos como esses fazem lembrar o horário em que o programa Globo Ciência, um 

dos objetos de estudo, era levado ao ar pela Rede Globo de Televisão. As reportagens sobre 

pesquisas tinham início às 06h20min da manhã de sábado e, o  programa que substituiu o 

Globo Ciência começa ainda mais cedo, às 06:00. Não vamos citar índices de audiência neste 

horário, mas é muito lógico que, em fins de semana, quando os telespectadores que trabalham 

ou estudam querem descansar ou aproveitam para realizar atividades de lazer, esses índices de 

audiência sejam baixos, se comparados com outros períodos. Já o “Em Tese” exibido pela TV 

pública (UFPR) tem estreias nas quartas-feiras às 21 horas.  

  Um dos exemplos que certamente pode ajudar a reduzir a distância existente entre a 

divulgação científica e os pesquisadores geradores de conhecimento, assim como valorizar o 

jornalismo voltado para a ciência, é o trabalho que está sendo desenvolvido no Centro de 

Comunicação as Universidade Federal de Minas Gerais (Cedecom). Nesta unidade está a 

Coordenadoria de Comunicação Científica, preocupada em mostrar as pesquisas concluídas e 

também em andamento na UFMG. Além de divulgação, a unidade que tem núcleos de rádio, 

televisão, web e comunicação integrada, possibilita a atuação de estudantes de graduação em 
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Jornalismo, permitindo que as novas gerações de profissionais tenham cultura e uma nova 

visão sobre a importância de trabalhar a pesquisa no telejornalismo.  

 Segundo Valéria Raimundo, diretora geral do Cedecom, em reportagem apresentada 

no programa Globo Universidade da Rede Globo de Televisão (10/08/2013), para que o 

conhecimento não fique concentrado apenas na academia, é preciso esforço e dedicação dos 

profissionais em levar o conhecimento à comunidade que está fora da universidade. 

Raimundo (2013) afirma que “a importância da comunicação não é só divulgar pesquisas e 

projetos, mas dar um retorno para a sociedade do ponto de vista de conhecimento.”   

 

 

7. CONCLUSÃO  

 

Diante de todas essas considerações, percebemos que o espaço para a divulgação de 

assuntos de ciência é reduzido, seja na mídia impressa ou eletrônica. O que existe são 

tentativas em algumas universidades com o objetivo de  popularizar o jornalismo científico e  

iniciar essa prática ainda no ambiente acadêmico, como a UFMG, a USP, Unicamp e 

UMESP. Embora os temas factuais sejam crescentes, especialmente no que tange à violência, 

conclui-se que as emissoras de televisão abertas não têm dedicado mais espaço na 

programação e nos telejornais para o jornalismo científico, porque os profissionais não 

pensam culturalmente sobre a importância desse tipo de divulgação. Ainda falta  nas redações 

um sentimento cultural voltado para a ciência. Os fatos “ultra-atuais” como destaca Marialva 

Barbosa, têm sido prioridade no jornais no jornalismo de televisão.  
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O MPL SOB O OLHAR DA TEORIA DA MOBILIZAÇÃO POLÍTICA E USO DO 
FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO 

 
 

Maria Leonor de Castro Ayala1 
 
RESUMO  
As manifestações ocorridas em junho de 2013 no Brasil, que ficaram conhecidas como 
“jornadas de junho”, é objeto de estudo deste paper. Quase o país inteiro parou para fazer 

parte, observar ou apenas presenciar as grandes manifestações que pararam o trânsito de 
grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde se havia aprovado o aumento das 
passagens de ônibus e trens. O Movimento Passe Livre, que desde 2003 vêm se mobilizando 
para um transporte público gratuito, foi quem levantou as vozes contra o aumento de vinte 
centavos nessas capitais. Utilizamos Sidney Tarrow, um dos principais teóricos da teoria da 
Mobilização Política, que é bastante claro em sua obra Poder em Movimento: movimentos 
sociais e confronto político (1994) sobre demonstrar claramente o que são os repertórios das 
ações políticas, oportunidades políticas e enquadramento interpretativo das ações, para nos 
atentar às manifestações em junho de 2013. A partir disso, nossa hipótese é mostrar que os 
conceitos postulados pela teoria da Mobilização Política conseguem explicar as ações nas 
“jornadas de junho”, já que a teoria é fruto de diversas tentativas de se criar outras teorias que 

poderiam entender os movimentos sociais ao longo das décadas do século XX, que década 
após década foram assumindo novos significados de ação e de luta.   
 
Palavras-chave: Jornadas de junho; Teoria da Mobilização Política; Facebook.  
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar a mobilização política ocorrida em junho de 

2013, que ficou conhecida como “jornadas de junho”, e de que maneira o Facebook foi uma 

ferramenta útil para o MPL. Inicialmente faremos uma análise teórica, que abarca a teoria da 

Mobilização Política, que será respaldada pela obra “Poder em Movimento: movimentos 

sociais e confronto político” de Sidney Tarrow, e depois trataremos sobre a questão da 

organização dos eventos no Facebook.  

Julgamos importante analisar as “jornadas de junho”, pois se trata de manifestações 

que tomaram dimensões gigantescas em todo o país. Muitas cidades ficaram com suas 

principais ruas tomadas por pessoas carregando cartazes, gritando frases e canções, 

bloqueando carros e ônibus. Muitas delas também foram palco de violência policial contra os 

                                                           
1 Mestranda em Ciência Política, Universidade Federal do Paraná, leonordecastromaria@gmail.com. Instituição 
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manifestantes, onde a repressão veio acompanhada de balas de borracha, gases de pimenta e 

de efeito moral, para dar alguns exemplos. Sem contar a violência física e verbal, também 

houve muita repressão nos discursos de autoridades e pessoas com influência pública. Há 

muito para se falar a respeito das “jornadas de junho”, no entanto, nosso enfoque é mais na 

organização dos eventos no Facebook e de que maneira, através da MP, podemos olhar para 

as manifestações e encontrar as oportunidades políticas e os ciclos de confronto postulados 

por Tarrow.   

 

2. TEORIAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

A seguir, iremos expor o que havíamos proposto na introdução, que é o de abordar 

algumas teorias que levaram à formulação da MP, que é base nesta pesquisa, pois nos 

utilizamos de um conceito bastante importante e explicativo à teoria da MP, que é o de 

oportunidades políticas. Assim, não nos aprofundaremos nos demais conceitos, pois não 

cabem nesta análise, mas passaremos brevemente sobre cada uma a fim de que possa ter 

conhecimento. É relevante mostrar este percorrido, pois elucidará sobre a escolha da MP para 

teorizar esta pesquisa, ou seja, a justificativa de se utilizar este método de análise das 

manifestações.   

Sobre o termo “movimentos sociais”, pode-se dizer que é o mais utilizado para 

denominar os ocorridos em junho de 2013, pois já serviu para explicar muitos acontecimentos 

do tipo ao longo das décadas. Há inúmeros exemplos em livros e artigos que se utilizam do 

termo para explicar grandes mobilizações e até mesmo algumas insurgências. É necessário, 

portanto, ter certo cuidado com o termo, pois nem tudo pode ser considerado “movimentos 

sociais”, porém não é objetivo nem relevante para esta pesquisa que esclareçamos muito 

detalhadamente este termo, aqui somente apresentaremos brevemente algumas teorias que o 

levaram ao conceito utilizado pela MP e, mais explicitamente, o que a MP tem a dizer sobre 

as mobilizações.   

Na obra Teoria dos Movimentos Sociais de Maria da Glória Gohn, vemos que a autora 

faz um recorrido por certas épocas em que o termo “movimento social” foi utilizado, e sobre 

as teorias que se apropriaram do termo para explica-las, bem como a evolução do seu uso ao 

longo das décadas. Não é relevante expor todas as teorias que Gohn descreve na obra, e sim 

nos ateremos àquilo que será mais bem aproveitado para este propósito. Usaremos os 
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conceitos apresentados no que diz respeito à Mobilização de Recursos, teoria que deu base à 

teoria da Mobilização Política (que como dissemos anteriormente é a base da nossa pesquisa). 

Portanto, iniciaremos a explanação com o conceito de Mobilização de Recursos, o qual surgiu 

com os movimentos sociais dos anos 1960, nos Estados Unidos.   

 

“As transformações políticas ocorridas na sociedade norte-americana nos anos 1960 
levaram ao surgimento de uma nova corrente interpretativa sobre os movimentos 
sociais, a chamada teoria da Mobilização de Recursos (MR).” (GOHN, 2012, p. 49) 
 

Até então, segundo Gohn, estava vigente na interpretação de ações sociais, o que se 

chama de “paradigma tradicional”, a qual dava muita atenção aos sentimentos e 

ressentimentos dos grupos coletivos. Também a psicologia estava muito presente nessa 

perspectiva, como também análises centradas no comportamento coletivo. Contra toda essa 

visão mais comportamentalista, a MR veio para explicar as ações sociais. Para essa corrente, a 

fragilidade do paradigma tradicional em explicar os movimentos sociais da década de 1960, 

levou à formulação dessa. Ou seja, os descontentamentos, privações etc., não serviam para os 

criadores da MR para explicar os fenômenos sociais.   

Gohn diz que Margit Mayer foi bastante acertiva para descrever a MR, que segundo a 

autora, representa a racionalização teórica de contradições historicamente determinadas e sua 

práxis correspondente, e por conta disso teve grande repercussão entre os pesquisadores 

norteamericanos. Assim, como havíamos dito, a MR surgiu para analisar os movimentos 

sociais dos anos 1960 e, como consequência, reflete as condições de emergência, dinâmica, 

desenvolvimento, estrutura de organização etc. dos movimentos dessa década, que eram bem 

distintas dos anos 1920/30, os quais eram explicados pelo paradigma tradicional.   

Gohn afirma que MancurOlson foi um dos autores mais marcantes concernente à 

transformação do paradigma clássico à MR. Não iremos nos estender nesta questão, mas 

julgamos importante mostrar que sua obra “A lógica da ação coletiva” foi importante para a 

mudança no entendimento das ações coletivas.   

O mote da MR é que os movimentos sociais são basicamente grupos de interesse, ou 

seja, são vistos como organizações e analisados sob a ótica da burocracia de uma instituição.  

Sendo assim, Gohn afirma “Eckstein (1989) afirma que a MR é talvez a escola de pensamento 

marxista mais bem estruturada, explicando os movimentos sociais não em âmbito individual 

mas organizacional” (2012, p. 50). Nesta perspectiva, os movimentos na MR não são 
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diferentes de partidos, lobbies e, como dito anteriormente, grupos de interesse. Sendo assim, 

essas instituições competem entre si pelas mesmas fontes de recursos e oportunidades. Até o 

protesto político foi institucionalizado, sendo mais um recurso como qualquer outro.  

Basicamente, como continuaram McCarthy e Zald (após a obra de Olson), a MR 

utilizou-se de conceitos correntes nas análises das corporações econômicas, no mundo das 

organizações empresariais, avaliando os membros dos movimentos como os grupos de 

interesse, ou seja, eram vistos nada mais do que como consumidores no mercado.   

 Segundo a MR, os movimentos bem-sucedidos eram aqueles que se parecessem a 

uma organização formal hierárquica: os líderes seriam os organizadores, ou seja,  

“profissionais com dedicação integral ao trabalho e capacidade para mobilização efetiva de 

suportes externos”.   

A fim de comprovar como pensavam os estudiosos da MR, Gohn mostra que tipo de 

movimentos sociais eles analisaram. São movimentos que foram liderados pelas camadas 

médias da população, em que se destacava a diversidade de temas e problemáticas. Foram 

também movimentos que promoveram campanhas nacionais e utilizaram técnicas avançadas 

como equipamentos tecnológicos, contatos com a mídia e assim como a obtenção de recursos 

financeiros. Na MR a ideologia foi rejeitada, argumentando que as mobilizações por 

descontentamento eram constantes e não específicas de certos períodos ou condições 

estruturais. Para Mayer, nas mobilizações dos anos 1960, as ideologias não teriam inspirado 

os movimentos, e assim, Gohn afirma que “(...) achamos que a falta de ênfase nas ideologias 

se deu pelo fato de não ter havido grandes conjuntos de novas crenças ou valores a dar forma 

a um novo corpo ideológico (...)” (p.54). Contudo, a própria MR tinha como foco excluir 

qualquer ênfase dada às ideologias, e disso o fato de não dar tanta importância a tal dimensão. 

Segundo Gohn, Tilly e McAdam são os que contribuíram para a incorporação das ideologias 

como elemento explicativo dos movimentos sociais.   

A variável mais importante da MR é a dos recursos (autoexplicativa, pelo nome). 

Sendo esses recursos: humanos, financeiros e de infraestrutura variada. Assim, os 

movimentos surgiriam quando os recursos se tornassem viáveis. E como toda teoria sofre 

alterações com o tempo, tal asserção modificou-se: “os movimentos surgem quando se 

estruturam oportunidades políticas para ações coletivas, assim como quando facilidades e 

líderes estão em disponibilidade” (p.51).   
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Dessa forma, vale destacar que apesar da análise econômica ser priorizada pela MR, a 

dimensão política também é considerada por conta do surgimento dos novos movimentos 

sociais. Aqui, o termo “sociedade civil” ainda não é utilizado, a MR atêm-se às categorias 

funcionalistas como as organizações, estruturas, instituições etc.   

Uma das críticas mais contundentes à MR advém da crítica à teoria em que baseou a 

primeira, que é a da escolha racional. Nesta teoria, convencionou-se o chamado bias político, 

ou seja, um viés político. Aqui, os grupos sociais subordinados com as suas lutas, culturas e 

valores são simplesmente ignorados. O maior crítico, portanto, à MR foi Jean Cohen, segundo  

Gohn (p. 55). “Ela destacou que a MR excluía valores, normas, ideologias, projetos, cultura e 

identidade dos grupos sociais estudados”(p. 55). Para ela, a MR envolve conflitos de 

interesses, não importando a dimensão (seja institucional ou não institucional) em que o 

movimento acontece, e são construídos, assim, dentro de relações de poder 

institucionalizadas. Em suma, a organização e racionalidade são as palavras-chave para 

classificar e entender a MR.   

Anteriormente citamos Margit Mayer, mostrando o porquê da MR ter sido facilmente 

aceito nos estudos dos movimentos sociais. Porém, esta autora é a maior crítica da MR, 

postulando que tal teoria não se atem às normas, crenças e emoções dos comportamentos 

coletivos ou da sociedade de massa (como já dito, diferentemente da corrente tradicionalista). 

Segundo essa autora, a maneira que a MR interpretava os movimentos sociais nas décadas de 

1960 e 1970 tinham a ver com tal período pois estava em voga os estudos dos conceitos 

básicos do liberalismo.   

Por conta disso se desenvolveram outras teorias, que pudessem melhor explicar os 

movimentos pela paz, ecológicos, os das mulheres, de grupos locais que defendem interesses 

minoritários etc.   

Em resumo, a MR é completamente apática em relação às novidades na sociedade 

civil, e foi essa negação que acabou dando abertura para a criação da teoria dos Novos 

Movimentos Sociais (NMS), criando uma nova arena de relações entre Estado e sociedade 

civil, entrando, então, a dimensão política. Sobre a teoria dos NMS, iremos tratar brevemente 

mais adiante.   

Neste momento vale iniciar com a teoria da Mobilização Política, como foi dito 

inicialmente. Portanto, nos baseamos mais especificamente na obra “O poder em movimento: 

movimentos sociais e confronto político” (“Power in Movement”, no original) de Sidney 
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Tarrow, no qual discute o conceito de confronto político e suas dimensões, e que foi lançado 

no ano de 1994. Vale ressaltar que Tarrow não foi o único autor que tratou da teoria da 

Mobilização Política. Ele foi um dos mais importantes e o que melhor condensou toda a teoria 

nessa obra citada acima.   

Segundo Gohn, em 1988, Tarrow formulou questões de grande relevância para o 

avanço da teoria dos movimentos sociais. Fazia indagações sobre as motivações que levavam 

os indivíduos à manifestação, bem como por que algumas mensagens atraíam mais a atenção 

que outras. Dessa forma, analisou o sistema de crenças e símbolos que inspiram os 

manifestantes, e assim chegou à seguinte indagação “aquelas crenças e símbolos seriam 

simplesmente expressões mecânicas de interesses materiais, oportunidades políticas ou poder 

do grupo?”. A partir de tais constatações é que Tarrow começa a questionar a teoria da MR, 

dizendo que esta apenas buscava incentivos microeconômicos que motivariam as pessoas para 

as ações, sem contar as questões culturais. Dessa maneira começou a pensar em como as 

crenças coletivas eram construídas, e chegou à conclusão de que os movimentos constroem 

um repertório fixo de símbolos e imagens na cultura política, e também “Esta construção se 

dá por meio de lutas e, portanto, a cultura política não é um repertório herdado do passado, 

mas algo construído no processo social” (GOHN, 2012, p. 93). Portanto, há a construção de 

novos significados em cada movimento, sendo as lutas dos movimentos uma luta não somente 

por recursos com a MR preconizava, mas também uma luta por significados. Gohn agrega que  

“Tarrow buscou demonstrar que os novos significados movimentos sociais (...) são também 

produto de lutas dentro dos movimentos, entre seus próprios membros e entre eles e seus 

oponentes” (idem, p.93). Assim, a teoria da Mobilização Política chega a superar a MR e a 

teoria dos Novos Movimentos Sociais (a qual não entraremos em detalhes nestepaper), pois as 

lutas são geradoras de significados definindo os rumos das ações, não apenas gerando 

processos de solidariedade. As mensagens dos líderes dos movimentos, juntamente com a 

cultura local (conjunto de significados de certa comunidade política) complementam a 

metodologia de análise de Tarrow. Além disso, o autor sugere utilizar o conceito de frames 

para auxiliar na interpretação das lutas e no entendimento da cultura política, e no caso da 

teoria da Mobilização Política, frames significam marcos referenciais da ação coletiva. Gohn, 

no entanto, mostra que Tarrow não ficou inteiramente satisfeito em levar em consideração a 

cultura política, porque “as práticas sancionadas culturalmente pela sociedade, que revelariam 

sua cultura política, levam apenas ao encontro dos rituais e modelos repetitivos 
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convencionais” (GOHN, ver data, p. 94), sendo os valores compartilhados pelos que estão em 

luta exatamente o que eles querem contestar, ou seja, estando inseridos na sua cultura política, 

em muitos casos, pode significar a contestação dessa cultura. Gohn completa “Para Tarrow, as 

construções baseadas na moral, no plano das mentalidades, na cultura política ou na cultura 

popular de resistência são genéricas, não nos levam a entender como e em que circunstâncias 

nascem as ações coletivas.” (idem, p. 94). As lideranças, no entanto, passaram a ser o foco das 

análises, que seriam as organizadoras dos movimentos.  

A diferença maior entre a MP e os NMS, no entanto, é que os NMS estão preocupados 

com as mensagens ideológicas, enquanto a MP com o modo pelo qual os líderes constroem 

essas mensagens, ou seja, que significado lhes atribuem. É importante para Tarrow, no 

entanto, o entendimento da organização da experiência coletiva e como esta guia o 

movimento e a própria sociedade. Além disso, o que Tarrow privilegia da teoria tradicional 

(aquela tratada acima) é a visão cíclica e evolutiva dos movimentos sociais.  

Havíamos tratado anteriormente da MR para mostrar que Tarrow não a abandona em 

relação à prioridade de entender o processo decisório da ação coletiva, e aliado a isso, a 

dimensão da cultura política para ele não é necessariamente resultado de processos históricos, 

e sim algo operacional e programático. O autor acredita que assim como o conceito de 

mentalidade, o de cultura política se atem ao passado, à uma herança recebida, assim como a 

um repertório de ação estático, como se fosse um acúmulo de experiências e eles projetassem 

tais experiências nas mobilizações que hão de vir. Assim “Tarrow não vê a possibilidade de 

recriação da cultura política herdada ou adquirida em experiências passadas nas próprias 

ações cotidianas que ele procura pôr em destaque.” (p. 96).  

Através da metodologia de análise empírica sistemática é que se podem entender os 

movimentos sociais no que tange aos seus significados e a maneira que foram construídos, 

através do conceito criado por Tarrow de ciclos de protestos. Gohn diz, neste sentido, que a 

importância de se estudar e levar em consideração o ciclo de protestos é por conta da 

contribuição que esta traz para a análise do processo político “de inovação do próprio sistema 

político.” (p. 96).   

Tarrow demonstrava que os focos de mobilizações estruturavam as oportunidades 

políticas, dizendo que a categoria de oportunidades tem um papel mais relevante no 

movimento social. Dessa forma, é importante dizer que Tarrow acredita que as estruturas 
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estatais criam as oportunidades, só que são as mudanças nas oportunidades que levam os 

atores sociais a utiliza-los e transforma-los em movimentos sociais. Ou seja, para o autor, a  

sociedade política é a que gera os movimentos sociais (através da mudança nas 

oportunidades).  “O conceito de oportunidades políticas, segundo Tarrow, auxilia-nos na 

explicação sobre como os movimentos se difundem, como novas redes são formadas, e como 

as oportunidades são ampliadas e formadas” (GOHN, 2012, p. 101) 

 
O autor diz que o confronto é produzido quando se ampliam as oportunidades políticas 

para tal e também quando demonstram potencial para alianças e quando se percebe que o 

oponente tem algum tipo de fraqueza, ou seja, quando ele se encontra vulnerável. Agrega, 

ainda, que o confronto se transforma em movimento social quando ele toca em redes sociais, 

produzindo os enquadramentos interpretativos da ação coletiva e identidades de apoio capazes 

de sustentar o confronto com oponentes poderosos.   

Dessa maneira, Tarrow diz que “A partir dessas oportunidades e usando repertórios 

conhecidos de ação, pessoas com recursos limitados podem agir de forma contenciosa – 

embora esporadicamente.” (2009, p. 27). E se essas ações estão baseadas em grandes redes 

sociais e estão atrelados por quadros culturais, e orientados para a ação “elas podem sustentar 

essas ações no conflito com opositores poderosos” (p. 27), diz que é a partir daí, então, é que 

estamos diante de um verdadeiro movimento social. Será exposta aqui a noção de movimento 

social de Tarrow, que nos ajudará a ter uma melhor ideia do termo, ou pelo menos, será um 

incremento para o argumento que apresentamos anteriormente.   

O argumento mais forte da obra, no entanto, é que atores sociais se engajam em 

confrontos políticos quando mudam os padrões de oportunidades e restrições políticas, e que, 

através de um repertório de ação coletiva, criam novas oportunidades, que podem ser usados 

por outras pessoas, ampliando assim os confrontos, que podem gerar, por si mesmo, ciclos de 

confronto.   

Outro conceito interessante postulado por este autor é o de ciclo de confrontos, que 

significa um movimento espalhado por toda uma sociedade.   

A construção da teoria de Sidney Tarrow advém das teorias marxistas de classes 

sociais, e claramente sofreram modificações, quer dizer, cada onda marxista contribuiu para a 

atual teoria. Tarrow se utiliza bastante do termo “ação coletiva” para generalizar o confronto 

político e movimentos sociais. Dessa forma, ele diz que os teóricos marxistas destacaram 
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elementos distintos da ação coletiva, assim, Marx levou, através dos estudos das divisões da 

sociedade capitalista, a um termo que viria a ser chamado de “teoria do descontentamento”  

(grievancetheory); já Lenin levou a criação do termo “mobilização de recursos”, por ter 

criado as organizações de movimento; e, por último, Gramsci, levou à postulação do termo 

“enquadramento interpretativo” (framing) e também o de “identidade coletiva”, através da sua 

necessidade de construir consenso em torno dos objetivos do partido. Segundo Tarrow, o que 

faltou a esses estudiosos foi encontrar as condições políticas em que se poderiam esperar dos 

trabalhadores explorados a mobilização de seus interesses, ou seja, a questão das 

oportunidades e as restrições políticas.   

Esta nova fase dos estudos sobre confronto político abrem as seguintes questões: por 

que o confronto político parece desenvolver-se apenas em períodos particulares da história e 

por que às vezes ele produz certos tipos de movimentos sociais? Ademais, por que os 

movimentos assumem formas diferentes em ambientes políticos diversos? Para responder a 

essas questões, o autor mostra as categorias de análise de movimentos sociais, que são: 

oportunidades e restrições políticas; repertório de confronto; mobilização do consenso e 

identidades; e estruturas de mobilização.   

Portanto, o conceito de oportunidades, segundoTarrow, é entendido “como dimensões 

consistentes – mas não necessariamente formais, permanentes ou racionais – da luta política 

que encorajam as pessoas a se engajar com confronto político.” (p. 38). E as restrições 

políticas “como fatores – tal como a repressão, mas também algo semelhante à capacidade das 

autoridades de colocar barreiras sólidas aos insurgentes – que desencorajam o confronto.” (p.  

38-9).   

O autor diz que movimentos sociais não derivam de qualquer surgimento de uma 

“estrutura de oportunidades políticas”, mas sim de um conjunto de indícios de quando surgirá 

um confronto político, “colocando em movimento uma cadeia causal que pode levar a uma 

interação sustentada com autoridades, e portanto, a movimentos sociais.” (p. 39). Isto quer 

dizer que um movimento social, na visão de Tarrow é uma interação das reivindicações que 

podem fazer surgir um movimento social com as autoridades. No entanto, um movimento 

social é chamado assim quando este deixa de ser uma ideia por si só e interage com as 

autoridades, gerando o confronto.  “O conceito de oportunidade política enfatiza recursos 

externos ao grupo. Mesmo desafiantes fracos ou desorganizados  podem tirar vantagem deles 

– diferentemente do dinheiro e do poder –, mas de maneira nenhuma lhes pertencer. (...) 
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argumento que o confronto político surge quando cidadãos comuns, encorajados algumas 

vezes por contraelites ou líderes, reagem a oportunidades que diminuem os custos da ação 

coletiva, revelam aliados potenciais, mostram os pontos mais vulneráveis das elites e 

autoridades e conduzem redes sociais e identidades coletivas à ação em torno de temas 

comuns.” (p. 39) 

Quando os movimentos tornam-se os pontos focais é que as oportunidades externas se 

transformam em recursos.   

Tarrow afirma que o conceito de oportunidade data dos anos 1960, que em decorrência 

da percepção de mudanças na sociedade moderna, acabou acarretando na ampliação dos 

incentivos para o confronto político. Tarrow diz que a emergência de protestos não violentos 

levou a polícia e aos tribunais a aceitarem essas ações como formas legítimas de manifestação 

pública, porque antes eram consideradas ameaçadoras à ordem civil.   

O confronto político é a expressão máxima da mentalidade da multidão, da anomia e 

da privação. Ou seja, através do confronto que se consegue mostrar e demonstrar aquilo que 

não é aceito pela multidão.  

Segundo Tarrow, o que varia entre os movimentos são os níveis e os tipos de 

oportunidades políticas com que a os insurgentes se deparam. Dessa forma, afirma que o 

confronto está muito mais relacionado às oportunidades de ação coletiva do que por fatores 

sociais e econômicos, sendo esta última o fator mais importante na análise da MR. Os 

recursos externos são os fatores que mais influem na intensificação dos confrontos a fim de 

escapar da submissão, e através das oportunidades os utilizam.   

Vale perguntar, no entanto, de onde é que surgem as oportunidades. Tarrow responde 

dizendo que surgem quando se abre o acesso institucional, ou quando surgem divisões nas 

elites, ou quando os aliados se tornam disponíveis e/ou quando declina a capacidade de 

repressão do Estado. Iremos tratar de cada uma dessas dimensões adiante.   

Uma vez que os movimentos estão formados e estes têm as informações necessárias 

para suas ações, são criadas as oportunidades, seja para seus próprios apoiadores, para os 

outros, ou para os partidos ou mesmo para as elites. É importante ressaltar que as elites, ou 

seja, os desafiados, também podem se utilizar das oportunidades criadas nos movimentos para 

atingir objetivos, ou mudar o processo instaurado com a mobilização.   
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A seguir mostraremos as dimensões das oportunidades a fim de mostrar como a 

estrutura social subjacente e a mobilização podem ser transformadas em ação, e para tanto é 

importante atentar-se ao papel das oportunidades e ao das restrições políticas.   

As dimensões das oportunidades são: (1) abertura do acesso à participação para novos 

atores; (2) a evidência de realinhamento político no interior da elite; (3) o aparecimento de 

aliados influentes; (4) divisões emergentes no interior da elite; (5) um declínio na capacidade 

ou vontade do Estado reprimir a dissidência (TARROW, 2009, p. 105).  Tarrow argumenta 

que são as mudanças nas oportunidades e restrições políticas que farão com que as aberturas 

deixadas por elas gerem a coragem nos atores para o confronto político, e agrega que esse 

confronto só se torna um movimento social dependendo da maneira que aqueles agem 

coletivamente, se há consenso e se este é mobilizado em torno de reivindicações comuns e 

também da força da estrutura de mobilização (p. 39).  

O repertório do confronto é mais uma forma de interpretar o confronto político (mas 

não será explorado neste paper). É um termo que expressa que as pessoas não agem apenas 

coletivamente, “elas pedem, se reúnem, fazem greves e passeatas, ocupam recintos, 

interrompem o trânsito, põe fogo e atacam os outros com intenção de ferir” (p. 39). Tarrow, 

no entanto, afirma que o confronto político está culturalmente inscrito na sociedade e, assim, 

fazem parte da cultura pública da sociedade.   

Sobre a mobilização do consenso e identidades entende-se – como foi posto alguns 

parágrafos acima – como os quadros interpretativos da ação coletiva. São estes quadros que 

justificam, dignificam e animam a ação coletiva (TARROW, 2009). São os significados 

compartilhados por aqueles que participam da mobilização, os textos e imagens contidos em 

cartazes, por exemplo, que vemos nas mãos dos manifestantes.   

 
O enquadramento interpretativo (...) define o “nós” e “eles” na estrutura de conflito 

de um movimento. (...) Fazem isso através do conteúdo de suas mensagens 
ideológicas e, da mesma forma, através das imagens que projetam de seus inimigos 
e aliados. Isto significa prestar atenção aos ‘trajes’ que os atores coletivos portam à 

medida  que entram em cena e também aos enquadramentos culturais de suas 
reivindicações (p. 41). 

  

Por fim, o último item a ser exposto sobre as dimensões da mobilização política é a 

estrutura de mobilização. Uma formação da estrutura de uma mobilização é comumente 

associada à presença de redes sociais, ou seja, pequenos grupos que se ocupam em realizar a 
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interação desses nas redes sociais. Essas mesmas redes estimulam a participação em 

movimentos.   

A partir desses conceitos podemos partir para a compreensão da dinâmica do 

movimento: “(...) se ação é bem-sucedida (...) [as] oportunidades produzem ciclos mais 

amplos de confronto que se espalham dos ativistas dos movimentos para aqueles aos quais se 

opõem, para grupos de interesse comuns e partidos políticos e, inevitavelmente, para o 

Estado” (p. 43). 

O que está descrito na citação acima, Tarrow chama de ciclos de confronto. Tais ciclos 

revelam como uma oportunidade tomada no momento certo pôde gerar um movimento que 

levou a outros e a outros, ou seja, os choques encontrados entre manifestantes e desafiantes 

podem trazer à luz os pontos fracos e fortes de cada lado da mobilização.   

Dessa forma, cada oportunidade transformada em movimento acaba gerando novas 

oportunidades que dão origem a novos movimentos. Por isso o chamado “ciclo” de 

confrontos. Iremos analisar se houve o ciclo de confrontos em junho de 2013 e se sim, de que 

maneira tal ciclo foi possível.   

Contudo “à medida que o ciclo se amplia, os movimentos criam oportunidades 

também para as elites e grupos de oposição.” (p. 44). Assim, é interessante analisar como e 

em que medida a oposição se organiza nessas mobilizações. Segundo Tarrow, os ciclos de 

confronto, quando se tornam extremos, podem levar a mobilização a revoluções. Diz que  

“Elas não são a única forma de ação coletiva, nem são feitas totalmente pela ação coletiva 

popular” (p. 44).   

 

3.O MPL E O FACEBOOK  

 

No dia 13 de junho de 2013, o MPL (Movimento Passe Livre) fez um chamado à 

população para irem às ruas para dar continuação ao ciclo de protestos contra o aumento do 

valor da passagem de ônibus e metrô em São Paulo. A intenção, segundo Szwako e Dowbor 

(2013) era dar sequência ao script, ou seja, ao ato que contava com todos os repertórios de 

ação desses movimentos: despertando a ira e a paixão de antagonistas e simpatizantes.   

 No artigo de Szwako e Dowbor há elementos sobre a maneira como essas manifestações se 

deram. Os autores acreditam que há um estilo próprio de manifestar, como se fosse algo 

teatral. O palco, no caso das Jornadas de Junho, foi a famigerada Avenida Paulista. Houve o 
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grande drama entre manifestantes e repórteres contra a polícia, que foi sendo veiculada como 

capítulos de novelas. Inclusive também há disputa sobre a informação do número de 

participantes das manifestações: 5 mil de acordo com a polícia, e 20 mil segundo os 

organizadores.   

 Uma marca importante desses protestos foi a violência policial. Não que o MPL nunca 

tivesse passado por repressões antes, mas nestas manifestações falou-se muito da repressão da 

polícia. Caberia analisar esta violência. Outro ponto de interesse é a participação de parte da 

população, que saiu às ruas para aderir ao “não só 20 centavos”.   

Szwako e Dowbor acreditam que as mobilizações (eles se utilizam da palavra  

“movimentos”) não são espontâneas, no sentido de que tanto os palcos quanto os atos e 

espetáculos acontecem pelas trajetórias acumuladas pelos próprios militantes dos movimentos 

sociais (aqui o conceito de “movimento social” foi empregado corretamente, segundo nossa 

concepção). Para tal acontecimento ser entendido dessa forma, os autores acreditam que o 

espetáculo das ruas advém dos bastidores, ou seja, daquilo que foi executado previamente às 

manifestações. Assim, Szwako e Dowbor afirmam que “É nos bastidores que os movimentos 

sociais formulam seu roteiro estratégico”.   

Carmen Silva (2013) mostra como a partir da convocação às ruas do MPL, várias 

outras pequenas manifestações tomaram conta das ruas entre junho e julho de 2013. Ela se 

questiona o que levou as pessoas às ruas, quem eram essas pessoas e quais as consequências 

de tudo isso (coisa que quero responder nesta dissertação é a pós-mobilização, ou seja, que 

consequências encontramos após essas manifestações?), no entanto se apoia em Charles Tilly 

(2005), o qual diz que o contexto importa para a análise política contextual, isto é, há que se 

levar em consideração os aspectos histórico, institucional, demográfico, tecnológico, 

psicológico e ideológico. Somente levando em consideração esses aspectos é que se poderá 

ter uma melhor ideia dos fenômenos que levaram as pessoas às ruas em junho, por exemplo. 

Tilly também dispõe de três tipos de efeitos contextuais: os efeitos sobre os próprios 

processos políticos; os efeitos do contexto sobre as evidências que dispomos; e os efeitos do 

contexto que incidem sobre a compreensão do analista, cabendo identifica-los e se posicionar 

a respeito.   

A questão doFacebook (que é bem importante na pesquisa completa, que será 

apresentada ao fim do mestrado) serve para ver como os eventos foram articulados através 

dessa mídia digital. Dar uma olhada na página do Passe Livre São Paulo é como mergulhar na 
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manifestação. Cada postagem está carregada de frases de resistência, luta, ânimo e até 

desordem.   

Desde as manifestações durante a Primavera Árabe em 2011, que se podem ver 

diversos estudos acerca do uso do Facebook como ferramenta de mobilização. Em 2011 

vimos o surgimento da Primavera Árabe, eclodindo primeiramente na Tunísia e em seguida 

no Egito. Porém, não só nos países árabes encontramos essas manifestações naquele ano. 

Afetados pelas crises financeiras, os espanhóis iniciaram mobilizações ao redor de todo o 

país. O movimento foi autodenominado “Indignados”. A praça Puertadel Sol, em Madri foi 

tomada a partir de maio de 2011 por manifestantes de mais de 80 países, que protestavam 

contra o capitalismo e a crise financeira, atingindo seu maior número de participantes no mês 

de outubro. Em Portugal também surgiram diversas manifestações contra a crise financeira. 

Na Grécia, a população saiu em protesto contra as demissões em massa de funcionários 

públicos (parte das medidas de austeridade tomadas pelo país) e, em outubro do mesmo ano, 

de 2.000 a 3.000 “indignados” na Inglaterra, segundo estimativas da BBC, protestaram ao 

redor da praça St. Paul, munidos de cartazes contra a política de austeridade do governo 

britânico e os cortes orçamentários, assim como contra o sistema financeiro.  

 Não só na Europa, como também em Nova York iniciou-se (em 17 de setembro de 2011) o 

movimento Occupy Wall Street promovido por milhares de estudantes, na maioria brancos e 

de universidades particulares da cidade, foram às ruas com cartazes para protestar contra a 

corrupção do sistema político e a desigualdade econômica que o setor financeiro provocou em 

2008. O grito principal do movimento foi “somos os 99%”, que faz alusão ao apenas 1% dos 

ricos de todo o mundo.   

 Sendo assim, no tocante à internet, é interessante ressaltar que atualmente o uso do 

Facebook como ferramenta de comunicação e organização (pelo menos através dos eventos) é 

bastante constante, o que não pode ser descartado. Essas tecnologias, vistas como 

revolucionárias por alguns estudiosos, podem ser compreendidas como produto inerente à 

sociedade em que nos inserimos atualmente. É só prestar atenção em como estamos 

conectados e antenados a quase qualquer acontecimento que está a nosso redor. Dessa forma 

que o Facebook esteve presente nas “jornadas de junho”, sendo um canal de divulgação dos 

eventos e de organização de manifestações. Serviu também como meio para discussão e 

informação de tantos usuários, pois a mídia tradicional muitas vezes enquadra os temas 

através de somente um olhar, uma opinião, o que pode levar à grande parte das pessoas a se 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
168 

informarem incorretamente acerca dos acontecimentos. Não se pretende levar a crer que foi 

por causa do Facebook que as manifestações na sociedade moderna acontecem. Já está 

provado em muitos estudos que a internet, de modo geral, é facilitadora, e não geradora dos 

eventos. Sem ela, as insurreições poderiam acontecer, como muitas décadas atrás em diversos 

países da Europa e também nos Estados Unidos, mas atualmente os eventos têm sido mais 

dinâmicos, mais efusivos e com uma participação maior de diversas camadas da sociedade.   

Dessa maneira, neste caso brasileiro de mobilizações, vimos muitas páginas do MPL 

surgindo em meio à efervescência dos movimentos, a fim de trazer para as cidades um canal 

de discussão e informação sobre a situação do serviço de transportes urbanos. Esta parte sobre 

o uso do Facebook pelo MPL ainda será mais bem analisada, por enquanto é só uma breve 

explanação sobre a pequena análise feita até o momento.   

 

 
4.CONCLUSÃO  

 

Esta pesquisa, mesmo estando na sua fase inicial, conta com um aporte teórico 

bastante denso acerca da MP, que guiará o trabalho até o final. Ela é bastante importante para 

que se possa entender melhor como funciona a dinâmica dos movimentos sociais.   

Estas manifestações foram importantes porque além de terem sido as maiores que 

houve no Brasil desde que se tem informação, foram muitas delas orquestradas através de 

eventos criados por páginas no Facebook, recebendo apoio de intelectuais e políticos. Foi de 

extrema visibilidade nacional, levando a líderes como a Presidente da República a se 

manifestar em rede nacional, a fim de mostrar que havia recebido o recado. Não cabe, 

portanto, aqui analisar os efeitos que as manifestações tiveram no país, tanto na sociedade 

como na política e nas políticas. Cabe mostrar como a dinâmica dos movimentos foi capaz de 

mobilizar tantas pessoas em poucas semanas, e também como o Facebook foi uma ferramenta 

entendida como essencial neste cenário.  

Assim, neste trabalho, o Facebook é tido como uma meio em que ajudou a 

organização dos movimentos. Muitos eventos foram criados a fim de divulgar o local e  

horário de encontro das manifestações. Em diversas ocasiões eram postadas imagens 

com frases a fim de dar maior visibilidade à chamada das manifestações. Não cabe aqui 

mostrar tais imagens, mas a breve análise feita até o momento constatou isso.   
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A teoria da mobilização nos parece, até o momento, a melhor maneira de se analisar 

um movimento social e/ou manifestações. Após ter exposto a principal teoria desta pesquisa, 

cabe justificar por que tal teoria foi escolhida para tratar deste assunto. A teoria da MP trata 

das oportunidades políticas, que é visto como um momento em que se percebe que há abertura 

para o confronto político. No caso do MPL, o aumento da tarifa de ônibus e metrô foi 

suficiente para tomar essa oportunidade e transforma-la em confronto. A cada movimento, ou 

seja, a cada dia de mobilização, novas oportunidades eram criadas pelos manifestantes, seja 

pelo aumento da repressão policial, seja pela cada vez mais participação popular. Diariamente 

novas oportunidades, portanto, novos confrontos, até que se tornou um ciclo de confrontos, 

com seus repertórios e devidamente enquadrados. Como dito anteriormente, não iremos nos 

alongar sobre estas últimas questões, mas vale dizer que podem ser analisados também esses 

repertórios de ação, bem como o enquadramento interpretativo.   

Finalmente, esperamos contribuir para mostrar que o Facebook pode ser entendido 

como instrumento de mediação, organização e divulgação de manifestações, a fim de atrair 

um grande número de pessoas e expandir suas redes de informação.   
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IDEOLOGIA E IRREFLEXÃO NA TRANSMISSÃO E ABSORÇÃO DOS 
DISCURSOS 

 

Mayara de Lima Gomes1 

 
RESUMO 
Este artigo se propõe a analisar o conceito de Banalidade do mal, desenvolvido por Hannah 
Arendt (1999), no livro: Eichmannem Jerusalém. Um estudo sobre a banalidade do mal, 
aplicado a um pseudo comercial - Mercedes CollisionPrevent (MCP) - criado pelos alunos da 
Academia de Cinema de Ludwigsburg, na Alemanha, como um Trabalho de Conclusão de 
Curso. A análise, proposta por este artigo, se baseia na teoria peircena de análise semiótica, 
com base nos livros e pesquisas desenvolvidas por Lúcia Santaella2. A aplicação dessa teoria 
será feita no objeto MCP, sob os prismas semântico e pragmático do signo.  
 

Palavras-chave: Propaganda; Hitler; Banalidade do Mal; Nazismo.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 Apesar da construção do conceito de banalização do mal ter sido feita no século XX,  

Pós Guerra, através de um jornal físico, é possível identificar sinais deste no pseudo comercial 

MCP.   

A peça publicitária – MCP - gerou muita polêmica por recriar, com riqueza de 

detalhes, o vilarejo na Áustria em que Hitler vivia quando era criança. Um carro da 

MercedesBenz, com sensor de frenagem detector de perigo, aparece no vilarejo e o atropela 

enquanto brinca de soltar pipa. Este comercial será analisado, neste artigo, por seu caráter de 

signo.  

A descrição de Arendt sobre a Banalização do mal enquanto irreflexão individual é, 

também, tema deste artigo. Ao descontruir o discurso imposto até então, no século XX, sobre 

o mal inerente aos indivíduos e apontar o estado vazio de criticidade, como principal fonte 

para o mal, ela aponta para os perigos da banalização do mal, que é uma construção política e 

histórica.    

 
                                                           
1 Graduanda Do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná - UTFPR, livrompc@gmail.com.   
2 Uma das maiores especialistas sobre semiótica peirceana no Brasil. 
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2. UM DISCURSO SOBRE A BANALIZAÇÃO DO MAL  

O termo ‘banalidade do mal’ foi usado por Hannah Arendt, no livro: Eichmann em 

Jerusalém. Um estudo sobre a banalidade do mal, no qual descreve o julgamento de Otto 

Adolf Eichmann3  e sua personalidade. Ele foi capturado em Buenos Aires – Argentina – no 

dia 11 de maio de 1960 e levado a Jerusalém para responder pelos: “crimes contra o povo 

judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra” (ARENDT, 1999, p. 32).   

Para Arendt, Eichmann era um homem ‘banal’ movido pelo dever numa lógica 

burocrática esvaziada de juízos, que não lhe permitia distinguir o bem do mal. Segundo ela, os 

juízes em Jerusalém se recusavam a admitir que “uma pessoa mediana, “normal”, nem burra, 

nem doutrinada, nem cínica, pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado” 

(1999), e, portanto julgavam Eichmann um mentiroso.   

A acusação tinha por base a premissa de que o acusado, como toda “pessoa normal”, 

devia ter consciência da natureza de seus atos, e Eichmann era efetivamente normal na 

medida em que “não era uma exceção dentro do regime nazista” (ARENDT, 1999, p. 38).   

Essa normalidade, que Arendt encontrou em Eichmann, foi construída durante o 

Terceiro Reich quando um mundo perfeito foi cuidadosamente transmitido à massa para 

sustentar a ideologia nazista de superioridade da raça ariana. Levando assim, também, a 

adoção de um comportamento passivo pela população alemã que até então estava sofrendo 

com a derrota da primeira guerra mundial; com o tratado de Versalhes e com as consequências 

da crise de 1929, “nas condições do Terceiro Reich, só se podia esperar que apenas as 

“exceções” agissem normalmente” (ARENDT, 1999, p. 38) e, portanto, a normalidade, que os 

juízes presumiam que Eichmann possuísse, era anormal durante o regime nazista.  

O discurso ideológico nazista foi transmitido ao povo alemão através da propaganda 

política. Esta propaganda, num elaborado marketing politico, foi uma das principais 

ferramentas utilizadas pelos nazistas para disseminar, convencer e angariar adeptos. Foi usada 

para persuadir as massas, Hitler ([1925] p.171) descreve a propaganda como uma arte: “a arte 

da propaganda reside justamente na compreensão da mentalidade e dos sentimentos da grande 

massa. Ela encontra, por forma psicologicamente certa, o caminho para a atenção e para o 

coração do povo”.  

                                                           
3 Ele foi o responsável pela logística no transporte de milhões de judeus para os campos de concentração e 
extermínio, no final da Segunda Grande Guerra.  
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A importância da propaganda - no regime nazista - fica evidente com a criação, em 

1933, do Ministério do Reich para Esclarecimento Popular e Propaganda, liderado por Joseph 

Goebbels. Este ministério controlava toda  imprensa, literatura, filmes, entre outros materiais 

que eram produzidos na Alemanha.   

 

Nas propagandas nazistas, principalmente nos cartazes, estavam presentes frases 
como: Vitoria a qualquer preço; Uma só luta, uma só vitória.  As mensagens eram 
sucintas para serem absorvidas rapidamente, afinal: “O fim da propaganda não é a 

educação científica de cada um, e sim chamar a atenção da massa sobre 
determinados fatos, necessidades, etc., cuja importância só assim cai no círculo 
visual da massa”. (HITLER, sem edição [1925], p.170).  

 

Entretanto, a passividade da população alemã - diante das ações do regime  

totalitário vigente da época - não pode ser confundida com a passividade com que os judeus se 

dirigiam aos campos de concentração e às câmeras de gás, escoltados por um número muito 

inferior de soldados nazistas.   

 

[...]chegando pontualmente nos pontos de transporte, andando sobre os próprios pés 
para os locais de execução, cavando os próprios túmulos, despindo-se e empilhando 
caprichosamente as próprias roupas, e deitando-se lado a lado para ser fuzilados. 
(ARENDT, 1999, p.22).  

 
 

Os discursos envoltos pelos dois povos, apesar de presente no mesmo espaço e tempo, 

eram completamente diferentes.  O discurso direcionado ao povo alemão (aos arianos 

alemães) era de convencimento e persuasão através das propagandas e das apresentações 

proferidas por Hitler – líder carismático - e por todo o aparelho estatal. Já o discurso dirigido 

aos judeus era o de medo, medo de algo pior do que as tão temidas câmaras de gás. Para 

exemplificar esse discurso Hannah Arendt descreve um episódio, ocorrido em 1941, quando 

judeus holandeses atacaram um destacamento da Polícia de Segurança Alemã:   

 
Quatrocentos e trinta judeus foram presos em represália e literalmente torturados até 
a morte, primeiro em Buchenwald, depois no campo austríaco de Mauthausen. 
Durante meses sem fim, morreram milhares de mortes, e todos eles deviam invejar 
seus irmãos que  estavam em Auschwitz e até em Riga e Minsk. (ARENDT, 1999, 
p.22)  

 

A banalidade, assim como o medo e a tortura, é uma arma de manipulação muito 

efetiva. O banal é aceito por todos, sem necessidade de questionamento ou reflexão a respeito. 
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Essa irreflexão sobre as ações individuais e sobre os discursos presente em uma sociedade é o 

que Arendt encontrou em Eichmann  e a levou a cunhar o termo Banalidade do mal. Esta é a 

irreflexão individual dentro de uma sociedade. O indivíduo deixa de tomar suas próprias 

decisões e assumir conscientemente seus atos, a voz da sociedade passa a ser sua voz.    

 

3. SEMIÓTICA PEIRCEANA  

O surgimento da semiótica remonta a antiguidade. Entretanto a teoria geral dos signos 

somente começa a criar forma, no início do século XX, com os autores: Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) e Charles SandersPeirce (1839-1914). Saussure, comumente conhecido 

como pai da semiologia, é o responsável pelo tronco europeu do estudo dos signos. O 

responsável pelo tronco americano destes estudos é Peirce, que  se preocupava com as leis, o 

raciocínio e a razão.    

Peirce descreve o signo como tendo uma natureza triádica: o signo em si mesmo, o 

signo em relação ao objeto e o signo em relação ao interpretante. Ele propõe uma análise 

desses três ângulos para melhor compreender o que é o signo, afinal “falar em signo já inclui 

o objeto e interpretante, pois aquilo que constitui o signo é a relação triádica entre três termos: 

o fundamento do signo, seu objeto e seu interpretante” (SANTAELLA, 2001, p.43).  

 

Para melhor entender o que é um signo e como ele funciona, é preciso levar em 
conta que (...) o signo tem (...) dois objetos e (...) três interpretantes. Os objetos são: 
(...) objeto imediato e (...) objeto dinâmico. Os interpretantes são: (...) interpretante 
imediato, (...) interpretante dinâmico e (...) interpretante final. (SANTAELLA, 2001, 
p.44).  

 

Para analisar o objeto, por sua vez, é preciso compreender a existência de dois tipos de 

objetos presente no signo: um objeto interno ao signo – o imediato – e um objeto que é 

externo ao signo – o dinâmico.  

É possível, através dos conceitos da semiótica peirceana, criar um mapa conceitual 

para compreender melhor as relações do signo com seus objetos e interpretantes:  

 

                                               Imediato  

                    Objeto                Dinâmico  
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Signo                                            

                      Interpretante                  Imediato                 Emocional  

                                                             Dinâmico                 Energético  

                                                             Final                       Lógico  

DIAGRAMA 1 – MAPA CONCEITUAL DOS ELEMENTOS DA SEMIÓTICA  FONTE: 

PRODUÇÃO AUTOR  

 

O objeto imediato é interno ao signo e é facilmente identificável, segundo Santaella 

(2001) “o objeto imediato é o recorte específico, modo através do qual um objeto dinâmico, 

fora do signo, é referido, denotado, indicado ou sugerido pelo signo” , já o objeto dinâmico “é 

sempre infinitamente mais amplo do que o signo” (SANTAELLA, 2001, p.47), para 

compreendê-lo é preciso analisar a realidade fora do objeto, é preciso ir além do que está 

posto num primeiro momento.   

O interpretante do signo é essencial para qualquer análise que pretenda entender o 

signo como tal. Segundo Santaella (2001) “o interpretante não é um simples evento, mas um 

processo evolutivo”. Na interpretação evolutiva do signo podem-se conceber três principais 

níveis: Interpretante imediato, Interpretante dinâmico e interpretante final.  

O interpretante imediato, segundo Santaella (2001) é “aquilo que o signo está apto  

a produzir como efeito”. O interpretante dinâmico é o resultado do que se produz na mente do 

interprete, por sua vez este se subdivide em 3 níveis: interpretante emocional, energético e 

lógico. O interpretante final é o efeito do que se poderia produzir.  

 

4. A BANALIZAÇÃO DO MAL E A PROPAGANDA  

 

 O objetivo das propagandas é mostrar e disseminar uma ideia e/ou coisa apresentando 

um discurso específico para um publico específico. Este discurso está diretamente ligado ao 

sujeito e às condições de sua produção, estas "compreendem fundamentalmente os sujeitos e a 

situação" (ORLANDI, 2001, p. 30), afinal o momento histórico que esses sujeitos vivenciam 

interfere tanto na composição do discurso como na forma com  que esse ele é transmitido ao 

publico.   

 Essas interferências nos discursos, bem como os elementos do signo, analisaremos no 

vídeo: Mercedes CollisionPrevent (MCP), criado pelos alunos da Academia de Cinema de 
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Ludwigsburg, na Alemanha, que gerou muita polemica nas mídias sociais em função de seu 

desfecho pouco convencional.  

 

4.1 Metodologia para a aplicação da análise semiótica  

 

Esta metodologia tem por base o artigo “Semiótica, estética e publicidade” 

desenvolvido Flailda Brito G. Siqueira e publicado na revista Comunicarte em 1993.  

A análise semiótica da propaganda da Mercedes é, neste trabalho,  realizada sob os 

prismas da análise semântica e pragmática. A análise semântica nos dará uma visão mais 

ampla sobre o signo e por fim, a análise pragmática ira apresentar a relação do objeto com 

seus interpretantes.  

Na análise pragmática, entre todas as construções de sentido construídas por elementos 

que estão além do signo, será analisada a construção do discurso, partindo do dito para o não 

dito e da forma como o signo se apresenta, na sua materialidade, com a memória discursiva.  

 

4.1.1 Análise semântica  

 

O comercial “MCP – Mercedes CollisionPrevent” foi criado em 2013 como um 

projeto de conclusão de curso pelos alunos LydiaLohse (produtora), Tobias Haase (diretor) e 

Jan Mettler (câmera) da Academia de Cinema de Ludwigsburg. Foi divulgado dia 20 de 

agosto do mesmo ano, na conta de Tobias Haase no Vimeo.  

O vídeo pretende apresentar ao público a eficácia do sistema de frenagem do carro  

da Mercedes-Benz que detecta o perigo antes que ele aconteça, jogando com a ideia de perigo 

representada por Adolf Hitler.   

Em meados do século XIX, no vilarejo de Branauu Ann Inn, trabalhadores exercem 

suas funções rotineiras, quando de repente aparece o novo carro da Mercedes-Benz e todos 

passam a admira-lo com ar de desconfiança.  

Ao longo do comercial, a Mercedes se depara com duas meninas brincando, o sistema 

de frenagem – no painel do veículo - fica na cor vermelha e então o carro freia 

automaticamente. Logo depois, quando chega perto de um menino de 12 anos soltando pipa, 

o carro o atropela.   
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O sistema de frenagem detector de perigo do carro é tão eficiente que é capaz de 

prever o perigo antes mesmo que aconteça. O atropelamento de Hitler, numa idade em que 

não tivesse tempo de disseminar suas ideias, traz à luz a discussão sobre as formas de lidar 

com o passado nazista da humanidade.  

 

4.1.2 Análise pragmática  

 
A propaganda MCP (Mercedes CollisionPrevent) começa com um quadro negro e 

duas mensagens abstendo a Mercedes-benz e a Daimler AG de qualquer participação no 

comercial. Estes dois elementos instigam no telespectador a vontade de ver o que acontece no 

decorrer do vídeo, e, a saber, o porquê de tal mensagem logo no início.   

Antes de publicarem o vídeo, os alunos da academia estavam legalmente obrigados 

pela Mercedes, a deixarem explicito que a empresa não tinha nada a ver com a produção. Os 

primeiros e os últimos quatro segundos do spot mostram uma tela escura e o seguinte texto 

escrito, em alemão e em inglês, (com pouca variação): ‘Por favor, note: este spot foi feito para 

ser submetido à escola de cinema. Não existe nenhuma afiliação atual ou passada com a 

Mercedes-Benz ou com a Daimler AG’. Nos outros setenta e um segundos aparecem a 

seguinte legenda: ‘Por favor, note: Local não autorizado! Nenhuma afiliação com a Mercedes-

Benz / Daimler AG’. A posição da Mercedes-Benz e da Daimler AG apresenta 

distanciamento ao obrigar os produtores do spot, legalmente, a deixarem claro que não tinham 

nada a ver com o assunto.   

A propaganda foi publicada no canal: MeisterAmWerk do YouTube no dia 23 de 

agosto de 2013, conta com 3.779.636 visualizações, 8.653 compartilhamentos, 15.041  

pessoas que gostaram e 1.632 pessoas que não gostaram. No canal do diretor do vídeo e aluno 

da academia de cinema Ludwigsburg: Tobias Haase - no Vimeo - o spot alcançou a marca de 

1782 curtidas com 246 comentários. O jornal The Independent publicou uma matéria, no dia 

23 de agosto de 2013, sobre o vídeo com a seguinte manchete: Um mundo sem Adolf Hitler - 

mas nem todo mundo está feliz.  

Os principais jornais eletrônicos do Brasil publicaram notícias sobre a polêmica 

gerada. A manchete do Uol Virgula foi:  Vídeo que imita comercial de carro causa polêmica 

ao 'matar' Hitler criança;  A Folha Uol  publicou: "comercial" que mata Hitler quando criança 
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gera polêmica na Alemanha  e Marcelo Rubens Paiva, colunista do Estadão, escreveu uma 

coluna sob o título: comercial mata Hitler.  

Pelos números apresentados e pelas manchetes dos textos jornalísticos, que foram  

divulgados  sobre a propaganda, e a repercussão destes em relação às pessoas que absorveram 

e reagiram a estas informações nota-se que a memoria discursiva social remeteu diretamente a 

obscuridade  que dominava a primeira metade do século XX. O interpretante dinâmico deste 

signo sugere que a polêmica vai muito além do signo em si mesmo.   

A peça publicitária apresenta o vinculo entre o signo e o objeto ao mesclar ambos e 

criar um mundo em que o tempo presente e passado se cruzam para repensar uma parte da 

história. A morte de Hitler, na propaganda, deixa clara a posição do enunciador diante no 

discurso: ele não aprecia as ações do ditador durante o regime nazista e posteriores 

consequências. O enunciador cria um discurso sobre um mundo em que o líder Nazista não 

chegasse à idade suficiente para difundir sua ideologia, bem como a ideologia do regime 

nazista durante o século XX. O interpretante nos permite reconhecer esse discurso não dito. É 

possível enumerar os elementos presentes no vídeo e  apontar o interpretante que eles 

sugerem:   

 - A forma como aparece o corpo do menino  em sua ultima cena – suástica: símbolo 

nazista;  

- Sol nascente que ofusca todas as cenas – aponta para o início da história, nesse caso 

o inicio da trajetória de Adolf Hitler;   

 - O novo modelo de carro da Mercedes-Benz denota conhecimento, experiência, 

poder e privilegio;  

 - A águia voando, depois da morte de Hitler, sugere um novo caminho, ou 

interrupção, pelo qual a história deve seguir afinal o olhar agudo de uma águia permite que 

esta olhe para o sol diretamente, conferindo-lhe o símbolo da clarividência.   

 - As frases no início e no fim do comercial eximem a Mercedes-Benz e a Daimler de 

qualquer participação no comercial e, portanto, sugerem um afastamento proposital das ideias 

disseminadas por este.  

No decorrer do vídeo o som de pássaros cantando e galinhas cacarejando passam um 

ar de rotina, como se os personagens estivessem vivendo apenas mais um dia, exercendo suas 

respectivas funções. As imagens presentes são, ao mesmo tempo, realistas e anacrônicas. A 
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riqueza de detalhes das peças cenográficas e do figurino de todos os atores e até mesmo o 

local representado: o vilarejo de "BranauuAnn Inn", na Áustria – onde Adolf Hitler nasceu, 

no século XIX – são impecáveis.  

O único elemento que se destoa de todo o cenário é o novo carro da Mercedes. 

Um modelo com tecnologia avançada, um sensor de frenagem que detecta o perigo antes que 

ele aconteça. Apesar do obvio anacronismo a escolha de um carro da Mercedes-Benz, para 

atropelar o garoto, não é aleatória. O carro da Mercedes-Benz 770K  era o preferido de Adolf 

Hitler, e com ele fazia constantes passeatas pelas ruas da Alemanha e se permitia ser visto por 

seu povo.  

 
FIGURA 01 – MERCEDES  FONTE: COMERCIAL MCP 

 

A imagem de Adolf no vídeo possui muitas semelhanças com Hitler aos 12 anos. O 

vestuário, o brinquedo antigo (a pipa), até mesmo a forma como o cabelo foi penteado para o 

lado.  
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FIGURA 02 – ADOLF NO COMERCIAL - MCP  FONTE: COMERCIAL MCP 

 

 
FIGURA 03 – HITLER AOS 12 ANOS FONTE: ESTADÃO - BLOG Marcelo Rubens Paiva  

A imagem do menino Adolf, a 1 minuto e 12 segundos no vídeo, choca o 

telespectador. A morte prematura do líder totalitário deixa margem para diversas 

interpretações, como seria o mundo se Hitler tivesse morrido enquanto criança?   

O símbolo suástica, que remete aos feitos do regime nazista durante a Segunda Grande 

Guerra, é identificado na forma como o corpo de Adolf  - criança – aparece estendido no chão 

ao fim do vídeo.   

 
 

 
FIGURA 04 – CORPO DE ADOLF SEM VIDA FONTE: COMERCIAL MCP 

 

A utilização deste símbolo, no Brasil,  com o proposito de disseminar ideias nazistas,  

denota crime com pena de reclusão de um a três anos e multa. De acordo com a lei número 

9.459, de 13 de maio de 1997, no artigo 20:   
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ART.20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional.  Pena: reclusão de um a três anos e multa.  

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de 
divulgação do nazismo. (LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997).  

 

Nesse sentido, é possível perceber que assim como o símbolo suástica o nome de 

Adolf Hitler carrega o peso do Nazismo, sua representação, ainda que de quando era criança, 

provoca no interlocutor do vídeo  resoluções fatalistas e a sua morte  gera no telespectador 

uma espécie de choque. A  cena da morte de uma criança é forte e cheia de significados que 

estão para além do próprio signo, de seu objeto, e de seu interpretante imediato. O discurso 

apresentado está claro: sem Hitler um episódio obscuro na história da humanidade jamais 

existiria.   

 

5. CONCLUSÃO   
 

É possível, em grande parte das propagandas, identificar claramente os discursos 

transmitidos, afinal, as mensagens são para fácil entendimento e assimilação. No vídeo, a 

cena da morte de uma criança é forte e cheia de significados que estão para além do que se 

interpreta imediatamente, afinal todo discurso é heterogêneo “no interior de um discurso há 

elementos vindos de outro lugar, de outros discursos, porque um discurso não existe sozinho, 

ao contrario, está em constante interação com outros discursos” (BRANDÃO, p.27).  

Não é apenas uma criança. É Adolf Hitler, líder nazista e responsável direta e 

indiretamente pela morte de milhões de pessoas, é o símbolo máximo dos ideais de 

intolerância disseminados pelo partido nazista.   

Entretanto, infligir o mal a uma criança, mesmo que num spot, acreditando que 

existam maus instintos inerentes a pessoa, só permite que o mal seja banalizado, “os homens 

fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, em circunstâncias 

escolhidas por eles próprios, mas nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e 

transmitidas” (MARX, p.05). A mensagem e a situação transmitidas pelo spot não levam em 

conta que o esvaziamento de criticidade em relação à ideologia dominante foi o que permitiu, 

entre outros motivos, o extermínio de milhares de pessoas.   

O próprio Eichmann, durante o seu julgamento, tentou deixar claro que não odiava os 

judeus, segundo Arendt (1999) “Ele se esforçou bastante para provar este ponto: jamais 

abrigara no peito nenhum mau sentimento por suas vitimas, e mais ainda, nunca fizera 
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segredo deste fato”. Ele somente fazia o que lhe mandavam, sem reflexão. O exercício de 

reflexão, ou mesmo ausência dele, é o cerne da banalização do mal.  

Hannah Arendt apontou para os riscos da irreflexão e da aceitação de uma única 

ideologia como se esta fosse absoluta (característica dos regimes totalitários). Apesar de 

apontar Eichmann como um homem sem consciência critica individual e entender que ele 

somente fez o que qualquer um, sem consciência critica individual, teria feito se tivesse em 

seu lugar, se sujeito as mesmas condições, ela lhe nega absolvição de suas próprias ações: 

“[...] Você quis dizer foi que onde todos, ou quase todos, são culpados, ninguém é culpado..., 

e mesmo que 8 milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não seria desculpa 

para você”(ARENDT, 1999, p.302). E reafirma sua posição completando a sua sentença, 

como se estivesse dirigindo-se a ele:  

 
Suponhamos, hipoteticamente, que foi simplesmente a má sorte que fez de você um 
instrumento da organização do assassinato em massa; mesmo assim resta o fato de 
você ter executado, e portanto apoiado ativamente, uma política de assassinato em 
massa. Pois política não é um jardim de infância; E, assim como você apoiou e 
executou uma política de não partilhar a Terra com o povo judeu e com o povo de 
diversas outras nações – como se você e seus superiores tivessem o direito de 
determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo -, consideramos que 
ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a terra 
com você. Esta é a razão, e a única razão, pela qual você deve morrer na forca 
(ARENDT, 1999, p.302).  

 

Ela usou parte da ideologia do aparato alemão -  de não querer partilhar a terra com os 

judeus e pessoas diversas outras nações - para justificar a sentença de  Eichmann. Arendt 

acredita que a irreflexão é responsável por parte do que se passou durante o regime nazista, e 

defende o individualismo, a criticidade individual e a reflexão.   

O mal é uma construção sócio/cultural e creditá-lo tão somente a ideia de maus 

instintos inerentes ao ser humano é pura irreflexão: “uma das lições que o julgamento em 

Jerusalém, nos deu foi que tal afastamento da realidade e tal irreflexão podem causar mais 

danos que todos os maus instintos inerentes, talvez, a natureza humana” (ARENDT, 1999). 

Não aprender com os erros passados é pura irreflexão, o spot incorre nas mesmas falhas de 

Eichmann ao se furtar a uma análise mais profunda sobre o mal e a forma de evitar que ele 

aconteça. É urgente a necessidade de refletir sobre os diversos discursos presentes em uma 

sociedade, tanto na sua transmissão quanto absorção.   
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ANÁLISE DO DESTAQUE E ENFOQUE DADOS À TEMÁTICA DA AIDS PELO 
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO NAS ÚLTIMAS QUATRO DÉCADAS 
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RESUMO 
O presente trabalho se propõe a uma análise da cobertura jornalística sobre a Aids realizada 
pelo jornal “Folha de São Paulo” desde o surgimento dos primeiros casos no país. O objetivo 
foi o de identificar que tipo de informações e orientações sobre a doença foram veiculadas 
pelo jornal nos mais de 30 anos do HIV/Aids no Brasil. A escolha das datas de análise se 
articula em torno das Campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde como referência para 
verificar se ganham destaque do jornal. O período analisado é o do Carnaval (7 dias antes e 7 
dias depois), época em que as campanhas de prevenção à Aids recebem maior destaque. Para 
a análise foi adotada a técnica categorial temática da Análise de Conteúdo proposta por 
Bardin (2004). Os resultados apontam para o predomínio de notas informativas e a baixa 
produção de notícias que poderiam levar a um maior aprofundamento sobre o tema.   
 
 
Palavras-chave: Cobertura jornalística; Folha de S.Paulo; HIV/Aids; Análise de conteúdo.   

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O vírus HIV, causador da Aids - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - tem 

demonstrado atravessar fronteiras sociais, econômicas, culturais e políticas desde seu 

surgimento até os dias atuais. No Brasil, o primeiro caso foi notificado em 1982.   

A epidemia, desde seu surgimento, recebeu destaque em pesquisas que ainda buscam 

a cura e a erradicação da doença. O fim do vírus da Aids ainda continua sendo um desafio 

para os pesquisadores e também uma preocupação para a sociedade que, na maioria das 

vezes, desconhece a real gravidade da síndrome e confunde as formas de contágio.  

  O jornalismo, neste caso, apresenta papel fundamental no acesso à informação, 

prevenção e na ajuda para que haja a promoção de ações em saúde. O direcionamento que se 

dá ao tema em questão faz toda a diferença para que não haja a banalização sobre este 
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assunto, que é de interesse público. A saúde é um direito do cidadão, sendo dever de quem 

detém a informação transmiti-la com veracidade e apurá-la com afinco para que o leitor tenha 

a mais clara e objetiva resposta aos seus questionamentos.  

  Neste trabalho, foi escolhido como objeto de análise o jornal Folha de S.Paulo3, 

veículo de referência nacional, escolhido aqui como base para realizar a análise sobre como o 

jornal noticiou o tema da Aids desde a eclosão da síndrome no Brasil até a presente década.  

  A análise verifica o espaço destinado ao tema e, desta forma, como a doença foi 

tratada a partir do destaque dado pelo jornal ao assunto e da diversidade (ou não) de enfoques 

e informações a ele associados bem como do espaço destinado às campanhas e pesquisas 

sobre o tema.   

O período escolhido para a avaliação do veículo é a comemoração do Carnaval, por 

ser este o momento de grande destaque das Campanhas do Ministério da Saúde na prevenção 

da doença em função da época ser de grande vulnerabilidade na sua transmissão.  

  Saber como o segundo jornal de maior circulação no país aborda um tema tão 

problemático se faz necessário para que se discuta a importância deste tipo de notícia, que 

merece maior atenção, conhecimento e busca de informações melhor apuradas, bem como um 

maior aprofundamento e jogo de cintura do profissional de comunicação para que, ao 

transmiti-la, faça com ponderação e não leve pânico à população. A divulgação de 

informações sobre a doença e seus tratamentos na mídia contribui para que haja informação 

sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas, orientação sobre sua transmissão, cuidados e 

prevenção.  

  A cobertura jornalística sobre temas relacionados à saúde e prevenção de doenças é 

potencialmente útil porque transmite ao público uma questão de caráter de promoção em 

saúde, ao mesmo tempo em que estimula a consciência do leitor sobre a importância da 

informação e sua clareza.   

A presente pesquisa busca analisar de que forma o jornal de referência nacional Folha 

de S.Paulo trabalha a temática Aids. A escolha desse objeto se deu em consonância com as 

práticas de pesquisa na área uma vez que segundo a Unesco (apud TRAQUINA, 2005,p.112), 

                                                           
3Tomando como base o ano de 2011, o Jornal Folha de S.Paulo ocupa o segundo lugar no ranking dos maiores 
jornais do Brasil em circulação paga, por ano. O primeiro colocado é o jornal Super Notícias, de Minas Gerais, 
jornal popular que circula exclusivamente no estado mineiro. Fonte: ANJ - Associação Nacional e Jornais. 
Disponível em: http://www.anj.org.br. Acesso em 22/04/2012.  
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a estratégia do “jornal principal” tem sido usada com bastante frequência na investigação 

jornalística desde os anos 50.  

  Primeiramente foi verificado se existiu cobertura sobre o tema nas edições do jornal 

publicadas no período de análise. Num segundo momento, qual o enfoque dos textos em 

relação ao tema. O objetivo geral deste artigo foi o de analisar a cobertura jornalística do 

Jornal Folha de São Paulo em relação à informação e prevenção sobre a Aids. Quanto aos 

objetivos específicos, foram: verificar a incidência de notícias sobre no Jornal Folha de 

S.Paulo no período próximo ao Carnaval; identificar o  

conteúdo/tema presente nos textos sobre o HIV (Aids);   

 

2. JORNALISMO E SAÚDE  

 

O Jornalismo desempenha um importante papel na comunicação de ideias. No entanto, 

necessita-se uma divulgação da informação de forma consistente. Contextualizando sobre a 

cobertura jornalística e a abordagem dada a assuntos de maior aprofundamento, como é o 

caso da temática aqui analisada, Traquina (2005) explica que:  

 
Controlados pelo relógio, dedicados ao conceito da atualidade, obcecados pela 
novidade, os jornalistas estão permanentemente envolvidos numa luta 
(aparentemente perdida) de reagir aos (últimos) acontecimentos. A abordagem das 
problemáticas requer mais recursos para elaborar a cobertura de algo não definido 
no espaço e no tempo. Requer, ironicamente, muitas vezes, o subterfúgio do tempo 
para ligar a problemática à atualidade.  (TRAQUINA, 2005, p. 118).  
 
 

Em se tratando de qualidade da notícia no jornalismo de saúde, por ser também um 

jornalismo de serviço, requer interpretação, investigação levantamento de dados estatísticos, 

fontes científicas e de profissionais de saúde conhecedores do assunto para que seja feita uma 

cobertura significativa e de responsabilidade, pois envolve a vida humana.  

      Os problemas relacionados à saúde e à doença têm dupla face: identificar e informar o 

que é correto, e denunciar o que deve ser banido. No caso de algumas doenças socialmente 

estigmatizadas, o cuidado na forma como ela é abordada é algo fundamental para que não 

seja banalizada.  

A cobertura da Aids esteve em foco na mídia internacional desde o surgimento da 

doença. Progressivamente, a abordagem do tema levou à sociedade as formas de prevenção, 

pesquisas feitas em busca primeiramente das causas e posteriormente a busca de tratamentos. 
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No entanto, a problemática  Aids  nos veículos jornalísticos ainda fica distanciada do cidadão, 

faltando trabalhar mais a partir de sua realidade.  

Traquina (2005) ao falar sobre valores-notícia na sociedade democrática e na 

definição das notícias afirma que “O estudo do jornalismo demonstra claramente que o 

jornalismo está orientado para os acontecimentos e não para as problemáticas, tornando 

necessário estabelecer uma tipologia dos acontecimentos.” (TRAQUINA, 2005, p.36). 

Nesse contexto, para que o jornalismo atue no processo de comunicação em saúde e 

este se estabeleça de uma forma eficaz é necessário que haja uma permanente rede de 

informações baseadas em fontes qualificadas, proporcionando ao cidadão educação em saúde, 

servindo como uma importante ferramenta na prevenção das doenças. Como afirma Bueno 

(2001, p. 2) “A comunicação em saúde deve ser vista (...) como uma modalidade singular da 

divulgação científica, certamente a mais importante, se levarmos em conta o espaço e tempo a 

ela dedicados pelos meios de comunicação de massa.”  

A qualificação da cobertura depende das fontes que o veículo consultará, devendo ser 

levado em conta, nesta hora, a questão dos interesses destas, que às vezes pode ser pessoal ou 

comercial. Se o jornalista não tiver esse cuidado e evitar qualquer uma das duas intenções, a 

informação pode se concretizar em manipulação da opinião pública.  

Segundo Bueno (2012), no jornalismo de saúde a atuação das empresas muitas vezes 

passa dos limites. Cita como exemplo o caso da Immune Response Corporation, sediada na 

Califórnia/EUA. A empresa tentou impedir a publicação de um trabalho científico que 

comprovava a ineficácia da vacina Remune contra o vírus da Aids. Mesmo com todos os 

esforços para que não houvesse a divulgação, o resultado da pesquisa foi publicado, garantido 

o chamado interesse público ou o critério de relevância como apontado por Traquina (2005). 

O jornalista não pode ser ingênuo neste cenário, pois como afirma Bueno (2001, p. 5) “(...) os 

grandes interesses, ao mesmo tempo em que restringem o acesso ao conhecimento (...) 

promovem a veiculação ampla e generosa das informações que lhes favorecem, seduzindo a 

mídia com o anúncio de ‘novas e revolucionárias’ descobertas”.  

Para o mesmo autor, os interesses na área da saúde não se limitam a empresas como 

no caso do experimento do Instituto Nacional de Saúde e o Centro de Prevenção e Controle 

de Doenças dos EUA, que se utilizou de 12 mil mulheres grávidas para descobrir um método 

mais econômico para evitar que a mãe transmitisse o vírus do HIV ao feto e “(...) ministrou a 
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cerca de 30% delas placebo ao invés de medicamento, num crime inominável em nome da 

ciência.” (BUENO, 2001, p.5)  

A divulgação científica sofre a interferência devido ao capital investido no processo 

de produção envolvendo ciência e tecnologia, partindo para um plano mercadológico que 

acaba por comprometer a qualidade da informação por estarem estas fontes ligadas a 

pesquisas oriundas de empresas líderes, universidades e centros de pesquisas. “Pode-se julgar 

que ao comunicador da saúde (ao jornalista, em particular) fica difícil exercer seu espírito 

crítico, notadamente quando não é esta a sua formação básica, mas é preciso, antes de isentá-

lo de culpa, rever todo o processo de circulação de informações.” (BUENO, 2001,p.6).  

Os veículos movidos pela ambição de chegar em primeiro lugar e dar o “furo” pela 

informação inédita e alardear novas descobertas comprometem a qualidade, proclamando 

resultados equivocados frutos de irresponsabilidade por falta de checagem e contestação do 

que lhes é apresentado. “Na maioria dos casos, a nota ou matéria jornalística assume um tom 

publicitário tão explícito que chega a incomodar os que as lêem e a indignar aqueles que 

postulam uma vigilância informativa e uma postura crítica dos meios de comunicação.” 

(BUENO, 2001, p.7) 

 Mesmo que empresas e entidades emitam releases estimulados por interesses pessoais 

é necessário que a informação qualificada pautada em um trabalho crítico e comprometido 

com a saúde do cidadão prevaleça sobre o discurso publicitário mascarado de boas intenções. 

“As informações que circulam nessa área não são isentas e estão atreladas a compromissos 

que precisam ser desvendados para que os comunicadores da saúde e a mídia em particular 

não funcionem, ingenuamente, como meros porta-vozes.”  

(BUENO, 2001, p.10) 

A falta de capacitação do profissional que divulga, a ausência crítica e o 

distanciamento de uma boa cobertura da saúde fazem distorções da realidade dos fatos, isto 

acaba refletindo em uma sociedade sem informação adequada. “Na verdade, a mídia não 

domina verdadeiramente os conceitos básicos da área, a começar pelo próprio conceito de 

saúde, entendido de forma restrita e equivocada, porque apoiado em uma visão positivista.” 

(BUENO, 2012, sem página). 

O conceito de saúde pautado pela imprensa muitas vezes parte de uma visão 

desatualizada e repetitiva, permanecendo com o argumento de que doença seja uma fatalidade 
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natural que deve ser enfrentada. A mudança na conduta e direcionamento dado ao tema saúde 

faz- necessária.  

 
Para os que defendem este novo olhar, é fundamental não perceber a saúde como 
ausência de doença , mas como resultado de um conjunto de fatores ou recursos que 
inclui a educação, as condições de moradia e de alimentação, a renda, o meio 
ambiente, a justiça social e inclusive a paz. (BUENO, 2012, sem página).  

 

Segundo Bueno a relação entre jornalismo e saúde “está na UTI”. Para que seja revista 

é necessário ampliar o debate e alargar o foco da cobertura na área, é fundamental que se 

multipliquem os protagonistas. Como afirma o autor:  

 
A promoção da saúde exige uma comunicação capaz de integrar olhares múltiplos, 
plurais, que aglutine representantes da área da saúde mas também sociólogos, 
antropólogos, psicólogos, especialistas em meio ambiente, administradores e 
comunicadores profissionais (jornalistas, relações públicas e publicitários) dentre 
muitos outros. (BUENO, 2012).  

 

Para Alessandra Silvério (2012), a notícia pode e deve ser tratada dentro dos 

princípios da conduta ética e profissional, oferecendo boa qualidade de informações e 

estabelecer objetivos de cunho social, preventivo e informativo. “Ter ética em jornalismo, no 

que se refere à saúde é ter um compromisso firmado com a manutenção e preservação da vida 

dos cidadãos. É ter o objetivo de informar em prol do bem estar social. Promover mais que 

informação, qualidade e respeito à vida.” (SILVERIO, 2012, sem página)  

A abordagem do tema saúde vai muito além das técnicas de redação, segundo Silvério 

(2012) é preciso ser funcional e de utilidade pública, estabelecendo na prática um jornalismo 

informativo, preventivo e educativo. Ela também faz ressalva à conduta profissional do 

jornalista que deveria ser permeada pela ética e responsabilidade social, mas que o código 

ético ao qual são subordinados é constantemente desrespeitado. Um dos exemplos mais claros 

é no tratamento dado às fontes, sobretudo em temáticas que envolvem processos de 

marginalização e/ou exclusão social, como é o caso da Aids.  

Conforme a autora, “É inadmissível que essas pessoas se refiram a quem quer que seja de 

maneira discriminatória e pejorativa. Uma coisa é usar termos como portador de HIV, 

homossexual, deficiente físico e negro, outra bem diferente, é se referir a estas pessoas como 

aidético, veado, aleijado, preto ou crioulo” (SILVERIO, 2012, sem página).  

Para Kuscinsky (2002) a cobertura jornalística cada vez mais enfrenta problemática 

com o novo rumo tomado na divulgação das matérias e reportagens.   
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Pelo fato de a notícia ser vendida como mercadoria, o processo social de produção 
da matéria jornalística passa necessariamente por fenômenos de espetacularização, 
simplificação, reducionismo, estereotipia, elitismo temático e instrumentalização 
ideológica, entre outros. (KUSCINSKY, 2002, p.96)  

 
Kuscinsky ainda afima que a cobertura da saúde não escapa  a este padrão e com dois 

agravantes: a crescente mercantilização da saúde e a não abordagem deste processo pelo 

jornalismo. Outro aspecto destacado pelo autor é o grande conflito que se dá na esfera da 

linguagem sendo o profissional da comunicação criticado pelo tipo de linguagem usada, 

normalmente superficial e repleta de equívocos.  

 

3. METODOLOGIA   

 

Esta pesquisa se caracteriza como documental.Segundo Moreira (2006), a análise 

documental compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para 

determinado fim. Para Moreira (2006), muito mais que localizar identificar, organizar e 

avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, 

situações, momentos, dando outras perceptivas, sem deixar de respeitar a substância original 

dos documentos.  

Nesta pesquisa, a fonte documental escolhida para a análise foi o jornal Folha de 

S.Paulo, especificamente, os conteúdos informativos que tratavam da questão da Aids. A 

coleta foi feita na versão online do jornal impresso, utilizando a base de dados do próprio 

jornal que digitalizou todas as suas edições publicadas a partir da década de 1960 e as 

disponibiliza para consulta online.   

Foram analisados todos os textos informativos publicados pelo jornal referentes aos 

anos de 1983, 1993, 2003 e 2012. Partiu-se do ano de 1983, pois neste foram divulgados os 

primeiros casos de Aids no Brasil. Os anos seguintes foram definidos com intervalos de uma 

década, sendo que em 2013 fechariam mais dez anos desde seu surgimento no país sendo, 

portanto, 2012 escolhido como término da pesquisa documental.  

Apenas 1983 foi analisado integralmente, ou seja, todos os textos publicados pelo 

jornal de 1º. de janeiro a 31 de dezembro do referido ano. Nos demais anos, o recorte de 

tempo foi a data de celebração do carnaval, sendo analisados a partir desta data, 7 dias antes e 

7 dias depois da Comemoração do Carnaval, totalizando 15 dias de coleta para os anos de 
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1993, 2003 e 2012. Para o levantamento dos textos, foram utilizadas como palavras-chave 

para o sistema de busca no jornal as expressões HIV, Aids e Sida. Todo o material que 

retornou dessa busca para cada uma das etapas foi salvo e impresso para sua posterior leitura. 

Destes, foram excluídos todos aqueles que não se referiam ao gênero informativo, a partir da 

classificação Melo (2003). Para o autor, o gênero informativo se subdivide em: nota, notícia, 

reportagem e entrevista.  

 
A distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está exatamente na progressão dos 
acontecimentos, sua captação pela instituição jornalística e acessibilidade de que 
goza o público. A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão em 
processo de configuração e por isso é mais freqüente no rádio e na televisão. A 
notícia é um relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A 
reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 
organismo social e produziu alterações que já são percebidas pela instituição 
jornalística. Por sua vez, a entrevista é um relato que privilegia um ou mais 
protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto com a coletividade 
(MELO, 2003, p.66)  

 

 Os conteúdos classificados como gênero informativo foram analisados com base no 

processo de categorização do método da Análise de conteúdo. Fonseca Júnior (2006) aponta 

que os trabalhos iniciais de análise de conteúdo estão diretamente relacionados ao jornalismo 

sensacionalista ocorrido nos EUA no final do séc. XIX. Partindo disto, as escolas adotaram a 

análise quantitativa como critério. Na atualidade, a análise de conteúdo ora valoriza o aspecto 

quantitativo, ora o qualitativo, isso depende dos interesses e ideologias do pesquisador. Nesta 

pesquisa optou-se pelo qualiquantitavivo. Dentre as várias possibilidades de AC, aqui se 

optou pela análise categorial: esta funciona como desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo agrupamentos analógicos. Entre as diferentes possibilidades de 

categorização encontra-se a análise temática, bastante rápida e eficaz. A primeira 

categorização foi em nota, notícia, reportagem e entrevista e, posteriormente, os textos foram 

categorizados em temáticas.  

 

 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Foram analisadas, no total, 80 notas e 24 notícias. Os gêneros entrevista e reportagem 

não foram contemplados no intervalo de análise realizada. A diferenciação entre notícia e 
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reportagem foi norteada pela definição Melo (2003), já apontada anteriormente, e Vilas Boas 

(1996), que define o gênero reportagem da seguinte forma:  

 
A reportagem mostra como e por que uma determinada notícia entrou para a 
história. Desdobra-se, pormenoriza e dá amplo relato aos fatos principais e também 
aos fatos subjacentes da notícia. Quando a notícia salta de uma simples nota para 
uma reportagem, é preciso ir além, detalhar, questionar causas e efeitos, interpretar, 
causar impacto (VILAS BOAS, 1996, p. 43)  

 
  As notas informativas e notícias foram computadas e então foram categorizadas em 

eixos temáticos, que evidenciam o enfoque do jornal no que se refere ao tema da Aids, 

conforme pode-se observar nas tabelas e quadros a seguir.  

 
 

Tabela 1 – Total de notas publicadas sobre o tema por ano 

Ano  Total de notas  

1983  39  

1993 24  

2003  12  

2012  05  

Total geral  80  

 
Quadro 1 – Temas abordados nas notas 

 

Ano  

 Temas   

Protestos / Manifestações  Vítimas/ Estatísticas/  

Mortes  

Campanhas / 
Programas/Informes4 

1983  02  05  01  

1993  01  -  16  

2003  -  -  11  

2012 01  -  -  

 

Quadro 2 – Cont. Temas abordados nas notas 

 

Ano  

 Temas   

Filme/ Mostras/ 
Exposições/Programas de TV 

Temor sobre a doença Pesquisas 

                                                           
4 Como indicação de número de telefone, divulgação de Hospital que atendem pacientes com Aids)  
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1983  -  07  08  

1993  03  02  03  

2003  -  -  01  

2012  02  -  02  

 

Houve ainda, no ano de 1983, 06 notas que enfocavam vítimas da doença e possíveis 

casos de famosos com Aids e a questão da opção sexual; 02 notas sobre Reivindicações do 

leitor por informações sobre a doença e sobre programas de TV; 03 notas discutiam a 

discriminação contra homossexuais a partir da doença e 05 notas que destacavam a Aids 

como tema de debate em Congresso. 

De forma resumida, as notas publicadas no ano de 1983 trouxeram as pesquisas em 

torno de descobrir o agente causador da síndrome. O temor à doença apareceu em notas como 

o pedido da Suécia para que homossexuais e Haitianos deixassem de doar sangue, número 

elevado de pessoas ligando para o serviço de saúde americano para obter informações sobre a 

doença, a Aids comparada à sexta peste do Egito, número de doações afetadas pelo medo de 

contrair a doença, profissionais de saúde com medo de contrair a doença.  As notas também 

falaram dos Congressos no país para debater a doença, além de notas a respeito de famosos 

como o estilista Calvin Klein estar com a doença e a morte de Markito, costureiro brasileiro 

que se tratava de Aids em Nova York. Em se tratando de Campanhas, somente uma nota 

apareceu, esta mencionava um serviço de saúde criado pela Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo para prestar informação à população. Notas de números de vítimas e casos 

confirmados no país foram informados pelo Jornal que trouxe, ainda, manifestações nos EUA 

por parte dos Homossexuais em defesa das vítimas da Síndrome e da forma discriminada a 

que vinham sendo submetidos. É importante destacar que a quantidade maior de notas neste 

ano em relação ao outro deve-se ao intervalo maior de análise já que 1983 foi analisado o ano 

inteiro e os demais, intervalo de 15 dias.  

As notas de 1993 trazem as campanhas municipais realizadas para o combate à doença 

e o acesso à informação. Embora o período de coleta esteja relacionado ao Carnaval e o 

destaque esteja para as campanhas do período, o jornal também trouxe notas com pesquisas 

realizadas para se conter o vírus. Uma nota abordou Manifestação de Homossexuais no Brasil 

e, em três notas, o tema foram Filmes e Programas de TV que falavam sobre a Aids.  



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
193 

No ano de 2003 o foco foram novamente as Campanhas, além de uma nota sobre 

pesquisa realizada sobre estatísticas de mortes em torno da doença. Em 2012 as notas 

abordam Filmes que tematizam a Aids e suas polêmicas. De duas notas sobre pesquisas, uma 

fala do número de vítimas da Aids ser inferior ao número de mortes pela Hepatite C, e a outra 

informa sobre uma possível vacina contra a Aids e de o Brasil ser escolhido pela OMS para 

receber investimentos para as pesquisas de novas medicações.   

 

Tabela 2 – Total de notícias publicadas sobre o tema por ano 

Ano  Total de notícias  

1983  16  

1993  04  

2003  02  

2012  02  

Total geral  24  

 
 

Quadro 3 – Temas abordados nas notícias 

 

Ano  

 Temas   

Protestos / Manifestações  Vítimas/ Estatísticas/  

Mortes  

Campanhas / 
Programas/Informes5 

1983  03  02  03  

1993  -  -  02  

2003  -  -  -  

2012  -  -  -  

 

 

Quadro 4 – Cont. Temas abordados nas notícias 

 

Ano  

Te mas 

Temor sobre a doença  Pesquisas  

1983  03  03  

1993  01  01  

                                                           
5 Como indicação de número de telefone, divulgação de Hospital que atende pacientes com Aids)  
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2003  -  02  

2012  -  02  

 
Além das temáticas apontadas nos quadros 3 e 4, no ano de 1983 o jornal publicou 

uma notícia  que enfocava a AIDS como tema de debate em Congresso e uma notícia sobre 

preconceito em relação ao tema. De um modo geral, as notícias publicadas em 1983, ano em 

que a epidemia efetivamente aportou ao país, estavam relacionadas às possíveis causas da 

doença, aos até então chamados grupos de risco e incertezas em torno do tema.  

  Das 16 notícias publicadas neste ano, 15 mencionam os fatores de transmissão sendo 

o “homossexualismo”
6 abordado como um dos indícios. O uso de drogas também é apontado 

como fator de risco para contrair a doença. São levantadas hipóteses sobre a origem da Aids 

nos EUA, em 1978, mas que só em 1981 o problema foi reconhecido. No mês de junho de 

1983, são notificados os primeiros casos da doença no país e uma morte. Neste momento 

enfatiza-se que ainda não existem pesquisas no país a respeito na cura da epidemia. Nas 

notícias de temores, a falta de pesquisas e certezas das causas deixa a população dos EUA 

alarmada. Os possíveis sintomas são informados nas notícias a fim de levar esclarecimentos 

aos leitores.  

No mês agosto, uma notícia traz o anúncio da Secretária de Saúde do Estado de São 

Paulo de um programa para investigação, diagnóstico, controle e tratamento da doença, além 

de informar a população, profissionais de saúde também se interam sobre a doença.  

No mês de setembro, uma notícia reforça o programa, faz referência novamente sobre 

os objetivos do programa e também um alerta à população sobre os sintomas, e que estes não 

estão necessariamente ligados à doença. Questionamentos sobre a vacina contra hepatite ser 

aplicada devido a sua fabricação fora do país e os fatores de transmissão ainda geraram 

polêmica e assim foram noticiados. Em novembro, uma notícia informa sobre o início do 

tratamento no Brasil. Também é abordado o número de mortos pela doença nos EUA, os 

grupos de risco e informações sobre como as pessoas devem proceder em caso de suspeita e 

em casos já confirmados.  

No ano de 1993, uma década após a chegada do vírus ao país e os índices já 

alarmantes de contaminação no Brasil, das quatro notícias sobre a doença uma fala sobre a 

                                                           
6Expressão utilizada pelo jornal. Na década de 1990 a Associação Americana de Psiquiatria reconheceu, 
finalmente, que a homossexualidade não é uma patologia, abolindo a expressão “homossexualismo”, embora 

ainda em pleno ano de 2012 o seu uso seja corrente.  
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falta de Kits para detectar o vírus e a outra, também em relação ao sangue, aborda o risco de 

contaminação pela Aids ao se realizar procedimento de purificação para tratamento de 

hemofílicos.  

Em 19 de fevereiro de 1993, são abordados na mesma edição duas notícias sobre Aids 

com enfoques diferentes. Uma aborda a lei em vigor nos EUA que proíbe a entrada de 

imigrantes Haitianos, portadores da Aids no país. A outra é sobre um novo tratamento com a 

droga AZT, a droga ainda em fase de teste não podia ser aplicada. A notícia explica que os 

especialistas não falam de cura, nem mesmo de combate à doença com o uso da medicação.  

Em 2003, nos 20 anos da epidemia do país, foram publicadas duas notícias no 

intervalo de análise: uma sobre pesquisa da ONU relacionada à estimativa de vida da 

população em decorrência da doença; e a outra sobre novas pesquisas de combate à Aids.  

O ano de 2012 também trouxe duas notícias sobre Aids durante o período do 

Carnaval: uma delas relacionada à política de combate a Aids no Brasil e do financiamento 

dos organismos internacionais no custeio a ações e pesquisas em torno da doença, notíciaesta 

em sintonia com o período em que a Coordenação Nacional de Aids, do Ministério da Saúde, 

reforça as orientações a partir da Campanha de Prevenção de Carnaval. A outra notícia trata 

justamente do início da Campanha de Combate a Aids no período do Carnaval.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No primeiro ano estabelecido para a realização da análise, 1983, as matérias e notas 

veiculadas no jornal relacionadas à Aids abordaram não somente as possíveis causas da 

doença que até aquele momento vinha sendo debatida mundialmente como algo temido, mas 

como uma problemática social que envolvia o preconceito aos portadores da doença, as 

incertezas no diagnóstico, consequentemente a falta de esclarecimento à população. A Folha 

de S.Paulo tratou do tema com relevância cumprindo com a função de transmitir a 

informação. Retratou ao público leitor o que se sabia através de pesquisas e estatísticas de 

casos diagnosticados e de vítimas fatais nos países onde a síndrome havia atingido parte 

significativa da população.   

O tema foi, na maioria das vezes, tratado com cuidado, procurando ouvir fontes 

oficiais e especialistas, porém em algumas notas o tema foi abordado de forma ineficaz, 

sendo os homossexuais citados de forma pejorativa. O fato de os homossexuais estarem 
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inseridos no então chamado grupo de risco provavelmente levou o jornal a mencionalos na 

maioria das notas e notícias não somente por esta questão, mas por suas manifestações contra 

o preconceito e interesse em maiores esclarecimentos.  

O Jornal noticiou as pesquisas e problemáticas sobre o agente causador da doença 

desde seu surgimento, em 1981, nos EUA. O surgimento dos primeiros casos da Aids no 

Brasil no ano de 1983 foi relatado como um alerta à população e para os sintomas que 

envolvem a síndrome. Mesmo não havendo pesquisas no país, o jornal fez referência aos 

Congressos realizados no Brasil com especialistas internacionais, contribuindo para melhor 

esclarecer a população, além de sua prestação de serviço ao destacar o programa implantado 

para informar, diagnosticar, controlar e tratar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Aids).  

No ano de 1993, a cobertura do Jornal se ateve principalmente a informar sobre as 

Campanhas de Prevenção à doença em São Paulo em comunhão com os Governos Municipal, 

Estadual e Federal. Divulgou pontos de distribuição de preservativos e panfletos explicativos 

sobre a doença e sobre o uso correto da camisinha. Também destinou espaço para a 

divulgação de números de telefones disponíveis para esclarecimentos a população.  

Neste período, o Jornal destacou protestos, fora do país, de portadores do vírus e de 

defensores de causas como a dos Haitianos portadores do vírus HIV detidos em Cuba e 

impedidos de entrar nos EUA. O jornal fez referência ao apoio do então presidente Bill 

Clinton que desafiou o senado na proteção dos direitos destes, e dos investimentos do 

programa econômico do presidente nas pesquisas de combate à Aids, que em consequência 

não só beneficiariam os EUA, o Brasil, como todo o mundo. Dando maior amplitude ao tema 

e destacando outros aspectos que não os da prevenção, o jornal abordou a dificuldade na 

manutenção de programas para diagnóstico do vírus por pela falta de Kits para teste.    

No ano de 2003 o jornal trabalhou suas informações relacionadas principalmente às 

Campanhas das Secretarias Municipais de Saúde em relação ao Carnaval. Foram divulgados 

números de preservativos e folhetos distribuídos frisando o aumento massivo deste nesta 

época, bem como estatística de novos casos confirmados da doença. O pronunciamento do 

Ministro da Saúde sobre o novo foco da Campanha que focava adolescentes de 13 a 19 anos e 

sua tentativa de unificar as secretarias municipais e estaduais ao Programa de Combate à Aids 

tornado-as mais participativas nas ações. A participação ativa do então Ministro Humberto 

Costa foi destacada.  
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No ano de 2012, a quantidade de notas e notícias sobre Aids foi a menos significativa. 

Somente as notícias (2) deram maior ênfase a questão, sendo uma delas destinada à 

Campanha do Ministério da Saúde no Carnaval veiculadas na TV e a outra sobre o política de 

Combate à doença no país, com destaque para o pronunciamento de Michael Merson, diretor 

do programa global da Aids da OMS (Organização Mundial de Saúde) se posicionando 

quanto à realidade da doença no país e a estimativa de infectados, além de trazer a 

coordenadora do programa no Ministério da Saúde, Lair Guerra esclarecendo sobre a 

necessidade de investimentos para que as políticas de combate a doença sejam eficazes.   

 Em se tratando do objetivo geral deste trabalho que era o de analisar se a cobertura em 

relação a Aids no jornal escolhido trabalhou com a informação e prevenção conclui-se que o 

jornal cumpriu com seu papel no período da coleta de dados. Quanto aos objetivos 

específicos que foi o de verificar a incidência de notícias e o de identificar o tema presente 

nos textos, faltou por parte do veículo nas notas e notícias um conteúdo mais aprofundado 

buscado por fontes de conhecimento no assunto e que dessem maior importância a 

problemática Aids.  

 

 

6. REFERÊNCIAS  

 
BOAS, Sergio Vilas. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 1996.  
 
BUENO, Wilson da Costa. A saúde na mídia brasileira: sintomas de uma doença anunciada. 
2001.Disponível em: http://www.comunicasaude.com.br/comunicasaude/artigos/ 
jornalismo_saude/artigo17.php. Acesso em 06 de julho de 2012.  
 
BUENO, Wilson da Costa. Imprensa e saúde, uma relação que está na UTI. Disponível em: 
http://www.comunicasaude.com.br/comunicasaude/artigos/jornalismo_saude/artigo17.p hp. Acesso 
em 06 de julho de 2012.  
 
CARVALHO, Carlos Alberto .Narrativa jornalística e memória: a cobertura noticiosa dos 30 anos 
de Aparição Pública da AIDS. Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XI Encontro de 
Grupos de Pesquisa em Comunicação. Minas Gerais, 2011  
 
FONSECA JÚNIOR, Wilson C. Análise de conteúdo. In: DUARTE, Jorge; BARROS,  
(Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa de comunicação. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 
 
KUSCINSKY, Bernardo. Jornalismo e Saúde na Era NeoLiberal. Trabalho apresentado no VII 
Congresso de Saúde Pública, 2001.  
 
MARQUES DE MELO, José. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3. 
ed. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.  



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
198 

 
MOREIRA, Sonia Virgínia. Análise documental. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Métodos e técnicas 
de pesquisa de comunicação. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 
 
SILVERIO, Alessandra. Saúde e informação: direitos do povo. Disponível em:  
http://www.comunicasaude.com.br/comunicasaude/artigos/jornalismo_saude/artigo17.p hp. Acesso 
em 06 de julho de 2012.  
 
SONTAG, Suzan. Aids e suas metáforas. São Paulo: Schawarcz,1989  
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são. Florianópolis: 
Insular, 2005, vol I.  
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: A tribo jornalística- uma comunidade interpretativa 
transnacional. Florianópolis: Insular, 2005, vol II.  
 
 

 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
199 

REGULARIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA ARGENTINA: A  
OPORTUNIDADE POLÍTICA SOB A PERSPECTIVA DA DISPUTA SIMBÓLICA  

PELO PODER   
 

Michele Santos da Silva1 
 
 
 
RESUMO  
A proposta deste trabalho é discutir a regulamentação dos meios de comunicação argentina na 
perspectiva da oportunidade política. Aprovada em outubro de 2009, a medida - também 
conhecida por ley de medios, é um tema que merece atenção pois, além de ter sido a primeira 
a ser aprovada em território latino-americano - inspirando discussões em outros países como o 
México, Equador e, mais recentemente o Uruguai, ela é o resultado de um confronto político 
entre a presidente Cristina Fernández de Kirchner e o Grupo Clarín (GC). Portanto, sua 
abordagem está pautada pela revisão bibliográfica de autores que refletem o contexto político 
da aprovação da lei, sob o viés da disputa pelo poder entre governo e mídia. Isto é, a lei foi 
uma agenda política ou consequência de uma retaliação da presidência ao grupo midiático? 
Ainda, inclui pesquisadores que debatem a concentração dos meios na América Latina como 
um fenômeno bastante comum, cujos governos encontram-se submetidos às corporações de 
mídia. Desse modo, o objetivo desta análise é refletir a aprovação da lei audiovisual como 
uma oportunidade política utilizada pelo governo Kirchner para prejudicar os interesses 
comerciais do Grupo Clarín, após a ruptura dessa antiga aliança. Isso demonstra que a 
promulgação e o enfrentamento em torno dessa lei estiveram mais inclinados para uma ação 
de legitimação do poder em disputa, que uma preocupação em desenvolver políticas públicas 
para o benefício da sociedade.  
 
Palavras-chave: Oportunidade Política; Ley de Medios; Argentina.  
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Na América Latina dos últimos anos surgiram alguns exemplos de intervenção estatal 

que resultaram em leis para coibir a concentração de propriedades midiáticas. Na Argentina, 

por exemplo, a Ley de ServiciosAudiovisuales n. 26.522, sancionada em outubro de 2009, 

surgiu com uma política de pluralização para desconcentrar as empresas desse setor. Até esse 

momento, os argumentos que mediaram tais discussões pareciam não ter um impacto 

significativo, como se o pioneirismo argentino tivesse despertado um novo desejo de luta pela 

democratização dos meios. Desse modo, países como México, Equador e Uruguai deram 

início ao processo de criar sua própria lei de mídias, talvez inspirados pela atrevida iniciativa 
                                                           
1 Jornalista e mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. E-
mail: mssilva79@gmail.com. Pesquisa financiada pela CAPES desde abr/2014.  
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de Cristina Fernández de Kirchner que personificou a messiânica tarefa de fragmentar os 

conglomerados de comunicação em seu país.  

Sem dúvidas a lei argentina foi uma grande vitória para a região. Entretanto, seu 

contexto envolve uma inconveniente desordem cronológica nos fatos, induzindo à ideia 

simplificada de que a medida foi um objetivo permanente do kirchnerismo, como se o governo 

de Néstor e Cristina Kirchner tivessem sido completamente independentes de uma relação 

com a imprensa local, especialmente com o Grupo Clarín.  

Contudo, o cenário que implica a criação da lei audiovisual traz enlaces menos 

audazes, pois antes da súbita necessidade de construir uma agenda política voltada para a 

pluralização de vozes, o próprio governo Kirchner realizou concessões para ampliar a 

concentração de mídias, beneficiando diretamente o Grupo Clarín, hoje seu maior rival 

político.   

Portanto, a lei não foi o resultado de uma medida pensada em democratizar os meios 

de comunicação na Argentina, mas sim, de um confronto político (TARROW, 2009) que criou 

uma oportunidade política (GAMSON e MEYER, 2009) para o governo legitimar a lei como 

uma demanda social, embora seu verdadeiro propósito tenha sido coibir o Grupo Clarín 

(HENKEL e MORCILLO, 2013; LINS, 2009; MOCHKOFSKY, 2011; MONTENEGRO,  

2011; SARLO, 2011; SIMÓN, 2013), após o rompimento de sua aliança.   

Logo, o enfrentamento entre governo e mídia também demonstra que o conflito foi 

uma oportunidade política para concretizar um debate inédito na América Latina, entendendo 

o conceito de oportunidade política como uma “abertura para expressar demandas” 

(GAMSON e MEYER, p. 276, 2009) e, ao mesmo tempo cumprir um fim. Tal confronto 

político  

(TARROW, 2009) determinou a luta na produção de sentido em torno da lei de serviços 

audiovisuais, pois, se de um lado estava o governo que hipoteticamente censurava a mídia - 

por ela desafiar o governo com denúncias de corrupção, de outro estava o governo que 

supostamente era ousado por opor-se a uma a mídia apenas interessada em lutar por seus 

interesses comerciais e não pela liberdade de expressão de um país.   

Com base nessas premissas, fica evidente que a esfera midiática foi um importante 

mediador na mobilização da opinião pública, conquistando aliados e medindo forças entre 

Cristina Kirchner e Grupo Clarín. Inclusive, ela deu visibilidade à disputa cujo cada ator 

tratou de legitimar as demandas da ley de medios como assuntos de interesse público (COBB, 

ROSS e ROSS, 1976), embora seu objetivo final fosse concretizar propósitos privados.   
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Para facilitar o entendimento dos argumentos aqui debatidos, o presente artigo está 

dividido em três seções. A primeira faz uma breve discussão sobre a concentração midiática 

na América Latina, comentando a importância da regularização dos meios. Segue pela ley de 

meios analisada sob a perspectiva da oportunidade política que resultou do confronto entre 

governo e imprensa e não de uma construção de agenda política. A terceira seção aponta os 

principais aspectos e avanços da lei argentina, finalizado com as considerações finais. 

 

2. CONGLOMERADOS MIDIÁTICOS: UM OBSTÁCULO PARA A PLURALIDADE 
DE VOZES E PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS 

Os meios de comunicação dedicados à informação, principalmente, possuem funções 

capaz de legitimá-los como um importante mediador para o exercício da democracia (LIMA, 

2011). Nesse sentido, sua relevância como ator social reflete-se na capacidade que possui para 

influenciar no modo como os fatos e os eventos são decodificados e interpretados pelos 

indivíduos, incluindo seu alto poder de impacto em agendar temas que serão debatidos no 

espaço público.  

Apesar de a interpretação sobre a finalidade da imprensa partir do pressuposto de que 

ela é uma ferramenta a serviço da esfera pública, é sabido que toda a dinâmica que envolve 

sua prática no campo social atende aos interesses privados, o que é previsivelmente esperado 

tratando-se de empresas cujo objetivo é a lucratividade para a sua manutenção no mercado. 

Entretanto, quando todo esse potencial se concentra em poucas organizações, especialmente, 

em países com democracias relativamente jovens, a ferramenta que estaria a serviço do povo 

passa a ter um efeito inverso e nocivo, pois geralmente nela se observa a instrumentalização 

das mídias para disputar o poder (Ibidem, p. 10).  

Desse modo, para o contexto latino-americano, pesquisadores apontam que a região 

ainda possui uma acentuada concentração de meios a serviço de um pequeno grupo de 

organizações (BECERRA e MASTRINI, 2003, 2006, 2007, 2009; SOARES, 2009; MATOS, 

2013), ressaltando que tal fenômeno é grave, pois fere as premissas básicas da democracia 

moderna, já que limita a variedade de meios, impede a pluralidade de acesso e reduz, ainda, a 

participação cidadã no processo social de circulação de mensagens (BECERRA e 

MASTRINI, 2007). Assim, considerando que os meios de comunicação desempenham um 

papel fundamental na mediação entre os processos comunicativos e as práticas sociais e, 

entendendo a presença de conglomerados como um fator que dificulta a interpretação da 

função comunicacional como um projeto de políticas públicas a serviço do público, a reflexão 
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que permeia esta questão é como regularizar os meios de comunicação em uma sociedade cuja 

informação é interpretada como uma mercadoria, “apropriada por empresas privadas 

portadoras de interesses políticos?” (LIMA, 2011, p.10).  

Sem dúvidas a resposta para essa questão é promover a pluralidade de vozes nesses 

meios. O que significa que os governos devem criar políticas de controle para a concessão de 

licenças, fomentar estratégias que rompam com a homogeneização de ideias, singularidade 

dos pontos de vista e das notícias, isto é, caminhar o caminho inverso das empresas 

hegemônicas, diminuindo sua participação no desenvolvimento das políticas e culturas 

populares.   

Embora o panorama latino-americano esteja longe de uma democratização dos meios 

que contraponha o atual oligopólio configurado em países como o Brasil, México, Venezuela, 

Chile e Colômbia, existem debates e ações políticas que tentam conscientizar e minimizar o 

impacto dos monopólios midiáticos, situações essas exploradas por países que estão tratando 

de regulamentar a concessão de licenças. Na Argentina, por exemplo, o pioneirismo de sua 

Ley de ServiciosAudiovisuales n. 26.522 trouxe a proposta de uma política de pluralização a 

partir da desconcentração dessas empresas, sendo uma ação bastante importante para 

impulsionar o tema na região. Tanto que, de acordo com informações divulgadas no Relatório 

Anual para a Liberdade de Expressão (2013), articulada pela Organização dos Estados 

Americanos, entre 2012 e 2013 ocorreram alguns avanços. Por exemplo, o Equador aprovou 

sua lei de serviços audiovisuais no mês de junho, o México decretou sua reforma 

constitucional sobre as telecomunicações e competitividade mercadológica cuja vigência 

entrou agora em agosto, no Uruguai, em maio o presidente José Mujica encaminhou seu 

projeto de lei de mídias ao Congresso Nacional, que não foi aprovado todavia por conta das 

eleições presidenciais. Ainda, de acordo com Acevedo (2014), o Peru também está discutindo 

essa temática depois da fusão de 54% da empresa EPENSA pelo Grupo El Comercio - que 

passou a ter o controle de 80% do mercado de imprensa escrita.   

Sem dúvidas, essas iniciativas demonstram que há um interesse em ampliar a 

participação no processo de produção de conteúdos informativos, o que é bastante positivo 

para a sociedade. Mas a questão que permeia esta temática são os contextos em que eles 

ocorrem, pois, enquanto alguns governos lançam essas políticas em nome da democracia, 

análises mais aprofundadas apontam que elas não passam de estratégias para limitar a 

liberdade de expressão para o exercício de políticas autoritárias. Por outro lado, existem 

empresas de comunicação que são a própria prática do despotismo. Diante de políticas 
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regulatórias, acusam seus governos de praticarem a censura, argumentando que estão 

atendendo os interesses da sociedade, sendo que na verdade não estão.   

 
 

Esses debates são fáceis de confundir a opinião pública que, facilmente desconhece os 

assuntos que permeiam essas questões. E, dependendo da forma como o argumento sobre a 

regularização de mídias é realizado, há um grande risco de ele não ser percebido como uma 

importante política pública para a emancipação da sociedade. 

 

3. RETALIAÇÃO OU AGENDA POLÍTICA? A OPORTUNIDADE PARA UMA LEI 
DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS A PARTIR DA RUPTURA DE ALIANÇA 

 

A oportunidade política que resultou na promulgação da lei de serviços audiovisuais 

é observada aqui como ação interdependente e resultante do confronto político entre o Cristina 

Kirchner e o Grupo Clarín (GC), apontando que o debate para a democratização dos meios 

argentinos não teria ocorrido na ausência da fratura dessa relação. Porque antes da ruptura, 

ambos os atores mantinham uma aliança de conveniências.   

  Isso significa que enquanto o GC fazia um jornalismo míope e acrítico sobre o 

governo Kirchner, em troca recebia informações exclusivas da Casa Rosada 

(MOCHKOFSKY, 2011), cujos benefícios não se limitaram aos furos jornalísticos. No 

governo de Néstor Kirchner (20032007), por exemplo, contribuiu-se efetivamente para o 

aumento da concentração dos meios do Grupo Clarín quando lhes concedeu a renovação da 

licença do Canal 13 seguido pela aprovação da fusão entre Cablevisión e Multicanal (LINS, 

2009, p.13).  

  Contudo, após a Resolução 1252 - quando o Grupo Clarín deu cobertura sobre os 

protestos ruralistas, a presidência tomou como causa da queda na sua imagem positiva o 

próprio  

Grupo, que de fato percebeu que não seria vantajoso manter seu apoio a um governo 

com problemas de aceitação pública. A partir de então, a aliança foi rompida dando início ao 

confronto político entre mídia e governo.   

Com base nesses eventos, é possível observar que a oportunidade política que 

impulsionou à lei de mídias argentina foi utilizada pelo governo como uma estratégia de “luta 

                                                           
2 Trata-se de um imposto sobre os grãos destinados à exportação, o que afetou a elite agrária daquele país. Seu 
resultado foi uma onda de protestos que duraram quase quatro meses, prejudicando a imagem da presidente 
Cristina Kirchner.  
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pelo sentido de suas reivindicações” (GAMSON e MEYER, 2008, p.289). Isto é, embora a 

verdadeira finalidade da lei tenha sido uma vingança (SARLO, 2011) para prejudicar os 

interesses comerciais do Grupo Clarín, o discurso da pluralização de vozes fez a medida 

parecer uma política originada da necessidade de fortalecer a democracia. Inclusive, do ponto 

de vista da construção da agenda política para os serviços públicos, as normas aplicadas para 

coibir a concentração de meios praticados na Argentina demonstram que quem exerce poder 

sobre esse tipo de agenda tem a capacidade de manipular os valores predominantes de um 

assunto, seja por sua ratificação, veto, interpretação ou sentidos enquadrados:  

 
Quem é favorecido pela lei, nas suas relações de barganha, buscará manter uma 
doutrina de legalidade; sustentará o cumprimento automático da “carta da lei”, 

tratando de sustentar algumas leis com outras novas que estreitam ou fecham a 
abertura de ponderação futura (NIEBURG apud COBB e ELDER, 1971, p. 902, 
tradução nossa).  

 

Contudo, a estratégia de legitimação da ley de meios não foi favorável à presidente 

Kirchner, pois ela terminou beneficiando o Grupo Clarín que soube explorar exaustivamente 

sua própria imagem como injustiçado, enquadrando-se como vítima do despotismo e da 

censura do governo, o que de certo modo ofuscou a necessidade do Grupo explicar fatos 

passados, como a barganha recebida do governo em troca de um jornalismo questionável. 

Sobre esses aspectos, Sarlo (2011) discute que:  

 

O ataque, paradoxalmente, embeleceu os meios. A oportunidade foi perdida por um 
reflexo tipicamente kirchnerista: o uso instrumental de questões de princípio para 
decorar interesses econômicos ou políticos Por exemplo, os direitos humanos no caso 
dos filhos adotivos, suspeitos de terem sido apropriados pela dona do Clarín; a 
denúncia de que esse diário e o La Nación haviam se apoderado do Papel Prensa com 
o amparo da ditadura [...]; também, a consigna de que era urgente uma nova lei de 
meios já que na Argentina a ditadura ainda regia disposições, como se não tivesse 
passado um quarto de século, dúzias de medidas nos sentidos mais díspares e, 
sobretudo, sete anos de governo kirchnerista, cujo transcurso não havia modificado 
esse antecedente nefasto (p. 218, tradução nossa).  

 

Independentemente dos mecanismos que resultaram na regulamentação dos meios 

concentrados, reconhecendo de antemão a sua importância, o contexto em que eles foram 

trazidos à esfera pública debilitou sua credibilidade. Pois se converteram em alvo de críticas 

durante os protestos massivos contra Cristina Kirchner, ocorridos nos meses de setembro de 

novembro de 2012 (SILVA, 2013).   

Com isso, pode-se afirmar que a própria argumentação realizada em torno da lei 

desorientou a percepção da sociedade, indecisa entre duas estruturas de enquadramento que 
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permearam o confronto: o da vingança ou o da boa prática de agenda política. Isso mostra que 

mesmo tendo a seu favor um tema com justiça de causa, poder de persuasão, extensão e 

reação das elites e de outros grupos (TARROW, 2009), a investida da presidência foi quase 

uma propaganda auto destrutiva para seu governo, pois o público teve dificuldades de 

entender e aceitá-la. Portanto, Cristina Kirchner perdeu um valioso espaço de debate sobre a 

lei para o fortalecimento das discussões em torno do interesse privado das grandes empresas 

de mídia, as quais conseguiram transferir a saliência de suas agendas para a agenda da 

sociedade (McCombs, 2011). 

 

4. GRUPO CLARÍN E LEY DE MEDIOS: UM BREVE APONTAMENTO SOBRE O 
CONGLOMERADO E A LEI ARGENTINA  

 
 

A consolidação do Grupo Clarín como conglomerado teve como estratégia a 

neutralidade política, alinhando-se com as tendências que proporcionassem alguma vantagem 

para seus objetivos (MOCHKOFSKY, 2011). Tanto que amparou ditadores, democratas, 

progressistas e liberais. Sobre o aspecto de sua isenção política, Sivak comenta:  

 

“Diria que é um diário não ideológico. Seus leitores não esperam tal coerência, 

esperada em diários como o La Nación ou o La Vanguardia. Até dois dias antes da 
queda de Perón, eles eram peronistas e, de repente, houve um furioso anti-peronismo. 
Mas se olharmos para a venda de jornais... cresce com isso. (PÁGINA/12, 2013, 
tradução nossa)  

 

De todos os modos, esse apoio político pluralizado ajudou significativamente na sua 

expansão. Durante a presidência de Carlos Menem, por exemplo, o GC obteve a concessão do 

Canal 13 e da Radio Mitre. Mas após uma crise com o governo, o próprio Menem admitiu que 

seu maior erro foi ter derrogado o artigo 45 da lei sobre radiodifusão, a mesma que havia 

aprovado para consolidar o Grupo Clarín:  

 

Não medi as consequências. Fiz para apoiar a liberdade de imprensa, mas essa 
anulação […] a monopolizou. Não esperava que algumas empresas se convertessem 

em proprietárias de diários, canais de televisão, rádios e, inclusive, uma cota do Papel 
Prensa. É um erro que teremos que reparar (LA NACIÓN,1992, tradução nossa).3 
 
 

Inclusive, no governo de Néstor Kirchner o Grupo também foi contemplado com  

                                                           
3Resposta do presidente Carlos Menem ao jornal La Nación (08/07/1992), sobre os maiores erros cometidos 
durante seus três anos de gestão.  
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importantes licenças, como a fusão de Cablevisión e Multicanal 

 

No início do governo de Néstor Kirchner, o grupo Clarín buscou manter um 
posicionamento relativamente próximo do governo, embora sem qualquer entusiasmo 
ou alinhamento ideológico, o que lhe assegurou a renovação da licença do Canal 13 e 
a aprovação da fusão entre Cablevisióne Multicanal (LINS, 2009, p.11).  

 

Mas quando o Grupo Clarín é referido como um conglomerado de mídias, então, o que 

o caracteriza como tal? A resposta está na sua composição, que atende vários segmentos da 

mídia como jornais impressos, revistas, emissoras de rádio e de televisão aberta e a cabo, além 

de sites de conteúdo, serviços de banda larga e produtora de filmes4.   

Para se ter uma dimensão do que é esse conglomerado, junto com outros três 

importantes grupos midiáticos na América Latina - Organizações Globo (Brasil), Grupo 

Televisa (México) e Grupo Cisneros (Venezuela), possui 60% do faturamento total dos 

mercados latino-americanos5. Sozinha, a corporação argentina controla mais de 60% da 

receita publicitária em seus jornais impressos e pouco mais de 50% do mercado de televisão 

por assinatura. Na TV aberta, sua emissora El Trece alterna a liderança com a emissora Telefé 

e no mercado de radiodifusão sonoro controla 50% do share5 na AM e 12% na FM (LINS, p. 

6, 2009).   

O problema dessa concentração de mercado é que ela diminui a concorrência, 

acarretando na homogeneização do enfoque das notícias, das fontes abordadas, dos pontos de 

vista explorados e da diversidade informativa apresentada ao público que, de modo geral, é 

impactado culturalmente e no modo de interpretar a realidade (MASTRINI e BECERRA, 

2003). Isso dificulta o surgimento e a manutenção de meios de comunicação de menor porte 

ou alternativos, impactando, também no controle dos preços, que é fixado a custos elevados 

pelas grandes corporações.   

No caso argentino, a concentração de meios unificou a publicidade em veículos 

líderes, fomentando a baixa oferta de programação cultural local, entre outros problemas 

(LINS, 2009, p. 4). Isso torna indiscutível a importância e a urgência de normas que 

regularizem a concessão das licenças audiovisuais, pois os conglomerados comprometem a 

qualidade do que se é discutido e assimilado no espaço público. 

 

                                                           
4 Informação disponível em: http://www.grupoclarin.com/institucional/empresa5 
Dados de Mastrini e Becerra (2003).  
5 Corresponde à porcentagem de audiência de um programa com relação à audiência do total do veículo (rádio) 
para um mesmo período.  

http://www.grupoclarin.com/institucional/empresa
http://www.grupoclarin.com/institucional/empresa
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4.1 Um pouco sobre a lei que pretende fragmentar monopólios de mídia  

 

Fazendo uma breve avaliação dos pontos positivos e negativos da lei, Lins (2009) 

destaca alguns aspectos. Os positivos consistem em um: 1. Marco legal relativamente 

independente da tecnologia; 2. Simplificação nos processos administrativos; 3. Limitação da 

concentração sem dificultar as atividades empresariais, estimuladas por um mercado 

competitivo e equilibrado. Os negativos referem-se: 1. Mecanismos de controle por parte do 

Estado, centrado nos critérios do processo licitatório que, na opinião do autor, são subjetivos; 

2. Insegurança administrativa pela implicação do Estado em contratos particulares; 3. Pressão 

exercida pelo governo no sentido de induzir situações de autocensura, ao determinar a 

fiscalização sobre aquilo que considera uma ofensa aos princípios constitucionais (p. 29-30).  

Entre as metas que a lei argentina estipula está a regularização das concessões - que 

atualmente, não devem superar os 10 anos. Ou seja, é possível que a empresa renove sua 

licença, mas apenas uma vez e, de acordo com a lei, ela deve ser monitorada para a avaliação 

da qualidade das atividades prestadas. Entre os requisitos de qualidade para uma nova licença 

estão o pluralismo de vozes, ética, informações de interesse público, garantia de produção 

local em todo o território argentino, etc. (ARGENTINA, 2010). Também, inclui a reserva de 

33% em todas as bandas terrestres de radiodifusão sonora e televisiva para os meios sem fins 

lucrativos, como os administrados por civis, fundações, cooperativas, sindicatos, entre outros.   

Quanto à fiscalização que impede a concentração de meios audiovisuais, estabelece 

um limite de 10 licenças de rádio e/ou televisão aberta por prestador ou 24 para serviços 

contratados, os quais não devem superar mais que 35% da audiência nacional, sendo o teto de 

participação estrangeira de até 30% (LINS, 2009). Além disso, especifica que dentro de uma 

mesma região não pode haver mais que três licenças, das quais uma para rádio AM, duas para 

FM e um canal aberto ou a cabo. A lei ainda reserva uma frequência de rádio AM e FM e 

televisão aos povos originários nos locais onde estão assentados (BURCH, 2013). Também 

estipula que os meios estatais devem ser públicos e não governamentais, cuja programação 

deve promover variedade informativa, educacional, cultural e de entretenimento.  

Para Simón (2013), o projeto de lei careceu de tempo para debates mais 

aprofundados, ferindo à constituição - se for considerada as irregularidades nos seguimentos 

de sua sanção e promulgação. Enfatiza que seu propósito esteve longe da democratização das 

mídias, consistindo em uma publicidade oficialista para atacar o Grupo Clarín.   
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Nesse sentido, Sarlo (2011), também compartilha tal ideia, ressaltando que os 

princípios de pluralidade de vozes e representação de minorias e povos originários estão 

limitados ao serviço instrumental do kirchnerismo, pois os verdadeiros interesses estão no 

entorno particular do governo, o que considera grave.  

Henkel e Morcillo (2013) afirmam que em momento algum a norma impulsionada 

pelo governo respondeu à pressão vinda da mobilização popular em torno da comunicação - 

que há anos desenvolve esse debate, mas sim, de uma disputa de interesses do governo.   

Por outro lado, o Fórum Argentino de Rádios Comunitárias (FARCO), através da 

Coalición por una Radiodifusión Democrática, esclarece que o projeto de lei enviado ao 

congresso foi escrito pelo povo. E nenhuma lei foi tão estudada, analisada e discutida como a 

atual, cujo processo de elaboração teve início em 2004. Entretanto, reconhece que há vários 

aspectos a serem implementados, como a legalização de rádios que já estão funcionando sem 

ter obtido o reconhecimento legal e a implementação de um fundo de meios comunitários, 

indígenas, nas regiões fronteiriças, etc. O órgão ainda pondera que desde a sua criação, as 

normas da lei que visam a pluralidade de vozes estão sendo descumpridas, exemplificadas na 

falta do reconhecimento jurídico e a legalização dos meios comunitários, alternativos e 

populares, que há anos está sem soluções concretas; a entrega de licenças sem a realização das 

reservas do 33% que, pela nova lei, deveria ser destinada às entidades sem fins lucrativos: E 

conclui:  

 

Diante da falta de respostas para os meios Comunitários, Alternativos e Populares, a 
Red Nacional de Medios Alternativos continua denunciando as ações dilatórias do 
Governo e a falta de políticas do Estado para à inclusão no marco legal deste setor 
historicamente prejudicado (p. 206, tradução nossa).  

 

A lei estaria vigente no final de 2012, cuja aplicação foi definida para o dia 7 de 

dezembro desse ano, data que se tornou emblemática na disputa simbólica pelo poder entre 

Cristina Kirchner e Grupo Clarín. Nela, os conglomerados deveriam apresentar um plano 

voluntário de adequação à Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual 

(AFSCA), que teria 120 dias para avaliá-lo. Até o dia quatro de dezembro daquele ano, 14 dos 

21 grupos convocados apresentaram uma proposta ao órgão (EL ARGENTINO, 2012).  

Entretanto, o Grupo Clarín entrou com uma medida cautelar alegando a 

inconstitucionalidade dos artigos 41 e 161, referentes ao número de meios permitidos por 

grupo. O artigo 161 era seu ponto crucial, pois empresas com mais de dez licenças de rádio e 

televisão deveriam se desfazer do excedente. O GC possuía 250 licenças de radiodifusão, 
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controlando cerca de 35% do mercado nacional (BURCH, 2013).], portanto, nas normas da 

nova lei deveria concretizar o desinvestimento para no máximo 24 licenças em pontos 

divergentes do país, no prazo de um ano.  

Após quatro anos de mobilização da opinião pública, disputa de enquadramentos que 

justificassem a legitimidade de seus argumentos e briga na justiça, finalmente no dia 29 de 

outubro de 2013 a Corte Suprema de Justiça declarou constitucional a ley de medios, firmando 

a vitória do oficialismo na sua batalha contra o Grupo Clarín, embora este afirmou que irá 

recorrer nos tribunais internacionais (PALACIOS, 2013), anunciando que o fim da guerra 

ainda não ocorreu.   

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

O confronto político entre Cristina Kirchner e Grupo Clarín resultou em uma 

oportunidade política para o debate pioneiro sobre a democratização dos meios. Embora essa 

ação tenha uma relevante importância no cenário latino-americano, onde existe importantes 

empresas concentradas no setor da comunicação, inclusive, inspirando iniciativas em países 

como o Equador, México e o Uruguai, é importante observar em qual contexto esse tipo de 

medida é aprovado.  

Se por um lado uma lei de regulamentação é aprovada em nome da pluralização de 

vozes, ela também pode ser promulgada e sancionada para ampliar estratégias de políticas 

autoritárias, praticadas tanto por governos como por grupos de comunicação.  

No caso da Argentina, o confronto foi uma oportunidade política para legitimar uma 

demanda antiga, mas que só foi considerada pelo governo após a ruptura de sua aliança com o 

maior conglomerado midiático daquele país. Isso mostra que nem sempre a prioridade está 

centrada em uma agenda pública ou política em nome da democracia, mas sim, em uma 

agenda de disputa pelo poder que atende interesses privados.  

  Desse modo, a própria mídia configurou-se em um grande campo de batalha usada 

para enquadrar os argumentos entre governo e imprensa que buscaram legitimar a lei como 

democrática ou anti-democrática. Como a ley de mediossurgiu a partir de um enfrentamento 

amplamente explorado pelos meios de comunicação – e em boa parte, pertencentes ao Grupo 

Clarín, a discussão de grande relevância para a esfera social perdeu em parte seu sentido, 
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abrindo espaço para a interpretação de uma rixa ou para as práticas econômico-liberais das 

corporações de mídias.  

  Após anos de embate, a Argentina finalmente tem sua lei constitucionalizada. Com 

avanços e falhas, inclusões e exclusões, sua iniciativa tem servido de exemplo a alguns países 

que já deram seus primeiros passos rumo à democratização dos meios. E isso pode ser um 

importante recurso para as discussões que timidamente estão se formando no Brasil.  
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CONTRIBUIÇÕES E POSSIBILIDADES DA PRAGMÁTICA QUANDO APLICADA  
AOS ESTUDOS DE JORNALISMO  

 
 

Naiara Longhi Maia1 
 
RESUMO  
Este artigo tem como objetivo desenvolver uma discussão teórica que permita compreender as 
origens da pragmática, área de estudos que se preocupa com os usos sociais da linguagem, e 
as interações possíveis – e desejáveis – desta disciplina com os estudos em jornalismo. 
Nascida nos seios da linguística e da filosofia modernas, a pragmática se constitui hoje como 
um campo autônomo de estudos. As discussões apresentadas nesse trabalho são de caráter 
inicial e exploratório, sendo que as reflexões e conclusões a que se chega embasarão 
pesquisas futuras sobre a pragmática social e suas interlocuções com o campo da 
comunicação social. A pesquisa bibliográfica realizada em obras de referência sobre a 
pragmática e as teorias do jornalismo permitiu concluir que a disciplina é uma importante 
perspectiva para o estudo da comunicação, já que busca ir além das análises que se 
comprometem em determinar regras ou elucidar sentidos. Está interessada no movimento da 
interação comunicativa e na capacidade que esta tem de alterar a realidade, seja a ação 
individual ou até mesmo o processo coletivo de construção de contextos e significados. Dessa 
forma, leva a uma reflexão mais profunda sobre pontos como a ética profissional e a própria 
prática jornalística como uma ação política na sociedade.  
 
Palavras-chave: Comunicação; Pragmática; Jornalismo; Teorias do Jornalismo.  
 

 

AS ORIGENS DA PRAGMÁTICA  

 

  A mais antiga definição da disciplina intitulada pragmática pode ser encontrada nos 

escritos do filósofo e semioticista norte-americano Charles Willian Morris, em 1938: “a 

pragmática é a parte da semiótica que trata da relação entre os signos e os usuários dos 

signos”. A definição é vasta e localiza a pragmática em uma das suas supostas áreas de 

origem, a semiótica, evidenciando, também, o aspecto central que sempre embasou todos os 

estudos da área, a saber, a ênfase em observar a linguagem a partir do uso – o que 

imediatamente remete à figura do falante, o usuário.  

No início do século XX, os estudos da linguagem concentraram-se em análises que 

encontraram na sintática2 e na semântica3 seu escopo teórico. O professor norte-americano 

                                                           
1 Especialista, Universidade Federal do Paraná, nailonghi@hotmail.com.  
2 A sintática ou sintaxe busca compreender a relação entre os termos dentro de uma frase. “A abordagem 

sintática estuda a relação dos signos entre si, das palavras na frase ou das frases nas sequências de frases; tentase 
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Jacob L. Mey (1993) afirma que, por muito tempo, a pragmática foi considerada pelos 

linguistas uma espécie de “cesta de lixo” da área, para onde iam todos os casos que a ciência 

da linguagem, em especial a semântica, não era capaz de dar conta. O olhar pejorativo, no 

entanto, não era novo: já havia sido utilizado pelo linguista e filósofo israelense Yehoshua 

Bar-Hilel, que nos anos 50 classificou a própria semântica como a lata de lixo da sintaxe4.  

No final da década de 50, alguns estudiosos passaram preocupar-se com o que havia 

ido para a cesta de lixo e o porquê. Essa busca, porém, prosseguiu sem resolver muitas das 

especulações que ainda persistiam sobre o uso da linguagem - por que as pessoas falam de 

determinada forma em situações específicas? O que estão tentando fazer com a linguagem? - 

já que o resgate da semântica, ainda influenciada pelo pensamento lógico-matemático, 

contribuiu para o fortalecimento de estudos que não iam muito além das condições de verdade 

ou falsidade dos enunciados. “Semantics remained an abstract, descriptive science; its 

favourite (and for a long time, unique) concern was the conditions under which a sentence 

was true or false” (MEY, 1993, p. 13). Mais uma vez, os problemas não resolvidos da 

linguística foram relegados a uma área nebulosa – a pragmática. E foi a partir de então que os 

problemas envolvendo os usos da linguagem passaram a instigar aqueles estudiosos que mais 

tarde viriam a ser chamados de pragmaticistas  

 

(...) pragmaticians found out rather quickly that the truth value of a sentence, taken 
in its abstract form, was of little interest to the users of language, who rarely would 
utter something in order to be proven true or false. Usually, it is much more 
interesting to try and find out why people say something than wheter what they say 
is true or false; (...) And the full meaning of na utterance may not even be clear to 
the uttere until she or he finds out what the sentence has done to enviroment, in the 
broadest sense of word (ibidem, p.14).  

 

Com a publicação do artigo “On referring” (1950), o filósofo inglês Sir Peter 

Frederick Strawson abriu caminho para o estabelecimento de uma pragmática formal, 

                                                                                                                                                                                     
formar regras de boa formação para as expressões (...) respeitar essas regras é condição para que os fragmentos 
assim gerados sejam providos de sentido (...) aptos a ser adotados de um valor de verdade” (Armengaud (2006, 

p. 12).  
3 Já, a semântica refere-se a relação dos termos com o sentido a ele atribuído. “A abordagem semântica trata da 

relação dos signos, palavras e frases com as coisas e o estado das coisas; é o estudo conjunto do sentido, da 
referência e da verdade” (idem).  
4 Nos anos 50, os estudos na área da linguística foram profundamente marcados pela lógica-matemática, sendo 
que a disciplina estabeleceu-se como uma verdadeira “álgebra da linguagem” (HJELMSLEV apud MEY, 1993, 
p. 12). Estudos que se preocupassem com as questões relacionadas ao uso da língua – como os efeitos sobre os 
falantes ou sobre o mundo - eram vistos com desconfiança por aqueles que tentavam aplicar à linguagem 
modelos matemáticos.  
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afirmando que o estudo das condições de verdade das frases – até então o único objetivo no 

estudo da linguagem – dependem do contexto da enunciação, e não do significado isolado dos 

termos ou enunciados analisados. De acordo com Armengaud (2006), esta vertente da 

pragmática, que se aproxima dos estudos em semiótica, é a disciplina responsável por “tratar 

das relações mais gerais entre o enunciado e a enunciação, entre as frases e seus contextos”. A 

pesquisadora afirma que foram seis os paradigmas ou linhas de pensamento acerca da 

linguagem que influenciaram o campo da pragmática formal e o delinearam como o 

encontramos hoje: a semiótica de Charles Sanders Peirce; a semântica de Gottlob Frege; o 

paradigma da comunicabilidade de Ludwig Wittgenstein; a semiótica tripartite de Charles 

Willian Morris; e os programas desenvolvidos por Rudolf Carnap e Yehoshua Bar-Hilel, 

Robert Stalnaker (1972) e Bengt Hansson (1974).  

Kanavillil Rajagopalan (1996) afirma, no entanto, que é um engano considerar que a 

pragmática tem a sua origem nos estudos da semiótica. Para o pesquisador, a “questão 

pragmática” surgiu na linguística, em razão do intenso intercâmbio entre esta área e a 

Filosofia Analítica na primeira metade do século XX. Nos anos 30, a Universidade de Oxford 

foi o palco de nascimento do movimento “Filosofia da Linguagem Ordinária”, que fazia 

oposição à lógica positivista e tinha na figura de John Langshaw Austin seu maior expoente. 

O pensamento de Austin, em especial a Teoria dos Atos de Fala, tem até hoje grande 

influência no campo da Linguística e teve especial participação na formulação do que hoje se 

conhece como vertente social da pragmática.  

Em 1955, Austin proferiu uma série de palestras William James Lectures na 

universidade norte-americana de Harvard, em que refinou os conceitos que começou a 

explorar em trabalhos anteriores, ainda em Oxford. Suas teorias, no entanto, não agradaram à 

audiência. “The series of twelve lectures was not, however, all that warmily receveid: an 

audience of hundreds for the first had dwindled to a core of some ‘twelve to fifteen souls’ by 

the last ‘and not all of these were happy’” (CAVELL apud LOXLEY, 2006, p.7). Depois da 

morte de Austin, nos anos 60, as anotações sobre suas palestras foram reunidas no livro “How 

to do thing with words”. O acesso de uma audiência mais ampla às ideias do filósofo gerou 

grande interesse pela teoria dos atos de fala, em especial dos performativos, e inevitavelmente 

geraram importantes releituras (SEARLE,1977, 1979; FISH, 1980; DERRIDA, 1977; 1988).  

Mas o que dizia Austin em suas palestras que, em um primeiro momento, chocou 

uma pequena audiência e, posteriormente, atraiu a atenção de um grande número de 
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estudiosos da linguagem? Assim como alguns dos seus contemporâneos já citados neste 

trabalho, Austin questionou as correntes que observavam a linguagem a partir do positivismo 

lógico: uma instância de produção de afirmações sobre a realidade, que podem ser julgadas de 

acordo com a sua veracidade ou falsidade do ponto de vista gramático ou lógico, descrita pelo 

filósofo como “linguagem constativa”. “This view of language is termed ‘the descriptive 

falacy’: the mistaken assumption that language use is essencially constative, aimed at the 

production of true or false statements” (LOXLEY, 2007, p.7). Na verdade, Austin jogou luz 

sobre a reflexão que já vinha sendo feita por outros estudiosos da linguagem, como 

gramáticos e filósofos: a linguagem também era utilizada para outras funções - perguntar, 

fazer exclamações ou até mesmo dar ordens - que não apenas fazer afirmações e relatos sobre 

o mundo. Para Austin, essas exceções às regras da lógica apresentavam características 

próprias, já que não se limitam a descrever ou reportar a realidade. “The uttering of the 

sentence is, or is a part of, the doing of an action, which again would not normally be 

described as, or as just, saying something” (AUSTIN apud LOXLEY, 2007, p.8). A essa 

recém-assumida caraterística, Austin deu o nome de performativo.  

O caráter performativo da linguagem até hoje é negado por muitas correntes de 

análise da linguagem e da comunicação, em especial aquelas que tendem a compreender a 

língua como uma representação da realidade. Para Oliveira (2010), a perspectiva da 

pragmática dá conta de explicar o que é a comunicação, sem, no entanto, colocar a linguagem 

em uma "camisa de força" (RAJAGOPALAN apud OLIVEIRA, 2010, p.55). Para tanto, a 

metodologia consiste na "interpretação pessoal das restrições e transgressões que integram o 

universo social do uso da linguagem de acordo com o nosso conhecimento dos usuários e suas 

crenças e das expectativas que decorrem deste conhecimento" (idem).  

Oliveira esclarece que não há, na pragmática, regras estritas para a leitura dos 

discursos nem mesmo os "moldes de previsibilidade" adotados pela sintaxe ou pela semântica. 

Para o pesquisador, a pragmática está interessada na forma como os indivíduos usam as 

práticas cotidianas para criar a linguagem e estabelecer relações políticas, refutando a ideia de 

que a linguagem é um "sistema autônomo e pré-existente ao uso" (ibidem, p.65). Para a 

pragmática, a resposta para todos os questionamentos cerca dos usos da linguagem estão na 

dimensão política dos usos e na avaliação dos efeitos que esses usos têm sobre os falantes e a 

realidade em que estão inseridos.  
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2. O RELATO JORNALÍSTICO COMO UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL: AS 
TEORIAS ESTRUTURALISTA E ETNOCONSTRUCIONISTA  

 

De acordo com o comunicólogo português Nelson Traquina (2005), o modelo de 

jornalismo que conhecemos hoje começou a delinear-se ainda durante o século XIX, na 

Europa. O que antes era uma atividade destinada à veiculação de propaganda e opinião, 

praticada por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, constitui-se como um campo 

autônomo, com o reconhecimento e desenvolvimento de práticas específicas. É neste 

momento, também, que o perfil do profissional de jornalismo se delineia: os trabalhadores da 

área passam a se dedicar integralmente ao trabalho nas redações e a reivindicar como suas 

certas atribuições – como a apuração de informações e a redação de textos jornalísticos.  

Os estudos que consideram as notícias como construções da realidade social 

iniciaram-se nos anos setenta, sob influência das novas interrogações e metodologias das 

décadas anteriores. As teorias estruturalista e etnoconstrucionista lançam um novo olhar sobre 

o processo noticioso, considerando-o como resultado de complexas interações entre os 

agentes sociais nele envolvidos – “os jornalistas e as fontes de informação, os jornalistas e a 

sociedade, os membros da comunidade profissional, dentro e fora da organização.” 

(TRAQUINA, 2001, p.86). Por analisarem o trabalho do jornalista dentro do seu local de 

trabalho, o veículo de comunicação, e considerando todos os constrangimentos 

organizacionais a que o trabalho jornalístico é submetido, também são conhecidas como 

teorias trans-organizacionais.  

Ambas reconhecem a importância da cultura profissional na construção das notícias. 

Ao contrário de correntes de pensamento antecedentes, como a teoria organizacional e as 

teorias da ação política, as novas abordagens não consideram o jornalista um observador 

passivo e inconsciente da realidade. Ele é visto como um ator no jogo da construção da notícia 

e um mobilizador de significados socialmente construídos. No entanto, como veremos a 

seguir, apresentam importantes diferenciações, especialmente no que toca ao grau de 

protagonismo do profissional no desenvolvimento do relato jornalístico e a relação que este 

estabelece com as fontes de informação.  

 

2.1 As notícias como meios de reprodução da ideologia dominante: um olhar das teorias 
estruturalistas  
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A teoria estruturalista dá grande ênfase ao papel dos meios de comunicação na 

reprodução da ideologia dominante. Mas, ao contrário de outras vertentes de tradição 

marxista, como a teoria da ação política, de Herman e Chomsky, a teoria estruturalista 

reconhece que o jornalista detém certa autonomia em relação aos controles econômico e 

político, já que o seu trabalho não é decorrência imediata dessas forças, possui 

especificidades. Para a corrente estruturalista do jornalismo, as notícias são resultantes de 

fatores determinados: a organização burocrática dos veículos, os valores-notícia e o próprio 

momento de construção dos relatos jornalísticos, em que os mapas culturais partilhados 

socialmente são ativados. Este último, para Traquina (2001), é o menos óbvio aos olhos do 

público  

 

Este processo – a identificação e a contextualização - é um dos mais importantes, 
através do qual os acontecimentos são tornados significativos pelos meios de 
comunicação. Um acontecimento só faz sentido se se puder colocar num âmbito de 
conhecidas identificações sociais e culturais (HALL et. al. apud TRAQUINA, 2001, 
p.90).  

 
O processo jornalístico de tornar os fatos acontecimentos é um processo social, que 

se dá através de práticas jornalísticas específicas. Essas construções, as notícias, trazem 

implicitamente algumas “suposições cruciais” sobre a sociedade e como ela funciona. “Os 

mídias definem para a maioria da população quais os acontecimentos significativos que 

ocorrem, mas também, oferecem poderosas interpretações de como compreender esses 

acontecimentos” (idem). Esta teoria dá especial atenção às fontes jornalísticas. Os meios de 

comunicação, através de sua relação com as fontes de informação, reproduzem a ideologia 

dominante, não porque estejam a serviço dela, mas por fazer dos detentores de poder sua 

principal fonte de informação noticiosa. “Nesta perspectiva, os médios de comunicação se 

colocam numa posição de subordinação estruturada aos definidores primários.” (TRAQUINA, 

2001, p.92). As fontes oficiais, nessa teoria, são encaradas como um bloco unido e uniforme, 

capazes de comandar o jogo das construções noticiosas.  

 

2.2 O jornalista como protagonista da construção do relato noticioso: a teoria 
etnoconstrucionista  

 

Para os que defendem a teoria etnoconstrucionista, o fator determinante do formato 

final que as notícias exibem nos meios de comunicação é o tempo. O jornalismo é uma 
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atividade prática e cotidiana, limitada pelos fechamentos e pelo espaço que tenha que 

preencher - sejam páginas de um jornal ou blocos de um telejornal - ou pela imediaticidade 

demandada pelos novos canais possibilitados pela comunicação mediada por computador. Há 

que se ter notícias todos os dias, em quantidade suficiente. Assim, as empresas jornalísticas 

devem elaborar estratégias para que possam dominar a sua matéria-prima, os acontecimentos, 

e transformá-los em material noticioso.  

Traquina cita os estudos da socióloga norte-americana Gaye Tuchman (1972; 1973; 

1974; 1976; 1978), para quem as empresas jornalísticas desenvolvem estratégias para tentar 

impor ordem no tempo e no espaço, a fim de realizar uma cobertura noticiosa justa, ou pelo 

menos para poder capturar os fatos mais relevantes dentro do prazo estabelecido pelo 

deadline. A pesquisadora afirma que a forma como os jornalistas estão distribuídos, 

organização que ela chama de rede noticiosa, tem importância teórica, dado que é isso que vai 

determinar como é construída a notícia. A rede noticiosa pode ser entendida como as medidas 

tomadas pelos meios para melhor monitorar e cobrir os fatos potencialmente noticiáveis. 

Corresponde à distribuição espacial e temporal dos jornalistas, colocando-os nos lugares em 

que provavelmente podem ocorrer notícias, como as instâncias governamentais, as delegacias 

de polícia, etc. Isso não significa que os jornalistas estejam presentes nesses lugares, mas os 

meios de comunicação centram a sua cobertura nessas instâncias, pois, tradicionalmente os 

acontecimentos que eles oferecem viram notícia.  

A relação dos jornalistas com as fontes de informação também é um aspecto 

determinante da forma como a notícia vai ser apresentada. A busca pela fonte de informação 

nem sempre obedece aos critérios puramente jornalísticos, como o de promover a pluralidade 

de opiniões, por exemplo. Fatores externos, como a distância geográfica dos jornalistas e suas 

fontes e os cargos ou posição social que essas fontes detenham vão influenciar na decisão 

sobre quem e como o jornalista vai entrevistar.  

Neste ponto, encontramos a principal diferença teórica entre as abordagens 

estruturalista e a teoria etnoconstrucionista. A teoria etnoconstrucionista admite que o 

jornalista tem um trabalho ativo na escolha das suas fontes. Ele não é obrigado a reproduzir a 

ideologia dominante, na verdade, ele escolhe buscar a ideologia dominante, a ideologia das 

fontes de informação, pois, a informação prestada por essas fontes é a que mais se enquadra 

na informação que os veículos de comunicação podem dar, verificados o escasso tempo para a 

produção das notícias. “Para a teoria construcionista, o acesso ao campo jornalístico é um 
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bem estruturado socialmente. As fontes não são iguais no seu acesso ao campo jornalístico.” 

(SCHLESINGER apud TRAQUINA, 2001, p.111).  

A rotinização do trabalho das empresas jornalísticas também é um fator decisivo na 

maneira como as notícias são construídas. Um amplo estudo sobre a produção noticiosa na  

Inglaterra conclui que “todo o processo de produção das notícias é marcado pelo objetivo de 

produzir um pacote unido, uma construção coerente” (GUREVICTH e BLUMMER apud 

TRAQUINA, 2001, p.108) Emerge, então, um padrão temático e narrativo. Os autores 

identificam, assim como Tuchman, que fatores da rotinização do trabalho nos veículos de 

informação, a relação com as fontes de informação, o tempo destinado ao trabalho limitado 

pelos horários de fechamento e a centralização do trabalho nas redações são decisivos no 

conceito de uma boa notícia.  

 

3. CONTRIBUIÇÕES DA PRAGMÁTICA SOCIAL PARA OS ESTUDOS DE 

JORNALISMO  

 

No início dos anos 90, o jornalista, pesquisador e professor português radicado no 

Brasil Manuel Carlos Chaparro realizou uma ampla pesquisa a fim de desenvolver uma teoria 

da ação jornalística. O pesquisador encontrou na pragmática o embasamento necessário para 

alicerçar as reflexões teóricas e pesquisas nas redações de dois5 importantes jornais 

brasileiros. Para Chaparro, o jornalismo, enquanto processo social e de comunicação, situa-se 

no campo da pragmática. “O jornalismo tem na pragmática o canal de conexão com o saber e 

a erudição da linguística, que, ao lado da sociologia, pode ser considerada a ciência-mãe da 

comunicação” (CHAPARRO, 1993, p.15).  

Chaparro esclarece que adota em seus estudos a perspectiva de Teun Van Dijk 

(1990), que afirma que apenas uma descrição pragmática – que identifica as regras que 

determinam em que condições os atos de fala são apropriados aos contextos em que ocorrem - 

pode especificar os tipos de atos de fala6 que ocorrem em uma dada cultura. O pesquisador 

também deixa claro que não busca realizar uma análise de discurso (que muitos erroneamente 

acreditam ser o interesse da pragmática), mas compreender a ação jornalística “como ato de 

linguagem” e “como a pragmática dá conta disso” (ibidem, p.18). Segundo o autor, é 

                                                           
5 A saber: a Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.  
6 Para Van Dijk, o ato de fala concernente ao jornalismo é o de asseverar - afirmar com certeza, segurança.  
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justamente na aceitação de que o uso da língua é a execução de uma ação social que reside a 

conexão entre o jornalismo e a pragmática.  

O modelo pragmático descritivo da ação jornalística que Chaparro propõem leva em 

conta a complexidade e a pluralidade dos processos sociais e culturais dentro dos quais ocorre 

o jornalismo. De acordo com o autor, “são processos construídos pelo confronto e pela 

cooperação”. O modelo reconhece a existência de três polos de interação, em meio aos quais 

desenvolve-se a ação jornalística.  

 

com a sociedade, que estabelece princípios e costumes, portanto, as razões éticas e 
morais; com a atualidade, representada não apenas pelo que acontece, mas, também, 
por aquilo que as pessoas querem dizer e saber sobre o que acontece; e com a 
recepção ativa, onde se dá o encontro de expectativas e perspectivas (ibidem, p.117).  

 

Em uma sociedade institucionalizada, os atores do campo jornalístico interagem com  

os demais atores sociais em um “cenário de obrigações e direitos, regulados pelas leis e pelos 

costumes” (idem). A atualidade e a recepção ativa viabilizam a circulação e a negociação de 

interesses – sendo o interesse público a razão de ser do jornalismo. “Só é notícia o relato que 

projeta interesses, desperta interesses ou responde a interesses” (ibidem, p. 119). Chaparro 

afirma que é desse cenário que emergem os balizamentos éticos e morais que norteiam a ação 

jornalística  

 

“é preciso que na estética do relato veraz haja a explicitação das intenções (...) para 

que o leitor possa, livremente e com lucidez, decidir se a mensagem lhe interessa ou 
não. E, interessando-se, possa ele partilhar criativamente da interação, com a 
intensidade das suas próprias circunstâncias e expectativas. Nessa interação, a 
expansão da ação comunicativa, por meio de efeitos, está na esfera dos interesses do 
receptor” (ibidem, p.121)  

 

A relevância das informações para o público também é destacada como uma das 

principais motivações do jornalista no processo de produção de notícias pelo professor e 

pesquisador brasileiro Jair Antônio Oliveira (2012). O pesquisador alerta, no entanto, que esta 

característica não está dada em um fato, não apresenta uma pré-existência ou uma “vida per 

se”. “A relevância não é uma condição abstrata (...); [é] sim, uma escolha, uma intervenção 

que se faz em torno de um acontecimento e que julgamos válido destacar em virtude dos 

valores que o fato agrega para esta ou naquela comunidade” (OLIVEIRA, 2012, p.119-120). 
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A percepção de um fato como noticiável é um esforço, uma atividade, que está longe de ser 

um espelho que representa de forma fiel a realidade.  

Para Oliveira, o uso da linguagem está ligada a uma “prática cotidiana local, 

carregada de conteúdos vivenciais que reverberam em nossas interações”. O pesquisador 

classifica como uma “condição performativa”
7 (ibidem, p.121) a característica que a 

linguagem tem de permitir a identidade e a mutabilidade dos comportamentos dos indivíduos.  

“É uma atitude antirrepresentacional e permite ao Sujeito um dualismo criativo permanente, 

seja como ‘produtor’ ou como ‘leitor’ dos textos (...) o caráter performativo da linguagem faz 

com que as coisas aconteçam, ou como dizia Austin (1990): ‘dizer é fazer’” (idem).  

Oliveira toma como exemplo o jornal equatoriano “El Universo”, que, em 2011, foi 

condenado a pagar multa por ter publicado um artigo contra o então presidente Rafael Correa.  

Em protesto, o jornal circulou com a manchete “Condenados” e a capa em branco. Segundo o 

pesquisador, ao publicar uma página em branco, o jornal não apenas está evocando crenças 

mas também as criando. “No trânsito do jornal com os leitores, no contraste pleno que o 

veículo oferece aos olhares diversos quando exposto em locais públicos sem os usuais 

recursos de edição, ocorre um ato performativo que elabora outros roteiros para os 

interlocutores” (ibidem, p.122).  

O professor e pesquisador brasileiro Luiz Gonzaga Motta (2006) se propõe a realizar 

uma análise pragmática do jornalismo pelo viés da intencionalidade8, a fim de investigar as 

relações entre intenções e interpretações na comunicação da notícia. O autor defende que, ao 

fazer o uso da palavra, o emissor pretende “atuar sobre o estado de coisas preexistente, seja 

para modifica-lo, seja para impedir alguma modificação” (MOTTA, 2006, p.34). Este estado 

de coisas a ser modificado pode incluir diversas instâncias, como as posições de emissor e 

interlocutor, a imagem que um tem do outro e até mesmo os universos conversacional ou 

cultural compartilhados.  

É preciso atentar para o fato de que a figura do interlocutor também é considerada 

nesse processo, já que depende dele o esforço para a compreensão da intenção do locutor.  

                                                           
7 A condição performática da linguagem e o comportamento performativo do indivíduo é também descrito por 

Oliveira como o “uso político da linguagem” (2012, p.122).  
8 Motta caracteriza a intencionalidade como a relação entre as instâncias formadas pelos conjuntos 
emissor/informação pragmática e o destinatário/entorno conversacional que se manifesta sempre como uma 
“relação dinâmica de vontade de troca” (2006, p.33). Para o autor, a intencionalidade pode ser verificada em 

todas as situações de interação comunicacional da sociedade, inclusive no jornalismo.  
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“Para recuperar o sentido da mensagem jornalística na sua totalidade manifesta e/ou encoberta 

o leitor destinatário precisa realizar a tarefa de interpretar por meio de uma série de indícios 

contextualizadores disponíveis no ato de fala do jornal” (idem). Essa disposição para entender 

o ato de fala do interlocutor por meio das pistas encontradas no contexto criado no momento 

da interação foi descrita por Grice (1975) como o princípio da cooperação9
. “A situação 

pressupõem um contrato comunicativo onde o autor se permite seguir ou burlar certas normas 

desde que saiba que o receptor destinatário o siga. Isto é, é permitido ser sério, irônico, 

metafórico, desde que o outro seja capaz de interpretar estas intenções” (idem).  

 

4. CONCLUSÃO  

 

 As conclusões que a realização deste trabalho proporcionou são de caráter inicial e apenas os 

primeiros passos no desenvolvimento de uma pesquisa que busque entender as contribuições 

da pragmática para os estudos em comunicação e em jornalismo. De caráter exploratório, este 

trabalho permitiu a realização de um mapeamento da história da pragmática, lançando luz 

sobre as origens de duas importantes vertentes dessa disciplina: a pragmática formal e a 

pragmática social. Apesar de origens em campos distintos - a semiótica e a linguística, 

respectivamente - não se pode negar que ambas tiveram sua importância no desenvolvimento 

do campo de estudos dos usos sociais da linguagem. Dentre esses estudos, as proposições de 

Austin sobre o caráter performativo da língua ganham destaque, justamente porque deixam de 

vislumbrar a linguagem como instância estática de produção de sentidos, dando a ela o caráter 

de ação.  

Sendo o uso da linguagem uma ação, capaz de alterar o "estado das coisas", como 

sugere MOTTA (2006), percebemos que a pragmática é uma importante perspectiva para o 

estudo da comunicação. A disciplina busca ir além dos estudos que se comprometem a  

determinar regras ou elucidar sentidos. Está interessada no movimento da interação 

comunicativa e na capacidade que esta tem de alterar a realidade, seja a ação individual ou até 

mesmo o processo coletivo de construção de contextos e significados.   

                                                           
9 H. Paul Grice descreve os diálogos humanos como um esforço cooperativo, em que cada participante 
reconhece “um propósito comum ou um conjunto de propósitos, ou, no mínimo, uma direção mutuamente 

aceita” (GRICE, 1986, p.86). Este propósito pode ser fixado desde o início da interação ou ir-se construindo 
durante a conversação. A partir disso, Grice formula seu princípio da cooperação: “faça sua contribuição 

conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção de intercâmbio 
conversacional em que você está engajado” (idem).  
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A noção de construção coletiva de contextos e significados por meio das interações 

comunicativas é particularmente interessante para os estudos de jornalismo, em especial 

aqueles que tendem a considerar o relato jornalístico uma construção discursiva sobre a 

realidade. No entanto, a pragmática oferece um diferencial em relação às teorias que 

consideram esse relato uma forma de representação da realidade, já que, do ponto de vista 

pragmático, a enunciação do jornalista ou do veículo de comunicação é uma ação, ou parte de 

uma ação, movimento capaz de gerar alterações em um determinado contexto da sociedade. 

Mais que uma análise do ponto de vista linguístico, percebe-se que a pragmática leva a uma 

reflexão sobre pontos mais profundos como a ética profissional e a própria prática jornalística 

como uma ação política sobre a realidade.  
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O PODER DE UM PARÁGRAFO.   
PARAGRAPH 175 E A EXPLICITAÇÃO DO CERCEAMENTO  

DE DIREITOS DURANTE O REGIME NACIONAL SOCIALISTA. 
 

Patrick Diener1 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo pontuar e explicitar diferentes violações dos direitos de 
cidadãos alemães durante a vigência do regime do Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Alemães. O termo Nazi deriva da pronúncia em alemão do nome do partido, 
uma vez que o som das letras ti na palavra Nationalsozialist, é pronunciado como tz2. Mais 
especificamente, além de levantar estes possíveis descumprimentos dos direitos dos cidadãos 
alemães, o trabalho aponta, através de seu objeto de estudo, de que forma estas violações 
ocorriam. Incluso no recorte escolhido para este artigo, escolhi mais particularmente apurar 
informações dentro de um dos grupos perseguidos pelo regime, os homossexuais. Entre 
diferentes questões a serem respondidas no decorrer deste trabalho, estão: por que o regime 
nazista passa a perseguir também homossexuais? Quais são as condições vividas por estes 
indivíduos em confinamento? Parte-se da hipótese que muitos dos encarcerados, por serem 
homossexuais, não revelavam sua condição mesmo após o fim da guerra, para então indagar 
também a razão de haver poucos dados referentes a este grupo (comparativamente com 
demais também perseguidos pelo regime). Além da pesquisa bibliográfica utilizando autores 
como Bill Nichols, Andreas Huyssen e William Guynn, o trabalho usa como objeto o 
documentário Paragraph 175, realizado em 2000 que traz depoimentos de diferentes 
homossexuais perseguidos pelos nazistas. 
 

Palavras-chave: Cinema; Nazismo; Direitos humanos; Homossexualidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui parte da tese de doutorado do autor, pesquisa em 

andamento, que surgiu de um estudo que teve origem em visitas ao Museu do Cinema 

Alemão, ao Memorial do Holocausto e ao Museu Topografia do Terror em Berlim; ao campo 

de concentração em Dachau3 e ao memorial Jüdisches Museum de Munique; onde, entre 

outros, pude ter um contato mais aprofundado com a filmografia de Leni Riefenstahl e alguns 

                                                           
1
 Doutorando da linha Estudos de Cinema e Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Mestre em 

Comunicação e Linguagens (UTP). Pós-graduado em Comunicação Audiovisual (PUC PR). Docente PROPPE 
da Universidade Tuiuti do Paraná. Docente do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Uninter. 
Membro do Grupo de Pesquisa intitulado TV Digital no Brasil: novas mídias, novas possibilidades (Uninter) e 
Grupo de Pesquisa em Estudos da Imagem (UTP). 
2 http://www.etymonline.com/index.php?term=Nazi / Acesso em 24/08/2014 
3 Campo de concentração na cidade de Dachau (em alemão: Konzentrationslager (KZ) Dachau) foi o primeiro 
campo de concentração nazista na Alemanha. 
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outros cineastas que tiveram o nacional socialismo ou, posteriormente, o holocausto como 

tema. Os filmes de Leni Riefenstahl eram, em sua maioria, documentários expositivos 

(classificação de Nichols) que serviram de propaganda para o partido nazista. A grandiosidade 

com a qual a diretora costumava mostrar os integrantes do partido e a população da Alemanha 

pode ter contribuído para que a ideia de raça-mestra, ou Herrenrasse4, se disseminasse e fosse 

mais amplamente aceita pelos locais. Depois da queda do nacional socialismo, os presos em 

campos de concentração foram libertados pelos Aliados5 e em diversas dessas libertações 

filmagens documentais, inclusive com recolhimento de depoimentos, foram feitas. Estes tipos 

de documentários observacionais podem servir como auxiliar não somente para retratar o que 

acontecia em determinada época e local (na sua função de registro), mas também para, 

eventualmente, reconstruir a memória de quem esteve nestes locais, neste mesmo período. 

Para a tese serão analisados quatro documentários, entre eles Paragraph 175 objeto de estudo 

específico para este artigo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas foi criada em 19486, depois da segunda guerra mundial, justamente após as 

atrocidades cometidas pelos nazistas. Portando o termo “direitos” usado neste trabalho é em 

sentido mais amplo (e anterior ao conceito da ONU), como o sentido de direitos naturais 

(adquiridos ao nascer) e dos direitos fundamentais (regulamentados pelas constituições)7.  

 

2. O PARÁGRAFO 175 

 

Apesar de amplamente divulgado em diversos meios como cinema, televisão, livros, 

revistas, etc, acredito ser importante contextualizar, mesmo que brevemente, o holocausto 

nazista para o leitor. Não pretendo me estender muito para que o texto possa enfim passar  

para o objeto de estudo e suas observações. A palavra holocausto significa, em um contexto 

mais amplo: exterminar através do fogo. A palavra ganhou outro significado durante o 

período de domínio do partido nacional socialista alemão a partir da implantação do regime 

                                                           
4 Raça-mestre (alemão: die Herrenrasse) era um conceito do fim do século XIX de ideologia nazista que 
utilizava um ramo da taxonomia em que a raça nórdica representava uma raça ideal. 
5 A chegada dos Aliados não significou necessariamente liberdade para todos os encarcerados. Os homossexuais 
retirados dos campos de concentração muitas vezes eram encaminhados diretamente para a cadeia por ainda 
violarem o Parágrafo 175. 
6 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf / Acesso em 24/08/2014  
7 http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10785&revista_caderno=15 
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totalitarista nazista, mais especificamente a partir de 1933. O regime perseguia judeus, – 

primeiramente – homossexuais, poloneses, comunistas, religiosos de diferentes 

denominações, ciganos, artistas, entre outros. Destes perseguidos estima-se que seis milhões 

foram mortos em campos de concentração; sendo que destes, a grande maioria eram judeus e 

um milhão eram crianças. Os prisioneiros em campos de concentração morriam de diferentes 

causas, desde a morte causada diretamente pelo regime, como câmaras de gás; ou de causas 

secundárias como desnutrição ou doenças. A marca deixada na história pelo nazismo é tão 

emblemática para o mundo, mais obviamente para a Alemanha, que a primeira visita de um 

chanceler federal alemão ao campo de concentração de Dachau (o primeiro campo de 

concentração já montado) se deu somente no mês de agosto de 2013, sessenta e oito anos após 

a desativação do campo.  

Previamente ao regime nazista uma disposição do Código Penal alemão de 15 de maio 

de 1871 tornava atos sexuais entre homens um crime. Esta disposição foi chamada de 

Parágrafo 175. Os nazistas ampliaram a lei em 1935 nos processos judiciais que se seguiram, 

permitido então, primeiramente, a castração e, em seguida, a pena de morte para 

homossexuais. Deste modo, a Gestapo8 poderia transportar suspeitos para campos de 

concentração sem qualquer justificativa legal. Cerca de 100.000 homens foram envolvidos em 

processos judiciais ligados ao Parágrafo 175 entre os anos de 1933 a 1945 (o governo alemão 

limitou o escopo da lei somente em 1969). Destes 1000.000 aproximadamente 96.000 foram 

mortos9. 

Uma das principais reivindicações das minorias sexuais em todo o mundo é o direito 
à vida, à livre expressão, à educação e à segurança pública. No caso dos 
homossexuais, o direito à vida é a principal questão frente a diferentes Estados 
homofóbicos, que condenam a prática da sodomia à morte e à prisão por longos 
anos. (FERNANDEZ, 2010, p.129) 
 

 

Em 2000 os produtores americanos Rob Epstein e Jeffrey Friedman lançaram o 

documentário Paragraph 175, narrado pelo ator Rupert Everett, que nunca aparece em cena, 

evidenciando o modo expositivo do filme, segundo categorização de Bill Nichols. 

 
Este modo agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retorica ou 
argumentativa do que estética ou poética. O modo expositivo dirige-se ao espectador 
diretamente com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um 
argumento ou recortam a história. Os filmes desse modo adotam o comentário com 

                                                           
8 Gestapo é acrônimo em alemão de Geheime Staatspolizei, ou "Polícia Secreta do Estado". 
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Paragraph_175_(Film) Acesso em 01/09/2014 
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voz de Deus (o orador é ouvido, mas jamais visto). (NICHOLS, 2010, p. 142) 
 

 O documentário expõe depoimentos dos cinco últimos representantes dos “triângulos-

rosa”, categoria à qual pertenciam os homossexuais mandados para os campos de 

concentração, por serem identificados com a insígnia de um triângulo na cor rosa apontando 

para baixo; como descreve R. Plant no livro The pink triangle. 

No filme o portão de Brandemburgo, um dos símbolos de Berlim (cidade que na 

década de 20 tinha uma das maiores e liberais comunidades gay da Europa), local onde Adolf 

Hitler oficializou a tomada de poder, queima. Berlim passou por várias diferentes fases, 

mudando suas características e reputação. Antes acolhedora para a cultura, artes e tolerante 

com gays, muda abruptamente com o sistema totalitário, como aponta Huyssen:  

Berlim como terra do expressionismo literário e da revolta contra a velha ordem; 
Berlim como epicentro do vanguardismo cultural vibrante de Weimar e sua 
eliminação pelo nazismo; Berlim como centro de comando da Segunda Guerra 
Mundial e do Holocausto(...). (Huyssen, 2003, p.53)10 
 

As imagens intercaladas entre o depoente e a Alemanha no período da guerra são 

levadas cadenciadas por uma trilha levemente acelerada, dissonante das primeiras falas do 

filme.  

Temos que ver isso de maneira romântica, porque em tempos tão drásticos a pessoa 
tende a ser românticas. Quando as bombas caem e explodem próximas, uns olham 
para os outros buscando proximidade e se esquecem das bombas, da guerra e o trem 
parado. (Depoimento de Gad Beck, Paragraph 175)11. 

 

Falas pontuadas de maneira leve, quase que simples demais para descrição do tema 

sobre o qual o filme trata. Assim como em Intervals of Silence: Being Jewish in Germany 

(filme a ser trazido durante a tese futuramente), Paragraph 175 por vezes apresenta imagens 

de passagem quase abstratas, eximindo de si uma tentativa de significado representativo (pelo 

menos não explicitamente). Trilhos de trem que se fundem velozmente deixando um borrão 

na tela enquanto a trilha sonora de cordas e percussão é abafada pela voz em off de Everet. A 

visão brilhante do futuro Alemão é representada pelos guindastes, construções e torres de 

energia ao pôr do sol. As letras apresentadas na tela preta simulam a (hoje já quase ausente, 

portanto talvez irreconhecível como tal para alguns) tipografia de uma máquina de escrever. 

                                                           
10

 Tradução do autor. Texto original: Berlin as ground of literary expressionism and the revolt against the old 
order; Berlin as epicenter of the vibrant cultural avant-gardism of Weimar and its elimination by Nazism; Berlin 
as command center of world war and the Holocaust(...). 
11 O autor é fonte de todas as transcrições de áudio do filme, assim como suas respectivas traduções. Original: 
We have to see this romantically, because in such drastic times one tends to be romantic. When bombs fall and 
explode nearby one looks to others for closeness and one forgets the bombs, the war and the stalled train. 
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Claro que tal estilo de tipografia remete aos muitos documentos usados para registrar 

informações sobre os detentos, já que eram preenchidos, quando não à mão, à máquina. Ainda 

presente na introdução do filme (mas mais como representação gráfica, que como enunciante) 

letras em fonte estilo gótica passam em movimento atrás das informações principais. A escrita 

gótica (Gebrochene Schrift em alemão), era usada com certa frequência na Alemanha até 

metade de década de 40 e foi muito popular durante o regime nazista12.  

Logo após seus créditos iniciais o filme apresenta o conteúdo do Parágrafo 175. O 

mencionado parágrafo, parte do Código Criminal Alemão, deixa claro que são condenáveis 

atos sexuais são entre parceiros do sexo masculino. Mais tarde o regime social nacionalista 

justifica tal especificação aos homens pois mulheres, mesmo que engajadas em atos de 

lesbianismo, ainda poderiam procriar; ajudando dessa maneira na perpetuação da raça ariana. 

A tentativa de contato com os entrevistados, muitas vezes se mostra frustrante e pouco 

possível. Os sobreviventes deixam claro que não se sentem confortáveis em contar sua 

história, muito menos para um filme. Um dos produtores do filme, Klaus Muller, que também 

é historiador, afirma que mesmo sendo alemão nunca tinha ouvido falar que homossexuais 

também tinham sido perseguidos pelo regime nazista (na verdade, segundo relatos, estes 

sofriam duplamente nos campos de concentração - primeiramente nas mão dos nazistas e 

posteriormente através de seus companheiros de encarceramento não homossexuais). Tal 

afirmação do historiador deixa flagrante como tal parte da história do holocausto foi 

deliberadamente renegada. Segundo William Guynn (2006 p.26), historiadores fazem um 

recorte do que querem contar da sua perspectiva também baseados em motivos ideológicos. 

“Cada historiador trabalha a partir de uma posição específica em relação ao objeto histórico, 

um viés implícito em seu "ângulo" de observação que traz consigo o risco de preconceito 

ideológico”
13. 

 

2.1 Anos dourados 

 

O primeiro depoente identificado pelo nome, Karl Gorath, repete uma das frases que 

mais li durante a minha pesquisa sobre o tema (com suas variações): "acredito que muito já 

foi falado sobre o assunto". Eu, como pesquisador, discordo de certa forma, achando que 

                                                           
12 http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrochene_Schrift 
13 Tradução do autor. Texto original: Each historian works from a specific position in relation to the historical 
object, a bias implicit in his “angle” of observation that carries with it the risk of ideological prejudice. 
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pouco foi falado sobre o aprisionamento de gays pelos nazistas nos campos de concentração e 

mais além, que nunca chegaremos a um ponto no qual tudo sobre o assunto já tenha sido dito. 

O homem parcialmente desdentado prossegue, dentro de sua casa aparentemente pobre, 

dizendo que há aspectos melhores da vida a serem abordados. Mostra um álbum antigo de 

fotos. Várias páginas vazias, fotos já perdidas, páginas somente com inscrições. Lembranças 

incômodas que levam Herr Gorath a extirpar as fotos de seu álbum, como que se desse modo, 

conseguisse também eliminar as memórias que o atormentam.  

O prelúdio de um dos depoimentos mais chocantes do filme se dá na escadaria de um 

metrô, uma encontro quase que forçado pelo entrevistador na intenção de encontrar o 

depoente desprevenido, provavelmente na tentativa de evitar assim uma recusa. Pierre Seel 

transparece constantemente preocupado, tenso, acuado e desconfortável com a situação. Seel, 

francês da região as Alsácia, jurou que nunca mais apertaria a mão de uma alemão. Agora ele 

se vê frente a frente com um. E não somente à sua frente. Se vê pressionado a relatar (e 

consequentemente reviver) o que aconteceu com ele, seu parceiro e amigos durante a 

dominação alemã. A fato do entrevistador ser alemão o deixa notoriamente ainda mais 

desconfortável. Não obstante ele explicita tal desconforto e sua razão. 

Fotos são recorrentemente usadas para reascender a memória dos entrevistados. Heinz 

F. olha para algumas delas com as mãos trêmulas, como se precisasse de catalizadores para 

suas lembranças. Talvez não as precise. Mesmo assim relembra através delas de histórias 

prévias à ocupação nazista. São mostrados, por exemplo, locais nos quais encontros entre 

homossexuais de ambos os sexos eram realizados, como festas e bailes em locais de prestígio. 

O sorriso de F. contrasta com o constante aflição transparecida por Seel. Entretanto, esta 

expressão não faz sua história menos traumática. Ele descreve a Berlim pós primeira guerra 

como "os anos dourados". A primeira depoente mulher, Annette Eick afirma em sua fala 

inicial que em Berlim (no período entre grandes guerras) podia-se fazer o que quisesse. 

Comenta que uma de suas pretendentes acabou por salvar-lhe a vida mais tarde.  

 

Nos anos 20, Berlim foi conhecida em todo o mundo como um paraíso para 
homossexuais. Berlim ignorava deliberadamente o Parágrafo 175. (...) Criou-se um 
movimento para abolir o artigo 175 encabeçado pelo doutor Magnus Hirschfeld, 
cientista e pioneiro na investigação sexológica, também socialista, judeu e 
homossexual. Parecia que uma nova era de liberdade estava a caminho. (Transcrição 
da narração de Ruper Everet, Paragraph 175). 
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Albrecht Becker então relembra sua primeira relação amorosa. Imagens de jovens 

brincando na praia nada remetem à violência que estava porvir. O mesmo é relatado por Gad 

Beck que, de maneira inocente, conta à mãe sobre sua primeira relação. Evidencia-se neste 

ponto a inocência e a falta de relação que o entrevistado faz entre seu ato e qualquer coisa 

ilegal ou imoral. As mãos trêmulas pelo parkinson denotam o estado debilitado de Heinz 

Dörmer que apesar de não ser o entrevistado mais idoso, tem a saúde mais frágil entre todos 

eles. Fala com dificuldade e a memória lhe falha. Usa como interlocutor um dos produtores do 

filme. Também recorre à fotos para ilustrar suas recordações. Mesmo falando e se 

locomovendo com dificuldade, relata vividamente e com detalhes sua vida pregressa ao 

confinamento. Narra então, pela primeira vez no filme, a chagada do exército jovem hitleriano 

e como este acabou com seu grupo de escoteiros. Seu semblante muda. As descrições se 

tronam mais rápidas. 

 

2.2 Anos marcados 

 

Quatro meses após a chegada do exército jovem hitleriano todos os estudantes vestiam 

obrigatoriamente uniformes impostos pelo padrão nacional socialista. Mais do que uniformes 

nas vestimentas, o regime passou a espalhar também sua uniformidade ideológica. Logo no 

começo alunos das escolas alemãs começaram a discriminar seus colegas judeus. A alta 

inflação e desemprego levaram o povo a rapidamente acreditar nas promessas de dias 

melhores para a Alemanha disseminadas por Hitler, segundo Eick. Rumores sobre e expansão 

dos domínios de Hitler chegaram à França. Becker, de fotografado passa a fotógrafo e 

enquanto retrata os documentaristas relembra que ao retornar à Alemanha de uma viagem aos 

Estados Unidos, o país já estava tomado pelos nazistas. Ernst Röhm, oficial de alto escalão do 

regime nazista era homossexual assumido, o que conferiu aos homossexuais, incluindo 

Becker, uma falsa impressão de segurança. Röhm foi responsável por criar a milícia privada 

do terceiro Reich. Opositores ao regime passaram a usar a homossexualidade de Röhm como 

utensílio de exploração e chacota, publicando, por exemplo, charges jocosas do oficial. Hitler 

formalmente apresentou uma declaração escrita defendendo Röhm afirmando que "a vida 

privada não pode ser objeto de escrutínio"14. A verdadeira razão do escárnio dos nazistas por 

alguns grupos específicos eram justificadas das maneiras mais improváveis. Ao mesmo tempo 

                                                           
14

 Texto completo em http://rictornorton.co.uk/nazi.htm Acesso em 02/09/2014 
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que Hitler (por enquanto) afirmava que a vida privada não deveria ser motivo de exame, 

assegurava que o personagem americano Mickey Mouse era contra os princípios alemães por 

ser negro. 

 
Reagindo ao sucesso dos filmes da Disney na Alemanha, os nazistas concentrando-
se na negritude de Mickey, alertaram para o "enegrecimento" (Verniggerung) da 
cultura alemã e assim somou Disney aos mesmos motivos dos ataques feitos ao jazz. 
(Huyssen, 2003, p.85)15 
 

A aparente liberdade desfrutada até então estava acabando. Os bares destinados ao 

público homossexual continuavam funcionando em primeiro momento, mas, conforme 

Becker, com uma atmosfera de medo. Havia um propósito do regime em manter estes bares 

abertos. A concentração de gays tornaria mais fácil sua identificação e captura em ações de 

emboscada. Após um mês de Hitler no poder, então os bares e clubes destinados aos 

homossexuais (de ambos os sexos) foram fechados. Em seguida o parlamento alemão foi 

incendiado. Este fato emblemático para o país foi (entre outros) atribuído a um amante de 

Röhm - possivelmente revoltado com as ações do partido em relação aos seus companheiros. 

Outras fontes indicam que os próprios nazistas incendiaram o parlamento com intenção de dar 

poderes extraordinários a Hitler, o que realmente aconteceu.  

Dachau começou a receber prisioneiros e os negócios geridos por judeus foram 

boicotados. Em seguida o instituto do sexólogo Dr. Hirschfeld (supracitado) foi destruído. 

Mesmo assim homossexuais não judeus se sentiam seguros. Röhm passou a paramentar sua 

milícia com a intenção de torná-la mais poderosa que o exército. Devido a este 

desdobramento Hitler mandou que Röhm fosse executado. Note que até então a sexualidade 

do oficial não tinha sido impedimento para que atuasse em conjunto com Hitler e outros 

oficiais. Foi descartado somente quando passou a ser percebido como ameaça. E execução de 

Röhm foi acompanhada de trezentas outras, a primeira execução em massa do regime. 

Entretanto Hitler usou a homossexualidade de Röhm como justificativa para seu assassinato. 

Desencadeia-se então o que foi chamada de "limpeza", enviando para campos de 

concentração gays que também faziam parte do partido social nacionalista e seu exército, a 

ponto de a Gestapo abrir um departamento específico destinado à perseguição e confinamento 

de homossexuais. 

                                                           
15 Tradução do autor. Texto original: Reacting to the success of Disney movies in Germany, the Nazis focused 
on Mickey's blackness, warned of the "negroidization" (Verniggerung) of German culture, and thus conflated 
Disney with their attack on jazz. 
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Annette Eick foi uma das poucas que conseguiu fugir ao estrangeiro, graças a uma 

carta de sua amiga; pela qual estava apaixonada. Poucos outros homossexuais tiveram o 

mesmo destino. Enquanto o lesbianismo não era visto pelo regime como um problema 

definitivo, a homossexualidade masculina sim. Pesquisas médicas começaram a ser feitas com 

gays presos para tentar comprovar, entre outras coisas, que a homossexualidade poderia ser 

transmissível. As prisões passaram a ocorrer não somente com os homossexuais declarados 

ou flagrados, mas também com denúncias que levantavam hipóteses sobre a sexualidade de 

pessoas da própria vila ou cidade. As prisões eram então feitas levando em consideração 

rumores, afirmações sem provas dessas denúncias. A simples suspeita poderia levar um 

cidadão a um KZ16. Mais tarde o núcleo de inteligência nazista levantava, através de espiões, 

dados sobre possíveis homossexuais para realizar suas buscas. Estas práticas (de 

aprisionamento de suspeitos baseado em rumores) não possuíam sustentação legal, mesmo na 

época, mas como eram realizadas de forma velada podiam (dentro do regime) ser defendida. 

 

Práticas discriminatórias sem sustentação legal e preconceitos sem legitimidade 
moral, uma vez desnudados e expostos em sua desrazão passam a ter dificuldades 
para ser defendidos abertamente na esfera pública e tendem ao declínio. E no sentido 
inverso, os direitos conquistados e institucionalizados tendem à consolidação e à 
irreversibilidade, ao menos em contextos de democracia. (VENTURI, 2010, p.13, 
14) 
 

Pierre Seel, que até então aparecera somente no início do documentário começa a 

ganhar mais voz. Não por acaso. O francês traz ao filme suas declarações mais cruéis. Seel 

relembra que foi intimado a comparecer à Gestapo de onde foi levado a um campo de 

concentração com outros doze amigos. Alguns alemães eram julgados e então levados ao 

campo de concentração acusados de homossexualidade. Outros tantos nem passavam por 

julgamento. Os aprisionados eram classificados em diferentes categorias. Gays eram 

identificados por um triângulo de tecido rosa costurado em seus uniformes listrados. Pela 

primeira vez então o documentário apresenta fotos de diferentes prisioneiros portadores do 

triângulo rosa. As expressões destes homens são de, em uma primeira análise, desesperança. 

Seel comenta que dentro dos campos de concentração havia um hierarquia entre os 

encarcerados e que, na maioria das ocasiões, os homossexuais eram colocados na mais baixa 

escala da hierarquia.  

 

                                                           
 16 Abreviação de Konzentrationslager: campo de concentração. 
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Sozinhos entre os grupos de presos, os homossexuais não tendem a se unir, por 
medo de atrair ainda mais maus-tratos dos guardas ou companheiros de prisão. 
Como resultado, os homossexuais se tornaram os detentos mais isolados e rejeitados 
nos campos17. (Paragraph 175 Discussion Guide, p.03). 

 

Afirma que mesmo antes dos dezoito anos foi detido, preso e torturado sem nenhuma 

possibilidade de defesa ou julgamento. Comenta que jamais esquecerá como seu melhor 

amigo foi morto, mas tal descrição não acontece, pelo menos não por hora. Fotos voltam a ser 

um veículo para o desenrolar do filme E através dela mais histórias são contadas por 

diferentes entrevistados. 

 

2.3 Anos perdidos 

 

Becker visita uma família amiga para descobrir que seu companheiro, Manfred, tinha 

sido levado pelos militares. Na tentativa de resgatar seu companheiro Becker veste-se com o 

uniforme da juventude hitleriana e se apresenta como oficial. Consegue retirar seu 

companheiro da prisão e no caminho de volta à casa tenta convencê-lo a fugir. Manfred alega 

que não poderia deixar sua família desamparada e quer voltar a ficar com eles. 

Ainda antes do depoimento final de Seel, Everet retorna para a locução anunciando o 

final da guerra. As cenas dos escombros das cidades alemãs podem retratar, de certa forma, 

uma ideia que nenhuma Alemanha saiu ilesa. Nem a Alemanha que foi perseguida e presa nos 

campos de concentração, mas também não a Alemanha do nacional socialismo, austera e 

rígida. Na verdade nem mesmo a Alemanha prévia ao regime restara. As ruínas indicavam o 

fim das construções, mas o fim de um país; ao menos seu fim como era conhecido. Albrecht 

Becker, o mais altivo dos depoentes, é confrontado com a pergunta se sabia se homossexuais 

também eram presos pelas tropas nazistas (das quais o próprio Becker passou a fazer parte 

"fara ficar perto de rapazes", como conta). Becker titubeia. Desvia o olhar, tenciona seu lábio 

inferior. Menciona começar a falar algumas vezes. Admite que sabia e que a indiferença 

abateu todos nas tropas muito rapidamente. O filme permanece em silêncio, deixando a frase 

"a indiferença abateu todos nas tropas muito rapidamente" ecoando internamente. 

Notoriamente o auxílio que poderia ter vindo de Becker (como oficial) para com seus 

                                                           
17 Tradução do autor. Texto original: Alone among the inmate groups, homosexuals tended not to band together 
for fear of attracting even more abuse—from guards or fellow prisoners. As a result, homosexuals became the 
most isolated and shunned inmates in the camps. 
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companheiros que estavam presos nunca chegou. Ao contrário, homossexuais infiltrados no 

exército (sem revelar sua condição), como Becker, perpetuaram a violência contra seus iguais. 

 
Os direitos também não têm a capacidade de alterar imediatamente a realidade(...). 
O mesmo pode-se dizer sobre as guerras e os conflitos armados em curso, à revelia e 
ao arrepio dos organismos e convenções internacionais, e sobre as discriminações e 
outras formas de violência que literalmente bilhões de pessoas continuam sofrendo, 
por conta de marcadores sociais de diferença, em função de gênero, de orientação 
sexual, de ordem racial, religiosa ou outras, mesmo depois de considerados ilegais 
na maior parte dos países, ou – na falta de legislações apropriadas – ao menos 
ilegítimos. (VENTURI, 2010, p.12, 13) 

 
Em um pequeno quarto, Seel reaparece. Passou quarenta anos sem falar sobre a guerra. 

Mesmo assim as lembranças da época são vívidas. Tão vívidas que o entrevistado transparece 

fisicamente o quão afetado pela experiência ele ainda é. Grita e gesticula com o entrevistador. 

Sabe que o entrevistador, mesmo sendo alemão, não possui relação com seus flageladores. 

Inclusive no início menciona que não quer ofender o produtor do filme. Seu grito ecoa não 

direcionado ao cineasta, mas como um depoimento que estava enclausurado por todo esse 

tempo. Dispara detalhes das torturas sofridas com descrições gráficas e a descrição de como 

seu amigo, e companheiro de KZ, fora devorado vivo por cachorros. "Eu tenho vergonha da 

humanidade", termina.  

 

Em seguida, os alto-falantes transmitiam uma música clássica barulhenta, enquanto 
os SS despiram-no e enfiaram um balde de lata sobre a cabeça. Logo após, eles 
atiraram seus ferozes pastores-alemães sobre ele; os cães de guarda primeiro 
morderam sua virilha e coxas, em seguida, o devoraram bem em nossa frente. 
Seus gritos de dor foram distorcidos e amplificados pelo balde no qual sua cabeça 
estava presa. (Depoimento de Pierre Seel, Paragraph 175, grifo meu )18. 

 

Após o brado, o entrevistado que menos tinha aparecido até então, Heinz F. ressurge 

respondendo que ficou preso por oito anos e três meses. Ao ser perguntado o que fez ao voltar 

para casa para, leva a mão à cabeça. Gesto comum de quem precisa se lembrar de algo. A voz 

sai fraca. Conta então que retornou à casa, o pai havia falecido e que nunca comentou com a 

mãe o que se passou no campo de concentração. Nunca comentou por ter vergonha. A 

vergonha que sentia (ou anda sente) é tanta que não falou sobre o que se passou com ninguém 

até a gravação do documentário. A vítima sente-se envergonhada pela atrocidade cometida 

pelos outros. A vítima sente-se envergonhada. A cultura de que a vítima é culpada pelo que 

                                                           
18 Transcrição e tradução do autor. 
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lhe acontece perpassa décadas e fronteiras. F. conclui dizendo que fará 93 anos e sobreviveu a 

tudo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Parágrafo 175 continuou vigente até o final da década de 60 na Alemanha. Após a 

guerra todos os homossexuais presos nos KZ foram classificados como criminosos e até o 

final do século nenhum recebeu reconhecimento governamental como vítima do regime 

nacional socialista, nem reparações concedidas à outras categorias de vítimas do regime. 

Alguns inclusive voltaram a ser presos mais vezes décadas depois.  

As informações trazidas pelo filme reiteram o desrespeito aos direitos naturais, civis e 

(mais tarde) humanos durante todo o período de vigência do nacional socialismo na 

Alemanha. A perseguição aos homossexuais homens tinham raízes em diferentes motivos, 

mas eram justificados pelos nazistas por considerarem uma doença (inclusive podendo ser 

contagiosa) e que os homens homossexuais não teriam propósito dentro do regime por serem 

fracos (portanto não servem para o exército) e não procriarem dando continuidade à raça 

ariana. Os homossexuais capturados e levados aos campos de concentração eram tratados 

ainda pior que os demais encarcerados, ficando abaixo de qualquer hierarquia existente dentro 

das casernas. Eram torturados, submetidos a trabalho escravo, castrados, sujeitados a ser 

cobaias em experimentos médicos e assassinados. Após a saída dos campos de concentração 

ao final da guerra os gays não eram libertados (ao contrário dos outros presos), mas sim 

transferidos para prisões. A visibilidade dada a este grupo sempre foi menor se comparada aos 

outros perseguidos pelo regime, por diversos motivos. Vergonha de assumir a condição diante 

da sociedade, família e amigos, medo da prisão (uma vez que o Parágrafo 175 manteve-se 

válido por décadas após a guerra), e a condescendência de historiadores e mídia. Filmes como 

o analisado nesta pesquisa ajudam a iluminar, mesmo que parcialmente, mais um aspecto do 

regime nazista e do preconceito humano. 

 
Parágrafo 175 é, entre outras coisas, um conto de advertência revelando que os 
ganhos nos direitos de gays e lésbicas são tênues e devem ser vigilados e 
protegidos. Liminares judiciais contra a homossexualidade ou o comportamento 
homossexual, mesmo que não cumpridas rigorosamente, são ferramentas prontas 
para a opressão. As ligações entre a homofobia, antissemitismo, o racismo e outras 
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formas de ódio organizado são complexas e reais. (Paragraph 175 Discussion Guide, 
p.04, grifo meu)19. 

 
Em 2011 o último sobrevivente dos "triângulos-rosas", Rudolf Brazda (que não 

participou do documentário), faleceu aos 98 anos no leste da França, onde morava com seu 

companheiro20. O assunto (homossexuais perseguidos pelo nazismo) permaneceu intocado 

pelos representantes políticos até a década de 80, quando finalmente veio a ser mencionado 

pelo presidente vigente como um "grupo de vítimas". Um memorial aos homossexuais 

perseguidos pelo nazismo foi inaugurado em Berlim em 2008. Hoje existem dois outros 

memoriais como este na Alemanha. 

 
O bosque cantante. (...) Na terra, haviam fossas. Fossas de concreto. Deixando todos 
arrepiados. Todos que foram sentenciados foram cravados em ganchos. Nos 
barracos judeus era quase o mesmo. Mas foram retorcidos além de pendurados. Isso 
é o que tinham preparado para os judeus. Os gritos e uivos eram desumanos. O 
bosque cantante (...) e ainda há muito não revelado. (Depoimento de Heinz Dörmer, 
Paragraph 175). 
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A CONSTRUÇÃO BIOGRÁFICA JORNALÍSTICA 

 
 

Paulo Ferracioli Silva1 
 
RESUMO 
Este artigo analisa o gênero biográfico na sua relação com o jornalismo. A pesquisa investiga 
a relevância do fenômeno do desenvolvimento da biografia e da prática jornalística. Estuda as 
influências do jornalismo para o ofício biográfico, com destaque para o jornalismo literário. O 
atributo de imparcialidade é investigado, para mostrar a possível correlação entre a valoração 
de tal elemento na prática biográfica e na prática jornalística. A busca pela verdade é outra 
questão analisada, para entender de que maneira essa pretensão afeta o trabalho biográfico. A 
relação da obra biográfica com as questões de memória também foi investigada. Deram 
embasamento teórico à pesquisa autores que estudam a construção de identidade e memória. 
Entre as conclusões, figura a contribuição do jornalismo como instrumento para a construção 
de biografias mais atrativas para o público leitor. Ao mesmo tempo, a correlação entre 
jornalismo e biografia pode proporcionar uma reflexão sobre os atributos de imparcialidade e 
verdade tanto entre os produtores de biografia, nos retratados por elas e no público leitor.  
. 
 
Palavras-chave: Biografia; Jornalismo biográfico; Imparcialidade; Memória. 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

Gênero cuja origem remonta à Antiguidade, a biografia não tem merecido muito 

destaque entre os estudos acadêmicos. Em contrapartida, esse tipo de obra que se dedica a 

contar a vida de alguém está sempre presente nas listas dos livros mais vendidos da semana, 

desfrutando de nítido apreço para o público leitor.  

Essas biografias são livros-reportagens, que se utilizam, predominantemente, do 

jornalismo literário para construir a história de vida dos seus personagens, de forma a atrair os 

leitores. Tal segmento carece de estudo acadêmico no âmbito dos estudos de Jornalismo, que 

pouco se verteu sobre a biografia, como confirma a parca literatura especializada sobre o 

assunto. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende estudar o gênero biográfico, destacando 

sua relação com o ofício jornalístico. Após um exame do jornalismo literário e sua 

contribuição para o biografismo, examina-se de que maneira o fazer biográfico por jornalistas 

                                                           
1Graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
ferracioli.paulo@gmail.com. 
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lida com questões como a memória, a imparcialidade e a verdade, atributos que não são 

entendidos de maneira homogênea pelos biógrafos.  

 

2. JORNALISMO BIOGRÁFICO  

 

Além do trabalho em meios de comunicação, o jornalista pode realizar uma 

reportagem através de uma plataforma duradoura, que não precisa de renovação constante e 

que permite aprofundamento. Esse suporte é o livro-reportagem, “veículo de comunicação 

impressa não-periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude superior ao 

tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística periódicos” (LIMA, 2009, p. 

26). O espaço que o livro-reportagem alcançou no mercado editorial brasileiro foi baseado em 

grande parte nas obras biográficas que detêm a preferência do público nesse gênero (LIMA, 

2009, p. 3).  Logo, há uma importância considerável para o livro-reportagem que tem como 

assunto a vida de uma pessoa, também denominado biografia jornalística.  

O primeiro jornalista brasileiro que se aventurou com sucesso pela seara das 

biografias foi Alberto Dines, que em 1981 lançou o livro Morte no Paraíso, que conta a vida 

do escritor e ensaísta alemão Stefan Zweig, foragido do nazismo que se suicidou no Brasil em 

1942. Essa obra marcou a primeira investida de um profissional do jornalismo numa área que 

não possuía vendagens exorbitantes e até então era exclusiva de acadêmicos e literatos 

(VILAS BOAS, 2008, p. 35). Dines utilizou sua experiência do dia a dia (foi por mais de uma 

década editor-chefe do Jornal do Brasil, no período de modernização da imprensa brasileira) 

para descrever a vida de quem tinha como ofício a retratação da vida alheia em profundidade.   

 
 

Acho que a geração de biógrafos ex-repórteres trouxe uma boa contribuição para o 
biografismo brasileiro. O biografismo, com os jornalistas, passou a mexer em outras 
coisas além de arquivos consagrados e classificados - documentos da Biblioteca 
Nacional, por exemplo, tinham enorme status entre historiadores e acadêmicos. A 
experiência de reportagem só ajuda. Um bom jornalista sabe onde e como encontrar 
o que precisa; sabe refletir sobre os fatos (...) Os jornalistas são atentos às 
contradições e lacunas dos documentos. (DINES, 2008, p. 116).  

 
As biografias passaram a ser sucesso de vendas no Brasil a partir dos anos 1990, com 

a contribuição de três jornalistas: Ruy Castro, Fernando Morais e Jorge Caldeira. “Seus livros 

combinavam pesquisa meticulosa e narrativa carismática; apesar de longos e bem 

documentados, garantiam leitura cativante” (FRIAS FILHO, 2011, p. 4). A influência que o 
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jornalismo trouxe para o fazer biográfico é perceptível, encontradas nas técnicas e nos 

dilemas típicos do ofício jornalístico.  

Esse boom da última década do século XX trouxe uma enxurrada de obras feitas por 

jornalistas, mas que não mantinham o mesmo nível de qualidade. Na visão de Vilas Boas, “no 

geral, a maioria delas são biografia, digamos, de segunda linha, estreitas, meramente 

informativas (eu diria até relatoriais) e, talvez por isso, já esquecidas” (VILAS BOAS, 2008, 

p. 197).  

As três condições essenciais que Edvaldo Pereira Lima elenca para a caracterização 

do livro-reportagem estão presentes nas biografias jornalísticas: conteúdo, tratamento e 

função. O conteúdo corresponde ao real, à descrição de personagens e acontecimentos que 

realmente aconteceram (LIMA, 2009, p. 27). Na biografia, esse pacto com o leitor é a base de 

sua existência: não se encontra ali um personagem ficcional ou histórias inventadas. Essa 

relação com a verdade, contudo, é um aspecto da biografia que sofre críticas e será detalhado 

ao longo do capítulo.  

O tratamento da linguagem e da montagem do texto dessas biografias, por sua vez, 

também é predominantemente jornalístico, guiando-se sempre por um texto claro, conciso e 

que consiga passar a mensagem da maneira mais direta possível (LIMA, 2009, p. 28). O 

jornalismo traz uma linguagem mais objetiva, que pode evitar alguns recursos estilísticos que 

tentam meramente promover o objeto sem qualquer amparo em fatos. O uso excessivo de 

superlativo, por exemplo, é um problema encontrado em algumas biografias, que insistem em 

trazer um sujeito único que realizou as maiores tarefas já vistas pela humanidade. Tal 

exagero, no entanto, acaba por transformar a vida humana em uma mercadoria que está sendo 

exposta, pela qual o biógrafo utiliza os métodos mais frívolos para vendê-la (LOWENTHAL, 

1961, p. 131).   

Por fim, quanto à função do livro-reportagem, a biografia informa com detalhamento 

extremo sobre uma figura humana, o que serve para a contextualização da vida daquele 

indivíduo na sociedade, bem como ajuda o leitor a entender o próprio mundo e suas 

experiências (LIMA, 2009, p. 39). Assim como o jornalismo se dispõe a ser o mensageiro dos 

fatos da atualidade (LIMA, 2009, p. 12), a biografia serve para entender a atualidade a partir 

das pessoas ali retratadas.  

As dificuldades do gênero no Brasil podem ser explicadas pelos hábitos culturais do 

país. Na realidade norte-americana houve uma incorporação da biografia como parte 
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integrante da cultura, sempre alastrada em pesquisas densas e toques jornalísticos (DINES, 

2008, p. 117). As biografias produzidas nos Estados Unidos, além disso, contam com a larga 

experiência acumulada na escrita de livros-reportagem pelos americanos, que conseguem aliar 

um estilo adequado com a densidade de conteúdo, que permite uma verticalização sobre o 

assunto tratado (LIMA, 2009, p. 5).  

 
 

O biografismo brasileiro ou luso-brasileiro não se desenvolveu por razões que a 
antropologia poderia estudar: a sociedade tribalista, fechada não admite o Outro, só 
admite iguais. E dessa forma nosso biografismo foi prensado entre a apologia ou 
hagiografia e a iconoclastia (VILAS BOAS, 2008, p. 140).  

 
 

Nesse contexto em que a biografia serve apenas para santificar ou para destruir a 

imagem do biografado, há espaço para que o jornalismo sirva de instrumento para uma 

construção biográfica mais adequada. 

Uma obra como a biografia está presa a algumas limitações que outros gêneros não 

possuem, como “a contenção cautelosa, a avaliação solene de cada “indício”, a humildade das 

fórmulas do tipo “ela deve ter sentido” ou “é provável que ela tenha pensado” (MALCOLM, 

2012, p. 26). Por não desfrutar do total desprendimento que um ficcionista possui para contar 

fatos da maneira que lhe convém, o biógrafo precisa recorrer a outros instrumentais que sejam 

igualmente capazes de fornecer um bom relato. No âmbito das biografias jornalísticas, o 

jornalismo literário é a corrente mais indicada e utilizada para produzir as obras biográficas.  

 

3.  A (IM)PARCIALIDADE DA BIOGRAFIA : BIÓGRAFO E BIOGRAFADO 
 

O jornalismo já aceita que o repórter não é isento ou neutro, mas um ser cujo 

posicionamento é inevitável (BUCCI, 2000, p. 49). Essa carga de valores se apresenta de 

maneira mais perceptível na distinção entre sujeito e objeto. Esse conflito é proveniente da 

consolidação das ciências humanas, quando passou a ser evidente que, ao contrário do que 

acontece nas ciências exatas, “sujeito e objeto ganham sua existência não na natureza, e sim 

na linguagem, ou seja, no simbólico, e mais ainda, ambos se enxergam não como sujeito e 

objeto, enxergam-se como sujeitos que se olham como outros” (BUCCI, 2000, p. 92). O 

jornalismo está imerso nessa mesma discussão, mas que é ignorada no decorrer da atuação 

profissional tanto pelos produtores de notícia quanto por seus receptores. 
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Na prática, o jornalismo sabe que a objetividade é redondamente impossível. 
Também, na prática, contudo, todos continuam acreditando nela – e ela está no 
fundamento do pacto de confiança que a imprensa mantém com a sociedade. O 
pacto tem contradições internas. (...) não há nenhum distanciamento cultural entre o 
homem que é repórter, o homem que é notícia e o homem que é destinatário da 
informação (BUCCI, 2000, p. 92).  
 
 

Eugênio Bucci aponta que a objetividade depende do claro entendimento de que o 

jornalismo não trabalha com objetos, pois todos são sujeitos – do que escreve a notícia, quem 

é retratado nela e quem a lê. Logo, a objetividade viria de “uma justa, transparente e 

equilibrada apresentação da intersubjetividade” (BUCCI, 2000, p. 93). Não há bom 

jornalismo sem que haja envolvimento emocional do jornalista com sua pauta, uma vez que a 

indiferença não contribui de maneira alguma para o fazer noticioso (BUCCI, 2000, p. 94).  

Esses valores dos quais o ser humano não pode se desprender recaem na escolha de 

um indivíduo para que seja biografado, que não é isenta de influências. Tal quais os critérios 

de noticiabilidade norteiam o processo de escolha das notícias, um possível biografado deve 

atender a alguns critérios.  

A necessidade de transparência para o leitor é imperiosa, já sendo uma das principais 

características do New Journalism (VILAS BOAS, 2008, p. 183). Não há que se falar em 

escritor neutro em face de seu biografado. A biografia é um reflexo de uma relação que se 

estabelece entre biógrafo e biografado, que precisa de algum motivo para ser iniciada. 

 
 

Parece que a boa biografia depende do magnetismo entre duas personalidades – de 
uma dialética peculiar em que o biógrafo cria, por sua própria conta e risco, o 
sentido apenas sugerido na vida do biografado, dispersiva e amorfa como a de toda 
pessoa (FRIAS FILHO, 2011, p. 4).  

 
 

Existe o que poderia ser considerado uma “impossibilidade psicológica” de escolher 

algum dos lados narrados, pois “o ato de escrever não pode ocorrer num estado de ausência de 

desejo” (MALCOLM, 2012, p. 193). O equilíbrio que o biógrafo sugere e até mesmo seu 

distanciamento dos sujeitos que aparecem na obra são criações retóricas utilizadas para que o 

produto biográfico que resulta do seu trabalho seja aceito pela comunidade. No entanto, é 

impossível pensar em um biógrafo que não se envolva com os acontecidos, que não se 

importe com a história de vida por ele contada (MALCOLM, 2012, p. 193).  

Fica evidente que a relação entre biógrafo e biografado não é marcada pela 

passividade (VILAS BOAS, 2008, p. 27). A partir do momento em que começam as pesquisas 
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e o autor imerge no universo do seu biografado, é estabelecida uma relação que não pode ser 

desconsiderada, uma vez que “nenhum biógrafo respeitável pode permanecer à sombra de seu 

biografado (vivo ou morto) tanto tempo, pesquisando-o, interpretando-o diariamente, às vezes 

durante vários anos, e não ser tocado por essa experiência” (VILAS BOAS, 2008, p. 24). É 

possível dizer que no biografismo tal como no jornalismo “a objetividade possível não é 

portanto a correspondência fria de uma descrição a objetos inanimados ou inumanos, mas o 

impacto quente dos fatos produzidos por seres humanos no discurso ininterrupto do 

jornalismo (BUCCI, 2000, p. 95) 

A biografia deve ser entendida como uma obra de autor, que tem uma presença 

constante em todo o trabalho. É sua visão de mundo que vai condicionar o seu contato com o 

leitor e sua maneira de contar a história do biografado (LIMA, 2009, p. 83).  

O caminho sugerido e viável parece ser extraído das reflexões de Vilas Boas, que 

expõe que: 

 
 

o biógrafo pode, se quiser, dar transparência à narrativa: posicionando-se 
comedidamente em primeira pessoa, sem emitir julgamentos morais, mas firmando 
um ‘eu-convincente”; oferecendo pitadas de making-of para compartilhar processos 
intelectuais e intuitivos seus e dos outros; minimizando seu afã cartesiano; e 
tornando-se mais consciente sobre o seu relacionamento com o biografado –e, 
conforme o caso, expressando esse relacionamento na (ao longo da) narrativa 
(VILAS BOAS, 2008, p. 209).  
 
 

Sem ilusões de verdade ou imparcialidade, mas com recursos estilísticos que 

capturam a atenção, o jornalista está apto a escrever uma biografia, que desempenha um papel 

importante na construção da história.  

 

4. A VERDADE NAS BIOGRAFIAS 
 

Uma discussão que envolve todo o ramo biográfico diz respeito à verdade alcançada 

pela biografia. O jornalismo já passa por uma discussão semelhante, no qual há uma forte 

constatação de que “é unânime que a primeira obrigação do jornalista é com a verdade – com 

‘dizer a verdade’” (VILAS BOAS, 2008, p. 155). Na prática jornalística, encontrar a verdade 

é um objetivo do profissional e também um imperativo ético, sob o qual ele deve avaliar suas 
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ações (BUCCI, 2000, p. 50). Essa pretensão de alcançar a verdade não consegue ser 

alcançada, mas é a baliza para toda a produção do profissional.  

 
 

Denis Diderot disse certa vez: “Deve-se exigir de mim que eu procure a verdade. 
Não que a encontre.” A frase serve de consolo a todo repórter e todo editor no final 

de uma jornada. Mas só procurar a verdade não basta. É preciso entregar ao público, 
pelo menos, alguma pista a mais. Do jornalista, deve-se esperar que ele procure a 
verdade, mas não só: deve-se esperar que ele faça um progresso, por mínimo que 
seja (BUCCI, 2000, p. 51).  
 
 

A verdade que a imprensa consegue trazer é uma verdade precária, que está longe de 

abranger a veracidade total dos fatos, mas representa um laço de confiabilidade entre o leitor e 

o repórter. Ao consumir um produto jornalístico, há a confiança compartilhada de que aquele 

veículo possui credibilidade e trará as informações da forma mais completa possível (BUCCI, 

2000, p. 52).  

No fazer biográfico, são muitas as opiniões quanto ao alcance da obra biográfica. 

Ruy Castro, que já escreveu três biografias de grande sucesso no mercado editorial, acredita 

que a biografia pode se aproximar de uma totalidade que englobaria toda a verdade. 

 
 

Se o biógrafo se dedicar ao biografado por um mínimo de três anos “full-time” e 

ouvir pelo menos 200 pessoas – e, algumas, tantas vezes que a média entre elas 
costuma dar cinco –, tem-se que o autor terá feito mil entrevistas (ao vivo ou por 
outros meios). É inevitável que, por mais oculto, tudo de significante na vida do 
biografado apareça. (CASTRO, 2012, p. A2). 
 
 

Essa crença entende que nenhum acontecimento permanecerá desconhecido e todas 

as controvérsias estarão esclarecidas, pois, “supostamente, o “bom” biógrafo é capaz de 

discriminar entre os depoimentos das testemunhas e ter as antenas ligadas para detectar as 

distorções tendenciosas, as falsas recordações e as mentiras puras e simples” (MALCOLM, 

2012, p. 149).  

Tal posicionamento diverge do apresentado pelos teóricos da área. Sérgio Vilas Boas 

expõe peremptoriamente que não é possível compreender a totalidade do ser humano (VILAS 

BOAS, 2008, p. 77) e formula uma concepção que se choca frontalmente com o que o 

biógrafo carioca propõe, ao defender que os trabalhos encontrados nas livrarias atualmente 

apenas “atendem a um certo escapismo dos biógrafos, que fingem entregar uma história 100% 



 

__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
246 

factual, redondinha, com princípio-meio-fim, com verificações facilmente ao alcance, 

significados totalizantes e coerência global” (VILAS BOAS, 2008, p. 238).  

O incessante esforço em sempre chegar à verdade do biografado é uma sombra que 

paira sob os biógrafos e só se presta a atrapalhar o processo (VILAS BOAS, 2008, p. 155). Há 

um pensamento corrente de que quanto mais informações forem acumuladas, maior será o 

grau de veracidade (daí as costumeiras obras gigantescas que são até divididas em tomos). 

Tantos dados, no entanto, não serão a garantia de maior consistência na obra (VILAS BOAS, 

2008, p. 157). É um pecado no qual incorrem os biógrafos, que acreditam serem capazes de 

solucionar o mistério da vida alheia apenas com o auxílio desses dados, que nunca 

conseguirão abranger todas as situações que compõem uma existência humana (MALCOLM, 

2012, p. 151).  

O biografado que aparece ao final da leitura de uma biografia é uma construção 

textual, que nunca corresponderá corresponde com a exatidão sonhada à realidade. O sujeito 

retratado é o resultado de um sistema de discursos, de narrativas que são sobrepostas e 

confrontadas ao longo de toda a obra (VILAS BOAS, 2008, p. 164).  

 
 

O biógrafo e o biografado são sujeitos no mundo. O mundo está dentro deles, e vice-
versa. Portanto, a biografia (livro) é um corpo no mundo, jamais o mundo. No 
fundo, embora isso escape ao senso comum, os biógrafos não tecem a ou uma 
verdade sobre alguém. Eles tecem percepções (racionais e sensoriais) sobre alguém. 
(VILAS BOAS, 2008, p. 169).    

 
 

Para Vilas Boas, ainda, a ideia de que haja uma biografia definitiva não pode ser 

levada a sério, não havendo base para uma pretensão de verdade absoluta (VILAS BOAS, 

2008, p. 170). O caminho para um bom trabalho residiria numa ênfase à visão pessoal do 

biógrafo, já que para o próprio leitor “as melhores biografias não serão as que encerram maior 

número de documentos e citações, mas as que, no conjunto, nos proporcionem uma nítida e 

impressão do autor sobre a vida e a personalidade de um ser humano” (VILAS BOAS, 2008, 

p. 173).  

Janet Malcolm expõe o conflito de que o biógrafo não está autorizado a levantar 

dúvidas sobre o alcance do seu trabalho, sob pena de afastar os leitores que consomem o 

gênero na promessa de encontrar um universo fechado e sem falhas ou omissões 

(MALCOLM, 2012, p. 16). Não há espaço para que se construa um discurso sobre a 

atividade, pois “a tarefa do biógrafo, como do jornalista, é satisfazer a curiosidade dos 
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leitores, e não demarcar os seus limites. Sua obrigação é sair a campo e, na volta, entregar 

tudo” (MALCOLM, 2012, p. 17).  

Harold Nicolson entende que a busca pela verdade nas biografias levará a uma 

complexidade extrema, sendo possível de compreensão apenas para os já familiarizados com 

a área de conhecimento do biografado em questão, em detrimento da leveza e da atratividade. 

Nos seus dizeres, “plus la biographie deviendra une science, moins elle sera un genre 

literaire2
” (NICOLSON apud MAUROIS, 1930, p. 107).  

Atingir a verdade, ainda que como objetivo ideal-típico, é dependente das fontes as 

quais se tem acesso. Os documentos originais são sempre preferíveis aos testemunhos 

pessoais, impregnados com uma visão delimitada do interlocutor (MAUROIS, 1930, p. 108). 

As múltiplas facetas dos indivíduos são a prova de que não existe um ser biografado à espera 

de ser encontrado, pois “há tantas vidas num indivíduo quantos biógrafos que se disponham a 

se escrever sobre ele” (FRIAS FILHO, 2011, p. 5).  

Os depoimentos testemunhais aos quais se têm acesso são relatos humanos, por isso 

mesmo, sujeitos às imperfeições da natureza humana. O depoente, ao compartilhar suas 

impressões com o biógrafo, escreve um relato próprio, livre de vergonha ou inibição, mas que 

é marcado pela sua experiência (MALCOLM, 2012, p. 182).  

Mesmo os diários, que seriam a fonte ideal para embasar a pesquisa biográfica, não 

estão imunes a interferências propositais ou até inconscientes do seu autor.  

 
 

Même si nous ne considerons que les périodes pour lesquelles nous possédons um 
jounal, comment être certain que celui-ci representait alors exactement la pensée de 
l’homme qui l’écrirait? Certains journaux sont destinés à la posterité; l’auteur y 

adopte une attitude e se represente avec complaisance l’effet que fera cette atitude 

sur le lecteur. Même quando le jornal est authentiquement destiné a ne pas être lu, il 
est três fréquent que l’escrivain pose devant lui-même. Il a imagine une certaine 
attitude, il la trouve belle e il goûte um plaisir esthétique à l’exagérer. (MAUROIS, 

1930, p. 113)3 
 
 

Os documentos são importantes quando podem ser confrontados entre si, de forma 

que eventuais contradições sejam descobertas e, mesmo que não possam ser solucionadas, nos 

                                                           
2
 Em tradução livre: quanto a mais a biografia se tornar uma ciência, menos ela será um gênero literário.  

3 Em tradução livre: Mesmo se considerarmos que os períodos durante os quais possuímos um diário, como estar 
certo que ele representa exatamente o pensamento do homem que o escreveu? Alguns diários são destinados à 
posteridade; nesses, o autor adota uma atitude e se representa de forma a criar esse efeito no leitor. Ainda que o 
jornal seja destinado a nunca ser lido, é muito frequente que o escritor se posicione diante de si. Ele imagina uma 
certa atitude, considera-a bela e degusta um prazer estético em exagerá-la. 
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revelem quais são os lados que formam o biografado. A técnica para construir essas facetas 

exige mais habilidades artísticas do que literárias (MAUROIS, 1930, p. 118).  

As cartas representariam a classe de documentos mais útil para recuperar a vida 

alheia, uma vez que os sentimentos e hábitos de uma época permanecem para sempre em uma 

carta escrita nesse período. “Apenas quando lê as cartas de alguém o biógrafo sente sua 

presença plena, e só quando cita suas cartas consegue transmitir a seus leitores a sensação de 

apresentar-lhes a vida capturada” (MALCOLM, 2012, p. 123). O biógrafo e o leitor 

compartilham através das cartas a experiência de voyeur (MALCOLM, 2012, p. 123), que é 

típica da experiência moderna. 

André Maurois entende que não há uma verdade a ser alcançada pelo biógrafo de 

maneira idêntica a que um cientista natural procura as verdades da natureza. Não há uma 

verdade única a ser encontrada, mas aspectos de personalidade que podem ser delineados, aos 

quais o biógrafo deve se dedicar “avec toute notre atention, avec tout notre respect, avec toute 

notre intelligence, mais aussi avec les facultés de divination artistique que nous pouvons 

posséder4
” (MAUROIS, 1930, p. 138). A verdade no biografismo depende assim tanto da 

acurácia na pesquisa quanto da técnica utilizada para contar a história de vida do seu objeto.  

O leitor não está mais interessado apenas na compilação de números, fatos e 

conceitos. Há uma busca pelas explicações dos processos que resultaram na vida descrita na 

obra, de maneira a clarificar as razões escondidas num olhar panorâmico(LOWENTHAL, 

1961, p. 134).  

A mostra das facetas do indivíduo não deve ainda ficar presa apenas no 

acompanhamento da carreira profissional, como se essa fosse a digna de ser conhecida mais a 

fundo. Todas as camadas do biografado são merecedoras de constarem na biografia, pois são 

igualmente importantes na construção do personagem (VILAS BOAS, 2008, p. 152).  

Preocupações com reconstituições históricas muito detalhadas também devem passar 

longe do ofício do biógrafo.  

 
 

Il ne faut pas que le biografe veuille trop jouer à l’historien. Les objets poursuivis 

sont differentes. La biographie est l’histoire de l’évolution d’une âme humaine: 

                                                           
4 Em tradução livre: com toda nossa atenção, com todo nosso respeito, com toda nossa inteligência, mas também 
com todas as faculdades da adivinhação artística de que possamos dispor. 
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l’histoire doit être ici ce qu’est, pour le peintre de portraits, le fond sur lequel il place 

son modele5 (MAUROIS, 1930, p. 145). 
 
 

O trabalho do jornalista-biógrafo não é o de historiador, que tem amplo 

embasamento teórico e metodologia passível de ser justificada. A reconstrução histórica que o 

biógrafo produz é nada mais que uma tentativa de situar a situação vivida e permitir a 

comparação com o contemporâneo, com aquilo que o leitor vive (LIMA, 2009, p. 45).   

Diante disso, é possível compreender que não há verdade absoluta, pois “biografias 

revelam tanto quanto ocultam. Podem nos parecer superconsistentes sob o disfarce da 

historiografia, da psicologia, do ensaio literário e da linguagem jornalística ágil, às vezes 

criativa e instigante” (VILAS BOAS, 2008, p. 159). O leitor de biografias permanece na 

eterna dúvida em relação aos fatos narrados: ao contrário da ficção, na qual a certeza é 

legitimada pela escrita do autor, os campos da não-ficção (e aí inclusos o jornalismo e a 

história) não dão ao leitor certezas incontestáveis nem lacunas totalmente preenchidas 

(MALCOLM, 2012, p. 170).  

 

5. LIDANDO COM A MEMÓRIA 
 

As críticas a que são submetidas os trabalhos biográficos quanto à imprecisão dos 

fatos ali narrados não pode ser dissociada da memória. A memória tem uma primeira 

definição como “conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representes como passadas” (LE GOFF, 

2003, p. 419). Lembrar um fato ocorrido, no entanto, é uma atividade que é básica do ser 

humano, ainda que de maneira imprecisa. A modernidade implica reconhecer que 

 
 

a prática dessa narrativa é um direito e, ao exercê-lo, embora subsista a parte 
incompreendida do passado, e à narração não consiga responder às perguntas que a 
geraram, a lembrança como processo subjetivo abre uma exploração necessária ao 
sujeito que lembra (e ao mesmo tempo o separa de quem resiste a lembrar (SARLO, 
2007, p. 56).  
 
 

                                                           
5 Em tradução livre: Não é necessário que o biógrafo queira se passar por historiador. Os objetos perseguidos por 
ambos são distintos. A biografia é a história da evolução de uma alma humana: a história deve ser nesse caso, 
como é para o pintor de retratos, o fundo sob o qual ele posiciona seu modelo.  
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A memória não pode ser definida como “la memoria objetiva del passado, no es una 

huella, o un rastro que podamos mirar, como se mira un álbum de fotos, sino que implica 

interpretación y construcción6
”  (LARROSA, 2004, p. 15). A memória, na concepção de 

Beatriz Sarlo, “é um bem comum, um dever (como se disse no caso europeu
7) e uma 

necessidade jurídica, moral e política” (SARLO, 2007, p. 47). No entendimento comum, 

memória é associada a uma permanência contínua de ideias, que não envolvem recuperação 

de algo esquecido (ROSSI, 2010, p. 15).  

O ato de recordar possibilita que um sujeito finalmente se aproxime de uma verdade 

sobre um fato que ele então desconhecia ou só entendia em fragmentos isolados (SARLO, 

2007, p. 56). Essa memória pode ser alcançada através de uma intervenção, que leva as 

recordações a serem ordenadas em uma narrativa convencional, na qual o presente é um fator 

determinante (SARLO, 2007, p. 57).  

A concepção que atrela memória a discurso relaciona a maneira como nos 

enxergamos e como os outros nos enxergam às construções narrativas das quais tomamos 

parte. A construção de identidade, desta forma, envolve uma política de discurso, através do 

qual o indivíduo pode formar e modificar sua própria consciência de si (LARROSA, 2004, p. 

12).  

A memória é entendida neste contexto como uma experiência narrativa que parte de 

um ponto no passado em direção ao presente, baseando-se em pontos de significação atuais. 

Por esta razão, uma experiência só pode ser entendida através da narrativa com que é contada 

(LARROSA, 2004, p. 20). Esse entendimento que associa memória com construção narrativa 

confere relevância às histórias que ouvimos e que contamos, uma vez que representam a 

própria criação do indivíduo.    

A biografia tem sua construção possibilitada pelo cruzamento de documentos com 

testemunhos, fontes essas que se exprimem pelo discurso e não podem ser alçadas a pedestais 

de importância, como se não pudessem sofrer qualquer tipo de questionamento (SARLO, 

2007, p. 47). Sarlo expõe que somente uma concepção ingênua colocaria um testemunho 

como fonte primordial de uma pesquisa, como verdade mais valiosa que a obtida a partir de 

outros documentos (SARLO, 2007, p. 48).  

                                                           
6 Em tradução livre: a memória objetiva do passado, não é uma pegada ou rastro que possamos olhar como se 
olha um álbum de fotos, uma vez que implica interpretação e construção.  
7 Este caso europeu se refere ao Holocausto, cf. SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e 
guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 
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Não há como dissociar a narração do passado ao tempo presente no qual ela está 

inserida. De fato,  

 
 

a hegemonia do presente sobre o passado no discurso é da ordem da experiência e se 
apoia, no caso do testemunho, na memória e na subjetividade. A rememoração do 
passado (que Benjamin propunha como a única perspectiva de uma história que não 
reificasse seu objeto) não é uma escolha, mas uma condição para o discurso, que não 
escapa da memória nem pode livrar-se das premissas impostas pela atualidade à 
enunciação. E, mais que uma libertação dos fatos coisificados, como Benjamin 
desejava, é uma ligação, provavelmente inevitável, do passado com a subjetividade 
que rememora no presente (SARLO, 2007, p. 49).  
 
 

Essa conexão do passado com o presente passa pela subjetividade, pela maneira com 

a qual o indivíduo se posiciona em um grupo social. É na narração que a subjetividade pode 

se expor e construir sentido ao passado. Toda narração carrega consigo um anacronismo, uma 

vez que as dimensões de passado e presente se misturam para criar o relato (SARLO, 2007, p. 

57).  

 
 

O testemunho pode se permitir o anacronismo, já que é composto daquilo que um 
sujeito se permite ou pode lembrar, daquilo que ele esquece, cala intencionalmente, 
modifica, inventa, transfere de um tom ou gênero a outro, daquilo que seus 
instrumentos culturais lhe permitem captar do passado, que suas ideias atuais lhe 
indicam que deve ser enfatizado em função de uma ação política ou moral no 
presente, daquilo que ele utiliza como dispositivo retórico para argumentar, atacar 
ou defender-se (SARLO, 2007, p. 59).  
 
 

Convém destacar ainda que o relato de qualquer pessoa, ao não conseguir constituir 

todos os elementos passados, busca bloquear essas imperfeições da memória e construir um 

significado que dê sentido a todos os fatos narrados (SARLO, 2007, p. 50). Um discurso que 

pretende englobar tudo, sem deixar nenhum trecho de fora, acaba por criar inúmeros detalhes, 

o que acarreta “a ilusão de que o concreto da experiência passada ficou capturado no 

discurso” (SARLO, 2007, p. 50). Um discurso baseado na memória tende a ser repleto de 

detalhes, que são reflexos da experiência individual contemporânea de quem lembra. 

Sarlo aponta que os detalhes ganham uma posição de destaque em relatos, do qual 

não podemos excluir os biográficos, em virtude da maneira com que o narrador pretende 

garantir sua credibilidade, ainda que para isso venha a adotar um modo realista-romântico 

(SARLO, 2007, p. 51). O prejuízo decorre da vontade de unir todos esses detalhes a um 
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propósito estabelecido previamente à escrita da biografia, de modo que os acontecimentos 

apenas são interpretados à luz desta tese inicial (SARLO. 2007, p. 54).  

A subjetividade inerente a um depoimento é o ponto de confiança em que o narrador 

se sustenta, abusando de expressões dos sentimentos, no que Sarlo vai a comparar a um 

“horizonte narrativo identificável com o "toque de cor" do jornalismo” (SARLO, 2007, p. 55), 

construído pelo próprio depoente.   

Os testemunhos têm em seu núcleo a memória e apresentam extrema pertinência ao 

tempo presente por serem transmitidos na atualidade, da qual não podem ser dissociados. Os 

ataques a esse tipo de testemunho partem daqueles que se sentem ofendidos com o que foi 

relatado, que não permitem que seja concedido nenhum valor probatório ao que lhes é 

desabonador (SARLO, 2007, p. 46). Ainda que seja levada em conta a capacidade da 

memória de apagar, ou seja, sua condição de rever fatos e incorporá-los a linhas de raciocínio 

conforme for conveniente (ROSSI, 2010, p. 32), a memória contida nesses testemunhos ainda 

carrega um valor necessário para conhecer o passado.  

Nas décadas de 1960 e 1970, essa revalorização da memória permitiu o fim da crise 

de alienação do sujeito, ao valorizar gêneros como as histórias de vida e as entrevistas que 

eram desprezadas. Tratou-se de um renascimento do sujeito, que passa a ser compreendido 

através da sua capacidade de lembrar de múltiplas formas (FERNANDES, 2012, p. 214).  

Essa tendência de preocupação com a memória decorre do receio da amnésia que 

poderia se abater sobre a sociedade, o que instaura a necessidade de utilizar a memória como 

meio de entrelaçar coerentemente o passado, o presente e o futuro (ROSSI, 2010, p. 30).  

A oposição entre memória e história também é usual, possuindo como diferenciação 

um caráter mais afastado da história, ao passo que a memória seria impregnada de 

subjetividade. Paolo Rossi expõe que é necessário: 

 
 

contrapor à história, que é interpretação e distanciamento crítico do passado, à 
memória, que implica sempre uma participação emotiva em relação a ele, que é 
sempre vaga, fragmentária, incompleta, sempre tendenciosa em alguma medida. A 
memória faz que os dados caibam em esquemas conceituais, refigura o passado 
tendo por base as exigências do presente (ROSSI, 2010, p. 28).  
 
 

A historiografia não é espontânea como a memória coletiva e individual, tendo em 

vista que submete a julgamento os relatos aportados pela memória e constrói narrativas 
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críticas sobre esse conhecimento (ROSSI, 2010, p. 205). Não é o caso para desconsideração 

total da memória, mas para uma compreensão da sua função na construção do conhecimento.  

Na construção de um relato sobre o passado, “a "verdade" não resulta da submissão a 

uma perspectiva memorialística que tem limites” (SARLO, 2007, p. 61). Apoiar a 

credibilidade da memória na sua condição de subjetividade lhe dá contornos de autenticidades 

que não permitem uma interpretação correta (SARLO, 2007, p. 67). A busca pela verdade 

através da memória dos que participaram de um acontecimento tem claros limites que 

dificilmente podem ser superados.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

A biografia passou por transformações, de gênero dedicado a venerar os detentores 

de poder para obra que expõe a vida daqueles que possuem notoriedade. Mais do que um 

meio legitimado de bisbilhotar a vida alheia, a biografia também possibilita uma compreensão 

da sociedade na qual o biografado está inserido. 

O jornalismo é uma ferramenta que se mostrou útil para a produção de biografias, 

tanto para a atração de leitores quanto para a união entre técnicas eficientes de pesquisa e 

narração. Os recursos do jornalismo literário, como o diálogo e a construção cena-a-cena, 

permitem que a construção da obra flua de maneira atrativa, sem parecer um enfadonho relato 

de fatos. Essa linguagem fluida e acessível representa um estímulo à captação de leitores, 

questão que não deve estar ausente de uma discussão sobre produção de livros.  

A imparcialidade, por sua vez, é requisito que está ausente da biografia, uma vez que 

é impossível dissociar o biografado da figura do biógrafo. É a partir do ponto de vista de um 

escritor que seleciona, que edita e que cria um texto sobre a vida de alguém que se constrói a 

biografia, sobre a qual não devem recair ilusões de neutralidade. 

A veracidade dos fatos relatados em uma biografia, ainda que após esforço de 

apuração e checagem de dados, está sempre ancorada na subjetividade daqueles que a 

rememoram. Este traço de memória, que busca explicar o passado com base em conexões do 

presente, é fator que contribui para a produção de uma obra biográfica adequada, tendo em 

vista a necessidade de rever os fatos que constroem a vida alheia à luz da atualidade. É um 

anacronismo inevitável, mas que não pode ser considerado impasse para o ofício biográfico.  
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O importante não é a busca por uma verdade positivista, mas a construção social da 

vida de alguém e seu entorno. O fetiche de verdade só atrapalha a compreensão do que seja 

uma biografia. Pensar em um público infantilizado, que aceita todas as informações presentes 

na obra como fatos indiscutíveis e de imediata absorção, é subestimar a gama de leitores que 

se interessa pelo gênero. 
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A RESPOSTA SOCIAL COMO FORMA DE CRÍTICA DE MÍDIA A PARTIR DA 
UTILIZAÇÃO DO HUMOR 

Suelen Homrich Motta1 

RESUMO 

A utilização do humor observada nos três objetos analisados se caracteriza como forma de 
crítica de mídia, assinalando um processo esparso de respostas da sociedade. Partindo do 
pressuposto que esses objetos são tipos de retorno de uma coletividade aos conteúdos 
midiáticos, o objetivo deste artigo é observar a construção do humor como denominador 
comum através de três peças, sendo elas: uma tira de quadrinhos, uma charge e um vídeo 
humorístico, entendendo a utilização e a fixação de estereótipos, elementos chave que 
transformam detalhes no todo, cuja ausência na maioria das vezes remete a personagens rasos 
e superficiais, tendo como consequência o desdém do público. Como resultado, percebeu-se 
que existe uma simultaneidade na ocupação dos papéis de emissão e recepção das mensagens, 
além do humor figurar como importante ferramenta de empatia e cumplicidade ao criar um 
vínculo entre leitores e locutores, propondo, em suas instâncias mais elaboradas, uma reflexão 
sobre determinado tema. 
 
 
Palavras-chaves: Humor; Mídia; Crítica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Não é novidade para os teóricos e estudantes da área de Comunicação Social, que os 

processos midiáticos, diferente do que se pensava até não muito tempo atrás, não são 

unidirecionais e portanto, um terceiro sistema pôde ser inserido no contexto das teorias de 

comunicação já existentes (o de produção e o de recepção) o sistema de resposta social. Esse 

conceito unidirecional se deu a partir do dualismo entre a mídia e a sociedade, onde a 

primeira assumia um papel ativo de geradora de mensagens e a segunda ficava a mercê das 

interferências, apenas na posição de recebedora dos conteúdos midiáticos. 

Não apenas agora “com as redes informatizadas, verdadeiros processos bidirecionais 

ocorrem. Ao invés disso desde as primeiras interações midiatizadas a sociedade age e produz” 

                                                           
1Especialista em comunicação audiovisual - produção de cinema e televisão, UFPR, suelenhomrich@gmail.com. 
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de acordo com BRAGA (2006b, p. 22), uma vez que é capaz de desenvolver meios de 

comunicação atribuindo-lhes sentido social. 

Partimos da perspectiva de que esse sistema de resposta não é aquele que faz chegar o 

produto da mídia ao indivíduo, mas sim aquele que se inicia após o consumo, ou seja, 

completada a processualidade econômica de fazer chegar às mãos do consumidor, são os 

estímulos gerados pelos produtos midiáticos. Como um jornal que no dia seguinte vira lixo, 

mas as informações contidas nele e os estímulos gerados seguem circulando na sociedade. O 

conceito de recepção como sendo uma relação despojada entre leitor e usuário, é derrubado se 

pensarmos que o espectador trás para a interação com a mídia suas vivências. 

Esse terceiro sistema é relacionado à atividades de resposta produtiva e direcionada da 

sociedade em interação com os produtos midiáticos, sistema de interação social sobre a mídia 

ou sistema de resposta social. Tem como característica o fato de ser diferido e difuso, pois, 

uma vez que os produtos midiáticos chegam aos consumidores, os sentidos e impulsos 

gerados circulam pela sociedade, direcionando a cultura. Não é o fato de várias pessoas 

escutarem a mesma música, mas é o fato de várias pessoas que escutaram a mesma música 

estejam interagindo com base nesse estímulo. 

Neste artigo será abordada a utilização do humor como forma de crítica de mídia para 

exemplificar como ocorre essa resposta social, onde serão descritos três objetos considerados 

processos críticos advindos da sociedade em retorno aos produtos midiáticos, sendo eles: uma 

tirinha da personagem Mafalda, uma charge do ilustrador e chargista Ivan Cabral e um vídeo 

do vlogueiro Cauê Moura. O objetivo é descrever esses três processos a partir do 

denominador comum, que é o uso de um caráter descontraído para fazer crítica à mídia, 

entendendo como acontece a crítica, tratando também da apropriação de características e 

estereótipos dentro dos seus respectivos contextos. Esse processo descritivo, leva à um estudo 

de caso, pois, de acordo com YIN (2010, p. 22), quando questões do tipo “como” ou “por 

que” são propostas, os estudos de caso são um método eficaz na observação de eventos que 

tem por finalidade entender os fenômenos sociais complexos. (YIN, 2010, p. 24). 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 
(YIN, 2010, p. 39) 
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Metodologicamente a escolha de mais de um objeto de análise tem a finalidade de 

evitar que existam mais variáveis de interesse do que pontos de dados, pois “...uma tática 

essencial é usar múltiplas fontes de evidencia, de forma que os dados convirjam de modo 

triangular” (YIN, 2010, p. 22). Além disso, a utilização de múltiplos casos serve como base 

para extrair um conjunto único de conclusões a respeito de determinado tema. Os três objetos 

trazidos como exemplos de crítica de mídia neste artigo, são exemplos de autores diferentes, 

criados em épocas diferentes, que podem ser descritos sobre a ótica de que a sociedade 

apresenta e sempre apresentou, retornos aos produtos midiáticos. 

 

2. O PROCESSO DE INTERAÇÃO SOCIAL 

A interação Social sobre a mídia está situada na mesma dinâmica que movimenta a 

sociedade no processo de midiatização e esse dinamismo situa-se em dispositivos e processos 

sociais. Esses processos podem ser reunidos sobre a justificativa de serem trabalhos críticos 

sobre os produtos midiáticos. 

De acordo com BRAGA (2006a, p. 46), para que esses processos interacionais sejam 

considerados críticos, eles devem tensionar métodos e produtos midiáticos, com a finalidade 

de gerar mudanças e atuar na forma de trabalhos analítico-interpretativos, tendo como 

resultado um esclarecimento maior a respeito de determinado tema, ampliando a percepção 

sobre o mesmo. 

Seja por exercer esse trabalho analítico-interpretativo, ou seja por causar um 

tensionamento aos produtos midiáticos, esses processos críticos situados dentro do sistema de 

interação social podem atuar ainda que indiretamente em “...controle de desvios e 

equívocos midiáticos, em aperfeiçoamentos qualitativos, na defesa de valores sociais, 

em aprendizagem e em socialização competentes...”. (BRAGA, 2006a, p. 46) 

Os dispositivos sociais que realizam um trabalho crítico costumam ocorrer sobre os 

fundamentos de reunir critérios sobre os quais os produtos são observados, de fazer uma 

análise sobre as características e especificidades dos produtos midiáticos em circulação e de 

apresentar diferentes interpretações desenvolvendo as competências críticas dos usuários, 

além de lançar essas diferentes interpretações aos subsistemas de produção e de recepção para 
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que essa incidência remodele e qualifique os processos e produtos midiáticos. (BRAGA, 

2006a) 

A crítica especializada, como são considerados os trabalhos acadêmicos e 

jornalísticos, tem uma saliência quando falamos em crítica de mídia, pois como trabalhos 

críticos, são movidos por um esforço de natureza analítica e interpretativa. No entanto, como 

parte dinâmica do sistema de resposta de social, os exemplos que serão citados neste artigo, 

denotam o trabalho crítico da sociedade, ou seja, a crítica entendida como um processo mais 

amplo em relação à trabalhos elaborados por teóricos e intelectuais. (BRAGA, 2006a, p. 48) 

A crítica acadêmica no Brasil normalmente baseia-se na leitura de alguns autores, 

seguida de aplicações dessas teorias em face com as produções midiáticas, com isso boa 

parcela da crítica acadêmica acaba sendo feita para respaldar perspectivas já existentes sobre 

a mídia, no lugar de expandir o conhecimento. Já na crítica jornalística, onde ocorrem as 

mesmas limitações que na crítica acadêmica, a mesma ainda conta com o fato de comumente 

ser acrescida de proposições afirmadas como verdade (o que é bom versus o que é ruim, o 

que é indicado versus o que é contra indicado), como se este tipo de crítica tivesse que 

selecionar e classificar os conteúdos midiáticos, não deixando esse papel para os leitores. 

(BRAGA, 2006a, p. 48) 

Ambas acabam não fomentando um debate significativo sobre a mídia, o qual seria 

considerado mais relevante se oferecesse vocabulário e conhecimentos teóricos para que os 

usuários desenvolvessem sua próprias competências interpretativas, ao invés de dizer o que 

são e como funcionam os produtos que a mídia veicula. (BRAGA, 2006a, p. 48) 

...a possibilidade de contribuir com critérios diversificados, procedimentos e 
vocabulário para que os usuários da mídia exerçam e desenvolvam sua própria 
competência de seleção e de interpretação do midiático, e para que participem com 
eficácia do debate social sobre a mídia. (BRAGA, 2006a, p. 48) 

Logo, o trabalho crítico possui dentre outras finalidades a função de desenvolver a 

interação da sociedade com as práticas midiáticas. E as críticas especializadas acabam 

colocando afirmações que dizem apenas o que são e como funcionam a mídia e seus 

produtos. Por esse motivo a crítica vinda da sociedade é considerada a parte dinâmica do 

processo de interação social, pois ela se apresenta diretamente inserida no contexto dos 

produtos da mídia. 
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Embora existam esses pontos a serem observados, não significa que a crítica 

especializada deva ser excluída do sistema de resposta social, mas reinseri-las como parte 

desse sistema requer assumir que ela não tem superioridade em relação a outros gêneros de 

comentários sociais e que o fato de ser especializada não lhe atribui um conhecimento 

superior. Ela acaba então fornecendo subsidio em forma de vocabulário crítico, informações 

básicas e métodos de observação, ou seja “...proposições que sejam (ou possam ser) 

absorvidas a serviço do debate social concreto”. (BRAGA, 2006a, p. 49) 

Não há também a necessidade de substituir a crítica especializada pela crítica de rua, 

mas para que a primeira tenha um efeito significativo ela deve apresentar e conciliar questões 

de rua, segundo BRAGA (2006a, p. 49). 

Existe também entre os pesquisadores e intelectuais sobre os efeitos midiáticos 

causados na sociedade, a perspectiva de que a crítica deveria acontecer em um espaço 

extramidiático, pois, estando afastada desse ambiente, ela conseguiria examinar melhor o 

cenário. Conforme dito anteriormente em relação a crítica especializada, esse afastamento 

acaba contribuindo apenas no embasamento teórico de perspectivas abrangentes e na 

produção de conhecimento, sem alargar o conhecimento sobre produtos específicos. A falta 

de ligação direta com os processos e produtos midiáticos não representa uma incidência sobre 

os usuários, o que acaba não sendo decisivo para entender o processo de interação social. 

Logo, para a crítica de mídia é importante observar o lugar onde ela se origina e 

depois disso tomar a decisão sobre o que observar, podendo ser apenas o teor crítico ou a 

crítica enquanto gesto social. Em ambos os critérios de observação o tratado é sobre 

“...considerar a crítica como uma ação da sociedade”. (BRAGA, 2006a, p. 51) 

 

2.1 O elo entre os subsistemas de produção, recepção e interação 

As interações midiático-sociais ocorrem a partir dos produtos que circulam na 

sociedade, mas eles nem sempre tem uma boa qualidade informativa, estética e cultural. O 

que frustra as expectativas sobre esses produtos dada a sua capacidade de difusão e 

acesso globalizado. 

A sociedade, que sempre desenvolveu uma quantidade significativa e variada de 

conteúdos expressivos, também sempre foi ativa na geração de conteúdos críticos e 
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interpretativos, promovendo as interações sociais sobre os produtos midiáticos. A exemplo 

disso, serão apresentados e descritos os três objetos presentes neste artigo, considerados 

processos de interação social. 

Mafalda, a menina de seis anos, “fala” com seus leitores desde a década de 60, Ivan 

Cabral publica charges desde a década de 80 e Cauê Moura representa a geração atual de 

jovens do século XXI. Todos eles colocando seus pontos de vista sobre a mídia e seus 

produtos, onde as relações de contiguidades e tensões não acontecem em torno de um 

processo genérico, como a música ou uma pintura. Elas acontecem sobre um corpus de 

produtos específicos ou um conjunto de produtos, que aqui giram em torno da televisão. 

Mesmo existindo uma gama diversificada de interações sociais sobre a mídia, muitas 

dessas interações são consideradas pobres em relação à qualidade, segundo BRAGA (2006a, 

p. 57). O primeiro fator para isso é que no espaço acadêmico as críticas possuem uma ordem 

reflexiva sobre os efeitos sociais de um meio de comunicação sem voltar a atenção para a 

estrutura específica dos produtos. O segundo fator remete a análise jornalística estar voltada 

ao critério de chamar a atenção do público, atuando de forma dependente da lógica midiática 

dominante, auxiliando na divulgação de interesses da própria mídia. E por fim, o terceiro 

fator diz respeito a esforços mau aplicados da sociedade civil, que ao se preocupar em 

melhorar a qualidade dos processos “...raramente dispõe de instrumentos adequados a algum 

tipo de efetivação”, de acordo com BRAGA (2006a, p. 59). 

Conforme BRAGA (2006a, p. 60), a sociedade não soube ainda criar dispositivos 

sociais que tensionem de modo eficaz os trabalhos de produção, tampouco que estimulem, 

cobrem e avaliem os produtos midiáticos. A situação segundo ele é que o sistema atual de 

produção pode ser caracterizado por ser de baixo valor e que os dispositivos 

críticosinterpretativos são ainda limitados quanto aos conteúdos. 

Quanto mais se desenvolverem dispositivos críticos, maior é a chance deles se 

voltarem para a análise de produtos específicos se tornando mais competentes para fazer 

distinções entre tipos e gêneros, aumentando também a capacidade de interpretação em 

relação a estruturas e processos. Esses dispositivos estando fortalecidos, podem até mesmo 

agir sobre o sistema de produção, induzindo uma melhoria na qualidade dos produtos 

midiáticos, acarretando o aumento da autonomia interpretativa e o debate entre os usuários. 
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3. A CONSTRUÇÃO DO HUMOR 

O riso constitui um estado de comunicação não discursivo, com ele as pessoas saem 

do domínio lógico e entram nos domínios expressivos e afetivos. Normalmente ele remete a 

um sentimento de alegria, podendo também remeter a sentimentos de sarcasmo e ironia. 

Entendido sobre a ótica do sistema de resposta social, nos três exemplos de crítica de mídia 

abordados neste trabalho, o ele conta com um fator muito importante que é a cumplicidade 

entre autores e leitores/ouvintes. 

Essa cumplicidade responde a pergunta se podemos rir de tudo, onde a resposta é sim 

desde que não em qualquer lugar, nem a qualquer hora e tampouco com qualquer pessoa. Para 

que a piada tenha efeito, é necessário que haja um vínculo entre quem conta ela e quem a 

escuta. 

Para esclarecer acerca da construção de tiras cômicas, charges e caricaturas, DAVIES 

(2011, p. 93) coloca que são elementos que geralmente recorrem a temas comuns do dia-adia 

podendo estes temas serem marcos sobre épocas específicas, funcionando sobre uma estrutura 

de duas histórias que inicialmente não possuem uma ligação mas que ao longo da narrativa se 

entrelaçam para chegar no desfecho desejado pelo autor. 

...é montada intencionalmente, consistindo de dois roteiros incompatíveis e opostos. 
O primeiro roteiro é o que orienta o começo da piada mas que, na verdade, serve 
para desorientar. O segundo é revelado apenas no final, de forma súbita e 
surpreendente, mudando o sentido proposto pelo primeiro roteiro. Geralmente uma 
narrativa que começa de maneira inócua se transforma em outra que choca, que 
rompe com as regras que tomamos como certas e os tabus do discurso diário. 
(DAVIES, 2011, p. 93) 

Tiras e charges são objetos visuais feitos por um indivíduo específico, que circulam 

em um meio físico e podem ser de reprodução impressa ou eletrônica. No atual cenário 

midiático globalizado a reprodução eletrônica pode tomar dimensões incomensuráveis. Esses 

objetos tem por característica a finalidade de representar um ponto de vista e junto a eles pode 

vir um tom de deboche a respeito de determinado assunto. 

Quando o autor da tira cômica, utiliza esse elemento (o deboche), a intenção é de 

enviar uma mensagem aos leitores, que a receberão apreciando a não como engraçada, mas 
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como inteligente e bem pensada. Essa mensagem é o elo entre o objeto e os dispositivos de 

resposta social. 

 

3.1 Os estereótipos 

Os estereótipos são “...no sentido atribuídos pelas ciências sociais às representações 

coletivas estabelecidas (com suas duas vertentes, negativa e positiva)” como em DELIGNE 

(2011, p. 29). Eles primeiramente estavam inseridos no enredo de caricaturas e anedotas e os 

primeiros estereótipos foram o da criação de uma identidade nacional sobreposta a outras 

identidades nacionais, segundo ZINK (2011, p. 47). Esse surgimento foi favorecido por uma 

identidade nacional global, dada pela língua e pelo território, ou seja por um imaginário 

coletivo. São os famosos clichês que moram nas piadas de portugueses e judeus por exemplo, 

onde determinada característica desses povos, que independente de serem verdadeiras ou não, 

compõe todo um enredo que já tem códigos previamente estabelecidos com seus 

simpatizantes. 

Os estereótipos são um instrumento de conhecimento, que auxilia na visualização de 

uma realidade e a inserção deles em diversos contextos é justificada pelo fato de que o 

“...olho humano tende a ver padrões. Perante uma realidade diversificada, multiforme, o olhar 

humano necessita de padrões, de formas, de alguma ordem no “desenho”. ” (ZINK, 

2011, p. 48) 

Eles podem ser geradores de humor, malícia e ironia, servindo como uma ponte entre 

quem os utiliza para enviar uma mensagem e quem a recebe. O elo estabelecido favorece o 

não dito, pois o uso de estereótipos caracteriza um processo projetivo. 

O humor utiliza o exagero de detalhes, ampliando os e transformando mínimas em 

máximas e os estereótipos constituem um elemento chave nesse processo. A piada quando 

bem sucedida é, acima de tudo, um gesto de comunicação entre quem a cria e quem a recebe. 
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4. MAFALDA 

Mafalda é um personagem do cartunista argentino Quino criada na década de 60 e 

uma das características dela é o fato de ser uma questionadora do universo a sua volta, com 

uma visão mais humanista e aguçada do mundo. Desde a sua aparição no mundo dos 

cartoons, suas histórias sempre retrataram a realidade de um modo muito sincero e direto. 

Dentro desse contexto, surge a peça em questão, onde a personagem está sentada em frente à 

televisão desligada e ao ver a filha na frente do aparelho seu pai questiona o que ela está 

fazendo. Ela então responde que está sentada alí, pois, gostaria de ter uma chance de poder 

pensar em frente à televisão conforme observa-se na FIGURA 1. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – MAFALDA E A TELEVISÃO 
FONTE: QUINO, (Joaquín Salvador Lavado) (2013b) 

A última publicação dos quadrinhos da personagem, foi datada em 25 de junho de 

1973, o que nos leva ao ponto de partida citado por BRAGA (2006a, p. 22) pois não apenas 

hoje com as mídias informatizadas a sociedade responde aos conteúdos midiáticos e os 

enfrentamentos entre sociedade e mídia acontecem. A exemplo disso é possível ver a crítica 

feita pela personagem rementendo o processo bidirecional da comunicação de massa, onde 

pode-se constatar que o público não é um simples recebedor de mensagens. Ele sofre a mídia, 

cria significados e reponde a ela. 
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Toda história tem personagens que compõe um enredo, que estão inseridas em um 

cenário e que muitas vezes, apresentam uma sequência ideológica. Com as tirinhas da 

personagem, a sistemática não é diferente. Mafalda, como ela mesma se descreve na carta de 

apresentação do livro que reúne a sua coletânea de tirinhas, é uma menina de seis anos que 

não gosta de sopa, do calor e da violência. (QUINO, (Joaquín Salvador Lavado), 

2013a, p. 53) 

Ela se difere da maioria das crianças de sua idade, por se preocupar com temas 

diversos como: política, cidadania, poluição e a paz mundial. Ou seja, ela constitui um 

estereótipo de criança adulta, consciente de questões humanistas e ao mesmo tempo uma 

pessoa muito questionadora, sem perder a inocência de uma criança. É este estereótipo que a 

aproxima de seus leitores e que não a transforma em um personagem leviano, pois ao reunir 

esse conjunto de atributos ela sensibiliza a sociedade. Existe um estereótipo a respeito dos 

estereótipos: o de que tenham um caráter pejorativo, sendo, portanto, prejudiciais. 

(GOODWIN, 2001) 

A personagem mostra seu descontentamento a respeito do tema, como faz em muitas 

das suas tirinhas sobre outros assuntos e arremessa uma reflexão. Portanto, o caráter 

pejorativo citado por GOODWIN (2001) nesse caso, não é empregado como sinônimo de 

algo injurioso, mas sim como algo afrontoso. 

A piada quando bem sucedida não gera apenas risos, gera também, alguma reação e 

essa reação muitas vezes se dá por um laço de cumplicidade entre quem emite e quem recebe 

a mensagem. Quando os personagens de uma história forem superficiais e previsíveis, o 

público não os leva a sério, o que mostra que o uso de estereótipos é essencial para o humor, 

pois ele é o parâmetro que transforma detalhes no todo, de acordo com GOODWIN (2001). 

A individualidade da personagem, se dá então pelo conjunto dos elementos: 

estereótipo, humor e a abordagem de temas relevantes para a sociedade como um todo. A 

sequência de seus histórias, se forem analisadas em um contexto geral, cria um código 

previamente estabelecido entre ela e seus leitores, que já esperam o humor como resultado de 

uma crítica imposta. 
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5. IVAN CABRAL 

Nascido em Areia Branca – RN, publica charges na imprensa do Rio Grande do Norte 

desde a década de 80 e já foi premiado em diversos salões de humor no Brasil, dentre eles o 

Unacon (Salão Nacional de Humor) que ocorreu no Distrito Federal no ano de 1997 onde 

conquistou o 1o lugar. É Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e pesquisador da relação entre o humor gráfico e a formação do leitor, segundo 

apresentado em seu site Sorriso Pensante. (CABRAL, 2010) 

Em uma de suas charges retratou a televisão com braços montada em um ser humano, 

segurando rédeas. O ser humano em posição de quatro apoios e com antolhos, objeto para 

limitar visão de cavalos para que olhem apenas para frente, como mostrada na FIGURA 2. 

A crítica é feita através de uma imagem que pode remeter a múltiplas interpretações. 

A primeira delas é que a televisão ao estar na posição de montaria, reflete o poder e a 

dominação que a mídia tende a exercer sob as pessoas. Outra interpretação é que as pessoas, 

ao estarem a mercê dessa mídia não teriam a opção de refletir sobre os conteúdos abordados 

por ela, nem de escolhê-los. 

Uma das características da charge é o fato dela ter um claro posicionamento sobre o 

tema em questão. A charge é contra ou a favor de uma ideia e muitas vezes, usa analogias, 

comparações e exageros, sendo que essas analogias estabelecem um vínculo de cumplicidade 

que passa a ser um código previamente estabelecido com os leitores. É um vínculo que, 

segundo MARINGONI (1996), pode estar ligado até mesmo a preconceitos e deve existir. 

Tanto é verdadeira a questão do vínculo entre quem conta a piada e quem a recebe, 

que a exemplo disso pode-se pensar quem uma piada de português se contada na França, 

possivelmente não será entendida e se contada em Portugal a probabilidade é de que haja uma 

enorme discussão envolvendo os mais diferentes pontos de vista e que isso resulte até mesmo 

em uma briga. 
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FIGURA 2 – UPA, CAVALINHO! (OU SERIA "BURRINHO"?)  
FONTE: CABRAL (2010) 

 
Na charge de Ivan Cabral, é nítida a posição dele em relação a crítica sobre a 

dominação midiática e mais nítida ainda a ideologia de que a sociedade como um todo se 

torna facilmente manipulável quando “exposta” aos meios de comunicação de massa. 

No entanto, não se pode pensar que tudo o que é veiculado pela mídia tem o intuito 

único e exclusivo de manipular os cidadãos e que as audiência submergem na passividade, 

pois, as resposta e assimilações por parte dos consumidores acontecem, ainda que de modo 

diferido e difuso. 

6. CAUÊ MOURA 

Cauê Moura é um dos maiores vlogers do Brasil e o seu canal Desce a Letra 

(MOURA, 2014) tem mais de um milhão de inscrições no Youtube, o que o coloca entre os 
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top 10 de canais mais visitados da plataforma de vídeos. Frequentemente dispara crítica 

contra os mais diversos temas, não medindo o palavreado para manifestar suas opiniões, o 

que aliás compõe a sua característica mais marcante. 

No vídeo intitulado "a mídia"(MOURA, 2012), a partir do recorte de dois pontos 

específicos, ele cita o quarto poder e menciona a compra dos direito de transmissão por uma 

emissora de televisão, de um evento esportivo de grande porte. 

Em relação ao primeiro item o autor do vídeo cita brevemente o quarto poder, 

explicando que juntamente aos três poderes já existentes, a mídia surge como quarto elemento 

de poderio, devido a sua abrangência e a forte influência que pode exercer na vida das 

pessoas. Em face disso percebe-se as características do cidadão informante, o tipo de cidadão 

que não é jornalista, tampouco é um crítico ou teórico de uma linha de estudo, mas que detém 

conhecimento sobre vários assuntos, se manifesta e tem voz, RAMONET (2013). Essa 

caracterização aliada ao discurso extrovertido e ao mesmo tempo pejorativo de Cauê Moura, 

constituem o seu modelo de estereótipo. 

 

Eles não são jornalistas, mas sabem escrever, sabem pensar, conhecem o assunto e, 
graças a internet tem a possibilidade de criar uma informação que chega ao mundo 
inteiro. (RAMONET, 2013, P. 67) 

 
 

Já o segundo item é sobre a compra dos direitos de transmissão da UFC - Ultimate 
FightingChampionship, pela Rede Globo. A crítica feita é devido ao fato da transmissora ter 

comprado o direito de transmissão e não exibir com frequência os eventos da organização de 

artes marciais, fato que Cauê Moura observa pois, a emissora que detinha anteriormente o 

direito de transmissão das competições, as exibia na frequência que as lutas aconteciam. Ele 

ainda cita que a intenção da emissora de televisão ao comprar o direito de transmissão, era na 

realidade ter uma espécie de salvaguarda, em caso de baixa audiência pela programação 

normal. 

É notório que os meios de comunicação estão cada vez menos independentes de poder 

econômico e político e isso significa que cada vez mais defendem interesses oligárquicos, 

deixando de lado os interesses dos cidadãos. No entanto, se esses agrupamentos oligárquicos 

acreditam que a população como um todo é amplamente cega diante do seu poderio, 

enganam-se, pois mesmo em uma sociedade como a nossa, onde a internet apesar de ser 

massiva ainda não chega até 100% da população, tanto os enfrentamentos a produtos e 
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veiculações midiáticas, como grandes ajuntamentos de veículos de comunicações sob o 

mesmo comando, de fato existem e acontecem. 

Outro fator a ser observado, é em relação à transformação dos programas televisivos 

em grandes espetáculos sendo guardados para serem exibidos no momento mais propício para 

a emissora televisiva. O entretenimento e o espetáculo já fazem parte dos domínios da 

economia e da política, pois, “esses rituais culturais celebram os valores mais profundos da 

sociedade (por exemplo, a competição o sucesso e o dinheiro).” (KELLNER, 2006, p. 128) 

As espetacularizações tornaram-se imprescindíveis à mundialização dos eventos, 
envolvendo direitos de televisionamento, patrocínios, sorteios, promoções e 
merchandising de marcas. (MORAES, 2013, P. 43) 

Em consonância com MORAES (2013) os esportes e seus eventos, constituem uma 

lucrativa indústria capitalista, uma vez que as difusões midiáticas se tornam peças chaves 

para a mundialização desses eventos. Os planos de comercialização levam em conta não 

apenas as transmissões, mas também patrocínios e merchandising de marcas, como citado 

anteriormente, ou seja, as empresas estão dispostas a investir vultuosos valores para que seus 

produtos se associem a tais eventos. A lógica dos esportes profissionais é propícia a essa 

mercantilização cultural, pois a eles estão atreladas “torcidas organizadas, mascotes..., 

sorteios, promoções e competições conectando os produtos de vários patrocinadores”. 

(MORAES, 2013, p. 44). 

A estreia da televisão na década dos anos 40, promoveu desde então, os espetáculos 

do consumo, vendendo os mais diferentes produtos, acompanhados de valores e de estilos de 

vida. Abrigando inclusive, eventos esportivos, políticos (como as eleições) e de 

entretenimento além de seus próprios programas, como noticiários ou eventos especiais. 

A espetacularização então propicia a propagação e o enraizamento de personagens e 

esterótipos, que acabam sendo assim evidenciados. 

7. CONCLUSÃO 
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É interessante observar como os processos de produção, recepção e de interação social 

se mesclam e interagem entre si, ou seja, os cidadãos que antes eram apenas ouvintes, agora 

produzem seus conteúdos, conseguem ter grande alcance e são capazes de cativar e incentivar 

outras pessoas a também se manifestar. Logo, uma determinada atividade ou dispositivo 

social pode ter características de mais de um sistema. 

Esses processos de resposta social mostram que a sociedade não aceita tudo o que a 

mídia veicula, mas que também não resiste pontualmente, eles mostram que a sociedade se 

organiza para retrabalhar o que circula e mostram também que utilizam a própria mídia como 

veiculador, ou seja, a sociedade midiatizada age via mídia, não apenas sofre a mídia. 

Contudo, não parece possível dispor de produções de qualidade sem que haja 

correlatamente bons espaços de leitura e boa oferta crítica. Não parece possível ampliar 

qualitativamente a boa interpretação do usuário sem um desenvolvimento correlato na 

produção e na oferta e uso de critérios críticos e interpretações. (BRAGA, 2006a, p. 66). 

Nos três casos citados, o humor tem um papel fundamental que é de cativar os leitores 

e despertar a empatia das pessoas, além de provocar um tensionamento aos processos e 

produtos midiáticos, algo que se dá através da crítica. Existe também o sugestionamento das 

modificações que os autores (Quino, Ivan Cabral e Cauê Moura) gostariam que acontecesse, 

são as dinâmicas de mudança, citadas por BRAGA (2006a). 

Além de exercerem um trabalho descritivo e interpretativo, os objetos examinados 

aprofundam a ampliação das competências dos usuários, em relação ao processo crítico sobre 

os modelos e processos midiáticos. “Um bom trabalho crítico tem ainda a capacidade de 

oferecer critérios diferenciados para orientar interpretações no nível do senso comum...”. 

(BRAGA, 2006a, p. 65) 
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A HIPER-REALIDADE NO TELEJORNAL BRASILEIRO: UM PANORAMA DOS 

“SIMULACROS E SIMULAÇÕES” EM 2013 

 
 

Vanessa da Silva1 
 
RESUMO 
Num momento em que a imagem invadiu todos os lares e a visibilidade midiática se tornou 
um valor, este trabalho investiga como se constrói o real na atualidade. Nesse sentido, 
partindo do pressuposto de que a imagem toma o lugar da realidade, busca-se a concepção de 
hiper-realidade e simulacros e simulação, tendo como principal aporte teórico Jean 
Baudrilhard. Procura-se, assim, identificar e analisar os simulacros e o hiper-real, instaurados 
no telejornal de maior abrangência do Brasil, o Jornal Nacional (JN), da Rede Globo de 
Televisão. A proposta de trabalho é que a partir de uma pesquisa exploratória, seja possível 
esquadrinhar alguns dos principais acontecimentos de 2013, em especial no que tange ao 
incêndio da Boate Kiss e a visita ao Brasil, do Sumo Pontífice católico, Papa Francisco. Ficou 
claro com as análises, por meio dos dois acontecimentos, que houve uma tendência no 
telejornal pela construção de cenas hiper- reais, que pelos seus simulacros de fragmentos da 
realidade constituiram um cenário quepropunha o espetáculo e o encantamento dos olhos, seja 
por meio da identificação ou da comoção popular. 
 
Palavras-chave:Comunicação; Hiper-realidade;Telejornalismo; Jornal Nacional. 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

 Ao refletir acerca do visual na atualidade, depara-se, inúmeras vezes, com uma 

relação de estranhamento e disparidades do que é e como se constrói o real, principalmente no 

que tange aos meios de comunicação. Assim sendo, vive-se em uma época constituída pela 

confusão e perda identitária, em que a construção social se ancora por realidades indefinidas e  

variáveis, com um bombardeio de imagens que se confundem entre o real e o fictício; 

verdadeiros simulacros do mundo.  

Nesse sentido, os meios de comunicação assumem uma postura de hiper-realidade e de 

simulação do real, pois confere-se inúmeras representações e signos a realidade, que 

éassassinada. A imagem é mostrada, pois, a partir de alguns focos de exagero e a informação, 

como a notícia de um massacre, por exemplo, que se esconde por detrás das narrativas do 
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crime. Apresentam-se cenas hiper-reais que geram verdadeiras simulações, configurando 

personagens e verdades estanques.  

Dessa maneira, a investigação do processo de construção da ordem do simulacro e da 

hiper-realidade é de extrema relevância para se compreender as novas configurações sociais 

que se formam na pós-modernidade.  Busca-se, portanto, neste trabalho, apurar como 

programas telejornalísticos tecem e manifestam o real, frente a constatação de que a vida atual 

se esgota na imagem. Para tanto, utiliza-se como principal aporte teórico Jean Baudrilhard. 

Em suma, tece-se um panorama acerca do comportamento do telejornal de maior 

abrangência do Brasil, o Jornal Nacional (JN), referente ao ano de 2013. Em especial, 

sobrepõe-se a cobertura do incêndio na Boate Kiss, em janeiro e a visita do Sumo Pontífice da 

Igreja Católica, Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em julho 

de 2013. Foram utilizadas 6 edições de cada temática, - 28 e 29 de janeiro e 22 e 23 de julho, 

respectivamente -, haja vista que foram os dias seguintes aos acontecimentos, com edições 

que dedicaram maior tempo e número de reportagens acerca dos temas. 

 

 

2. A ERA DA VISUALIDADE E O FIM DO REAL 

 

 Frente ao desenvolvimento dos Meios de Comunicação de Massa, muito se tem 

discutido a respeito das interferências comunicativas na construção social da realidade e na 

constituição da identidade dos sujeitos frente a multiplicação das imagens. Assim sendo, qual 

o efeito trazido pela era da visualidade? Devora-se imagens ou se é devorados por elas?  

 

É inegável que com base nas transformações sociais, econômicas e históricas, a mídia 

conquistou representatividade nas ações coletivas e individuais e modificou as noções de 

sociedade. Dessa maneira, há uma descontinuidade do período histórico até então vivenciado,  

com a imposição de novas ordens sociais, que envolvem transformações mais profundas na 

experiência do viver em sociedade. No mundo das imagens, as relações sociais são imersas 

sob rápido ritmo de mudança e a identidade do sujeito já não é mais a mesma, é hibrida e 

exposta a muitos signos da realidade vertidos pelo bombardeio de imagens e sons.  

Desse modo, o desenvolvimento das sociedades modernas está intimamente conectado 

ao aumento da mediação e de novas formas de se comunicar. A medida em que o mundo se 
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une por meio das informações veiculadas pela mídia, há um bombardeio de identidades2, isso 

porque a sociedade não é um todo delimitado e unificado, e sim uma estrutura deslocada e 

com inúmeros centros de poder imersos sob a lógica do capital.  

Como acredita Giddens (2002), com o "esvaziamento" do tempo aliado às 

possibilidades midiáticas, os indivíduos podem experimentar novas sensações e experiências e 

escolher entre os vários mundos que lhe são oferecidos. Nesse sentido, a noção de 

identidadesocial torna-se distinta da existente em outros momentos históricos; está agora, em 

diálogo ao meio da representação e das possibilidades.  

Nesse sentido, segundo Stuart Hall (2004, p.75), marca-se uma “crise das 

identidades”, desestabilizando sujeitos que se encontravam ancorados por realidades estáveis 

e bem definidas de seus imaginários, e agora veem a obrigatoriedade de buscar por novos 

caminhos e descobertas, em um momento em que as referências identitárias encontram-se em 

declínio. O indíviduo apoia-se em outras bases que não as das tradições, desenvolvendo 

identidades hibrídas e “quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens (...) mais as identidades se tornam desvinculadas- desalojadas- de tempos, 

lugares, histórias e tradições específicos”. Cria-se indivíduos sem identidade definida ou fixa, 

o que resulta em uma fragilidade nas relações sociais com o distanciamento de seus 

imaginários e de valores representativos na pré-modernidade como a família, e a amizade.  

 

Há, nesta perspectiva, uma quebra das referências básicas e das relações territoriais em 

congruência com o aumento de imagens oferecidas, que tentam suprir as perdas e acabam por 

devorar a todos em uma multiplicação dos signos da realidade. Para Baudrilhard (1991, p.10), 

na pós-modernidade, instaura-se o apagamento da realidade, pois há um fluxo sem fim de 

imagens que suprimem o real. “Este excesso de realidade provoca o fim da realidade, da 

mesma forma que o excesso de informação põe um fim na comunicação”. 

Baudrillard (1991, p.08) acredita que vive-se no plano de representações da realidade, 

uma era de simulações caracterizada pelo hiper-real. As imagens, sendo assim, tem mais 

expressão que o próprio real, em que “o real é produzido a partir de células miniaturizadas, de 

matrizes e de memórias, de modelos de comando - e pode ser reproduzido um número 

indefinido de vezes a partir daí”. Nessa nova esfera de hiper-realismo cria-se, pois, 
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simulacros, ou seja, signos que se afastam do real, simulações incorretas, que, todavia, 

apresentam maior intensidade ao espectador. Desse modo, a acumulação de simulacros parece 

trazer o verdadeiro, contudo, agrega ao social dificuldades na distinção do real e irreal. 

Além disso, o autor destaca como elemento principal para compreender a ordem do 

simulacro e do hiper-real, o campo da simulação. A simulação se distingue do dissimular, 

pois quando se representa, delimita-se as fronteiras do personagem e do papel, todavia quando 

se simula há uma linha tênue demais para separar os alcances entre o real e o ficitício. Nesse 

sentido, 

dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O 
primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais 
complicado, pois simular não é fingir (...) fingir, ou dissimular, deixam intacto o 
principio de realidade: a diferença continua a ser clara, está apenas disfarçada 
enquanto que a simulação põe em causa a diferença do <<verdadeiro>> e do 
<<falso>>, do <<real>> e do <<imaginário>> O simulador está ou não doente, se 
reproduz “verdadeiros” sintomas? (BAUDRILLARD, 1991, p.09-10)  

 

 

 

3. O REAL NO TELEJORNALISMO 

 

 A imagem, para Baudrilhard (1991, p.15), no contexto do pós-moderno, 

distancia-se da realidade e é o próprio simulacro puro, por isso é essencial ressaltar como a 

imagem e a difusão da hiper-realidade se concretiza nos meios de comunicação. Desse modo, 

“(...) temos que pensar nos media como se fossem, na órbita externa, uma espécie de código 

genético que comanda a mutação do real em hiper-real”.  

 A televisão constitui-se como um local de mediação e o meio televisivo é 

transformado, em troca de capital, em uma indústria, que trabalha mostrando o que seu 

público deseja ver e alimentando suas fantasias sem comprometimento com a realidade, cria-

se uma indústria de desejos. Para Marcondes Filho (1994), a televisão fabrica mundos, em que 

a imagem é mostrada com o fim de agradar, pois parece modificar a realidade do homem que 

vive o cotidiano de maneira repetitiva e enfadonha.  Fernandes e Santos (2002, p.08) reiteram 

a ideia e acreditam que o hiper-real na televisão “joga” com o imaginário de seu telespectador 

por meio de “imagens, sons, palavras, cores e técnicas inovadoras” e constrói um cenário 

favorável às sensações impactantes e marcantes, recriando a vida.  
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 Nesta perspectiva, até mesmo o telejornalismo, que deveria ser objetivo e o mais 

imparcial possível, se transfigura em cenas do real, sendo mais importante que a informação e 

a notícia objetiva, a recriação exacerbada de emoções, sentimentos e personagens mascarados. 

Baudrilhard (1991) assevera assim que, que as imagens proporcionam um encantamento e, em 

muitos momentos, tornam-se espetaculares com a formação de um mundo de aparências e 

realidades nem sempre existentes, as hiper-realidades.  

 
“O real já não é o que era, a nostalgia assume todo o seu sentido. Sobrevalorização 

dos mitos de origem e dos signos de realidade. Sobrevalorização de verdade, de 
objetividade e de autenticidade de segundo plano” (BAUDRILHARD, 1991, p. 14) 

 
Em suma, a era da visualidade, para Baitello Jr. (2005, p. 30), decretou que tudo e 

todos os indivíduos fossem transformados em imagens e a satisfação concebida apenas pela 

visão, pela exposição. “A era da visibilidade nos transforma a todos em imagens, invertendo o 

vetor da interação humana, criando a visão que se satisfaz apenas com a visão.”  

 
 

4. A HIPER-REALIDADE NO JORNAL NACIONAL EM 2013 

 

O ano de 2013, no Brasil, foi marcado por coberturas espetaculares de acontecimentos 

nacionais e mundiais. A televisão, em especial, desdobrou a exaustão temas como a corrupção 

na política, com a condenação e julgamento do escândalo conhecido como Mensalão, a 

descoberta da espionagem americana, tragédias e mortes, como as do incêndio na Boate Kiss 

e as das chuvas no Espírito Santo e Rio de Janeiro, a eleição do sumo pontífice da Igreja 

Católica e a posterior visita do Papa Francisco ao Brasil, as notícias sobre a Copa do Mundo 

de Futebol e a Copa das Confederações e as manifestações populares que se estenderam pelo 

território nacional e paralisaram o país.  

Nesse sentido, sobrepuseram-se os detalhes, os excessos e, até mesmo, uma projeção 

do espetacular da informação, caracterizando a multiplicação de signos da realidade, 

decretando cenários de simulacros e de hiper-realidade. A partir da mídia, o ano de 2013, por 

muitas vezes, foi alicerçado com base na ordem do simulacro, em que a imagem por si só 

bastara para instaurar a impressão do real e da verdade. Houve desse modo, “um arrepio de 

exatidão vertiginosa e falsificada, arrepio de distanciação e de ampliação ao mesmo tempo, de 

distorção de escala, de uma transparência excessiva” (BAUDRILHARD, 1991, p. 40). 
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O hiper-real foi instaurado no telejornalismo, assim como nos programas televisivos 

de entretenimento. As informações, mesmo aquelas que se mostraram distantes da realidade 

do telespectador, foram misturadas as outras notícias, trazendo um excesso do real e 

impactando sobre o público. Dentre esses acontecimentos destaca-se o incêndio na Boate 

Kiss, tragédia ocorrida em 27 de janeiro de 2013 e que vitimou 242 pessoas e a vinda  ao 

Brasil do Sumo Pontífice da Igreja Católica, Papa Francisco, no dia 22 de julho de 2013. 

 

 

 

4.1 O incêndio na boate kiss 

 

As edições do Jornal Nacional foram tomadas pelo acontecimento e dedicaram nos 

dias seguintes ao fato, quase que suas edições completas, instaurando o pressuposto de 

Baudrilhard (1997, p.157), de que a televisão “(...) em princípio está aí para nos falar do 

mundo e para apagar-se diante do acontecimento como um médium que se respeite. Mas, 

depois de algum tempo, parece, ela não se respeita mais ou toma-se pelo acontecimento”  

Na cobertura do incêndio na Boate, o JN criou simulacros da dor e da morte e as 

imagens da tragédia mostraram-se mais relevantes que o próprio incêndio, as imagens da dor 

mais importantes que a própria dor. Além disso, houve a transparência como elemento 

instaurador do apagamento do real. O telejornal se propos tão transparente, que expos 

repórteres em transmissões ao vivo e inúmeras imagens, até mesmo repetidas, detalhando 

todos os fatos e transformando tudo em significação, configurando imagens em hiper-reais. 

Para Polydoro, a sociedade atual utiliza a transparência como uma tática de recuperar o real, 

sem perceber, no entanto, que inúmeras vezes há um efeito de hiper-realidade. 

 
O desaparecimento do real tal qual entendido na modernidade intensifica o projeto 
de transparência, de fazer transparecer tudo o que está oculto, de revelar toda a 
verdade, de “realizar todo o real”, de atribuir signos a toda e qualquer aparência. A 

transparência está inserida na estratégia do real, um esforço para recuperar a 
realidade perdida e que leva a supervalorização de signos de realidade – e, por sua 
vez, à geração de um real hiper-real. (POLYDORO, 2010, p.67) 

 

As notícias apresentadas pelo jornal suscitaram, desse modo, um detalhamento e a 

impressão da busca incessante pela verdade. Em algumas edições, inclusive em uma especial, 

no dia 28 de janeiro, - primeira edição do Jornal Nacional após o incêndio - ,  o apresentador 
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Willian Bonner se deslocou da bancada para o local da tragédia e transmitiu o telejornal ao 

vivo do Rio Grande do Sul, mostrando os bastidores da sua equipe indo a Boate Kiss e a 

dificuldade das famílias e dos amigos das vítimas da tragédia. 

Nesse sentido, o JN teceuvários ângulos do acontecimento, na tentativa de que o 

telespectador se sentisse imerso nas histórias, acreditando nas simulações e nessas versões do 

real como as únicas existentes. De acordo com Baudrilhard (1991), as pessoas tomam a hiper-

realidade como verdadeira, pois busca-se algo que fora perdido. A aceitação e comoção frente 

a uma tragédia se dá pela falta de emoções e distanciamento das pessoas. Os telejornais 

apresentam simulações de acontecimentos que para seu público já foram reais, pois ao 

telejornalismo é imbuído o símbolo da “credibilidade instantânea”.  

 
O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir reproduzir, é ressuscitar 
o real que lhe escapa. É por isso que esta produção “material” é hoje, ela própria, 

hiper-real. Ela conserva todas as características do discurso da produção tradicional,  
mas não é mais que a sua refracção desmultiplicada. (...) Assim, em toda parte o 
hiper-realismo da simulação traduz-se pela alucinante semelhança do real consigo 
próprio. (BAUDRILHARD, 1991, p. 34). 

 

Em contrapartida às tentativas de transparência, o Jornal Nacional apresentou um 

número sem fim de imagens de sangue e de dor que dramatizaram o fato e promoveram 

características de ficção ao episódio. Imagens em close dos familiares chorando em cima dos 

caixões, trilhas sonoras que aumentaram a tensão do momento e offs e passagens dos 

repórteres que encaminham para a emoção, foram cenas recorrentes em todas as edições. 

Nota-se, portanto, que o telejornal teceu a dessacralização da imagem e a banalização do 

sofrimento por meio de choro, gritos e enterros, sendo que a emoção transposta pelo 

acontecimento se tornou motivo de mais destaque do que o próprio incêndio. No dia 29 de 

janeiro, segundo dia de reportagens acerca da tragédia, o JN apresentou um vt de 3 minutos, 

com imagens apenas do cemitério, expondo uma sucessão de caixões sendo enterrados.  

 
“O hiper-real é paradoxal por excelência: a multiplicação dos signos em um nível 
espetacular, acompanhada de um imaginário de transparência e de obsessão pela 
verdade, geram um real tão minucioso e detalhado, tão dissecado, que ganha o 
aspecto de falso. (POLYDORO, 2010, p.60) 

 

4.2 A visita do Papa Francisco 
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Na cobertura da visita do Papa ao Brasil também expuseram-se alguns elementos de 

simulação e hiper-realidade. O Jornal Nacional, noticiou, em 2013, a renúncia do papa Bento 

XVI, o anúncio do novo sumo pontífice Papa Franciscoe o que destacaremos no trabalho, a 

visita do Papa ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude.  

Em primeiro momento, a cobertura do telejornal utilizou-se da simulação,distanciando 

o novo Papa da figura de outros religiosos do Vaticano. Foi criada uma linha tênue entre o 

real e o fictício do que se espera de um religioso da Igreja Católica,nesse caso, capaz de falar 

abertamente de temas considerados tabus, como homossexualidade e aborto. Sob essa 

perspectiva, a figura do novo Papa se caracteriza como simulacro e se multiplica tanto que 

afasta o referente original do seu público, com base na investidura do “papa pop”.  O 

telejornal, desse modo, construiu simulacros e, as imagens que pareciam reais, eram 

exaustivamente desdobradas e mostradas sob a ótica do exagero e da repetição. O resultado 

final foi a constituição de cenas hiper-reais.  

Na reportagem do dia 22 de julho, por exemplo, observou-se a configuração de um 

homem sem luxos, distinguindo o novo Papado religioso anterior. O Jornal Nacional destacou 

imagens do Papa Francisco como um homem que não importava-se com o perigo a que 

poderia estar submetido, sendo capaz de se aproximar e passear pelas ruas do Rio de Janeiro 

em um papa móvel sem blindagem e sem vidros nas laterais. Nota-se, desse modo, que todas 

as reportagens do dia 22 e algumas do dia 23, estabeleceram relações com alguém humilde, 

uma imagem que foi usada a exaustão e se mostrou, em alguns momentos, mais importante 

que a própria visita do religioso. A vinda do papa, o acontecimento em si, já não era o mais 

importante, sendo mais relevante o carro em que andava e a roupa que vestia.  

 
a informação vale mais pelo espetáculo que pode proporcionar, por estar em tempo 
real” em nossas casas, do que pelo valor informativo de uso referenciador ao mundo 

que vivemos. Na indústria da conexão, a informação tornada espetáculo é a 
mercadoria mais valorizada. (PICCINI, 2010, p.04) 

 

Além disso, o telejornal apresentou o religioso também a partir da investidura de um 

ídolo. Em alguns momentos das reportagens, foram apresentadas cenas que lembram as 

aparições dos astros de Hollywod, concretizadas pelos gritos que se uniam e formavam um 

coro chamando o religioso, pelas bandeiras com o rosto do santo padre e pela correria e 

desespero dos fiéis em torno do carro em que o religioso era transportado. Dessa maneira, 

sonoras e imagens em close, aproximavam a multidão de fiéis, representantes de mais de 170 
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países, dos telespectadores que também se comoviam em casa. As reportagens expuseram a 

composição imagética da figura do religioso a partir do hiper-real, em que foram tecidas 

inúmeras facetas, algumas ressaltando afigura de humanidade e igualdade e outras que 

destacando o papa ídolo.  

Dessa maneira, com as imagens da vinda do Papa Francisco ao Brasil, estabeleceu-se 

o hiper-real, pois o JN propos mostrar a realidade, mas a encobriu pela simulação e pelo 

exacerbado uso de imagens, em uma cobertura fatigante, com edições de mais de 30 minutos 

acerca da visita do religioso. Para Polydoro (2010, p.66), o excesso de informações e um 

acúmulo de imagens em tom emocional transfiguram a hiper- realidade, sendo que o “hiper-

real é como o real nos aparece na contemporaneidade: estranhamente semelhante ao real 

original, mas sutilmente mais carregado, mais colorido; mais real do que o real. Um real 

hiperbólico, sutilmente alucinante.”  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A partir das análises deste trabalho, pode-se verificar que a hiper-realidade apresenta-

se em todo lugar da vida social e da mídia, sendo construída e arraigada no imaginário 

popular até mesmo nos telejornais diários. Assim, com a investigação, percebe-se que o Jornal 

Nacional tanto na coberturado incêndio da Boate Kiss, como na cobertura da visita do Papa 

Francisco, perpetrou imagens que são mais impactantes que a própria notícia, gerandoum 

cenário de simulacros e simulações. 

Desse modo, por meio de imagens que tomam conta do real, consta-se o que o 

telejornal, durante o ano de 2013, em especial nos dois acontecimentos,  priorizou verdadeiras 

construções que assasinam o real eimpressionam mais pela dramaticidade do que pela 

informação.Foi instaurado, nesse sentido a simulação. 

As análises, juntamente com os apontamentos teóricos, demonstram, portanto, uma 

construção de cenas hiper-reais, em que se priorizou a constituição de sentidos pautada em 

imagens com grandes sensações de humanidade e dor e que buscam a comoção e os 

sentimentos. Enfim, as edições priorizaram o elemento humano e imagens que propiciassem o 

encantamento e cenas espetaculares. 
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PARA QUE SERVE O SITE? UMA ANÁLISE DAS PÁGINAS DOS CANDIDATOS A 
GOVERNADOR E A SENADOR NO CEARÁ EM 20141 

 

Camila Mont’Alverne
2 

Fernando Wisse3 

 

RESUMO  
A apropriação de recursos e ferramentas digitais da internet por parte das campanhas políticas 
traz, a cada pleito, novas configurações para a relação ente candidatos e eleitores. Este artigo 
propõe uma discussão sobre a utilização dos sites pessoais por candidatos políticos durante o 
período de campanha eleitoral. Particularmente, verifica-se como estão dispostas diferentes 
ferramentas online nas páginas dos agentes e que tipo de ênfase os sites propõem para a 
comunicação política do candidato com os internautas. O corpus da pesquisa consiste no 
estudo dos websites de campanha de seis candidatos (quatro para o pleito de Governador e 
dois para o de Senador, no estado do Ceará). A partir das categorias utilizadas por Schweitzer 
(2005; 2011), a análise mostra que os candidatos dão maior ênfase a conteúdos informativos 
em suas páginas na web, deixando recursos de mobilização em segundo plano, enquanto 
ferramentas de participação são raras. Os websites continuam a ganhar novas ferramentas, 
mas a ênfase dos candidatos continua sendo a de utilizar tais plataformas como meios 
informativos e complementares para maximizar cotas de visibilidade e provocar um impacto 
positivo junto aos eleitores.  
 
Palavras-chave: Campanhas online; Eleições; Participação política; Ceará.  
 

 

1.INTRODUÇÃO  
 

A internet, ao abrir canais de comunicação mais práticos e econômicos, tem modificado a 

forma como as pessoas se relacionam socialmente. A Política, como parte integrante do 

conjunto de relações sociais, também sofre influência desta nova tecnologia. A adoção dos 

media digitais oferece, aos agentes políticos, maiores oportunidades de chegar aos cidadãos, 

ao mesmo tempo em que os expõe, obrigando-os a pensar estratégias de configuração de 

imagem pública em diferentes níveis.  

 

                                                           
1Os autores são gratos a Isabele Mitozo e a Jamil Marques pelas considerações para o aprimoramento do artigo.   
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Integrante do Grupo de Pesquisa em Política e Novas Tecnologias (PONTE). Bolsista Capes. E-mail: 
camilapessoa31@gmail.com 
3 Mestrando do PPGCOM da UFC. Integrante do PONTE. Bolsista Funcap. E-mail: fernandowisse@gmail.com 
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Enquanto, no passado, os líderes políticos e seus estrategistas orientavam-se para 
cobrir e intervir na televisão, rádio e imprensa, agora estão envolvidos em uma 
considerável amplitude multidimensional de gerenciamento de impressões 
(BLUMLER, 2013, tradução própria4).  

 

Os padrões de uso de websites de campanha eleitoral, por sua vez, têm passado por 

alterações no decorrer das evoluções tecnológicas e com o aumento das exigências dos 

cidadãos em relação aos candidatos. Não é mais suficiente oferecer apenas o endereço de 

email como ferramenta de interação ou utilizar a internet somente como modo mais rápido e 

econômico de disseminar o material de campanha (AGGIO, 2013; STROMER-GALLEY,  

2013).   

No caso brasileiro, somente na eleição de 2010, a legislação permitiu que as 

campanhas online fossem além de websites de candidatos e partidos (AGGIO, 2013). Desse 

modo, pensa-se na utilização das redes sociais. Essa disponibilidade, contudo, traz, além de 

novos elementos técnicos em relação às campanhas, novas cobranças por parte dos cidadãos.  

A possibilidade de utilizar as redes sociais para campanha não faz, no entanto, com 

que os websites deixem de ser uma ferramenta adotada pelos candidatos. Prova disso é o  

levantamento de Braga et al. (2013), indicando que 69,2% dos candidatos a 

governador e ao senado no Brasil em 2010 possuíam websites.   

Diferentemente das redes sociais, cujos recursos e potencialidades são pré-definidos, 

os websites são programados pelas próprias equipes de campanha de acordo com as 

necessidades que elas julgam ter. Em certa medida, as ferramentas oferecidas pelas páginas 

dos candidatos demonstram a disponibilidade deles em dialogar com os cidadãos, promover 

participação na campanha ou torná-la transparente.   

 

Embora as mídias sociais tenham ganhado importância, websites são não só a "face 
pública" de uma organização (LovejoyandSaxton, 2012), mas um dos instrumentos 
mais importantes para a comunicação externa de organizações políticas (Jentges et 
al., 2012) (NITSCHKE et al., 2014, p. 14).  

 
Assim, o objetivo deste trabalho é identificar a ênfase dos websites dos candidatos a 

Governador e a Senador do Ceará em 2014. Argumenta-se que, a partir de uma análise das 

páginas, é possível identificar qual a prioridade da estratégia de comunicação dos candidatos 

em seus sites. A comparação das páginas de candidatos a cargos diferentes também possibilita 

                                                           
4 Todas as traduções deste artigo são de responsabilidade dos autores.  
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perceber se há diferenças nos padrões de uso das ferramentas de acordo com o cargo 

disputado e com as peculiaridades dos postulantes.  

O artigo está organizado da seguinte forma: no próximo tópico é feita uma breve 

revisão de literatura sobre internet e eleições, a fim de delimitar como a temática vem sendo 

discutida por autores brasileiros e estrangeiros. Em seguida, discute-se o website pessoal do 

candidato como plataforma de comunicação política. Depois, são apresentadas as estratégias 

metodológicas e examinam-se os casos específicos da adoção de websites pelos candidatos a 

Governador e Senador do estado do Ceará nas eleições de 2014, junto da discussão dos 

achados. Por fim, apresentam-se as considerações finais.  

 

2.INTERNET E ELEIÇÕES  

 

A internet oferece uma série de possibilidades às campanhas políticas, como aumentar 

o alcance e a rapidez da distribuição do material de campanha, diminuir a dependência do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), divulgar informações que não teriam 

visibilidade nos media tradicionais e abrir canais de participação aos cidadãos (GIBSON et 

al., 2003; GULATI; WILLIAMS, 2007; MARQUES et al., 2013). A depender da cultura 

política de cada sociedade a utilização da internet para fins políticos se mostra eficiente como 

ferramenta para agregar visibilidade e servir como plataforma de comunicação entre agentes 

do campo político e sociedade. 

“O nascimento da internet e de outras tecnologias digitais amplificou a importância 

das novas formas de visibilidade criadas pela mídia e, ao mesmo tempo, tornou-as mais 

complexas.” (THOMPSON, 2008, p.23). Isto significa dizer que, com a internet, há uma 

pluralização dos atores que constroem a esfera de visibilidade pública, porque uma maior 

quantidade de falas se torna publicamente acessível. Além da dispensa do compartilhamento 

de espaço e tempo entre quem publica uma informação e quem acessa, os media digitais 

permitem disponibilizar permanentemente a informação.   

A internet, enquanto modalidade de comunicação do campo midiático, constitui 

modelos e processos específicos de interação. Nesse sentido, também possibilita uma 

modalidade peculiar de visibilidade, na qual a disponibilização das questões pode ser 

realizada tanto por instituições como por indivíduos, em particular, com o uso das redes 

sociais digitais.  
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Em tempos atuais, verifica-se uma transposição das estratégias do campo da 

comunicação de massa para as plataformas de comunicação digital, como a criação de sites de 

partidos para recrutamento de militantes e arrecadação de recursos (MARQUES et al., 2013).   

A televisão ainda recebe maior atenção dos agentes políticos5, mas a exploração de 

novos media, como a Internet, tem crescido e mostrado que seu potencial comunicacional 

merece ser considerado como uma alternativa barata, de alto grau de difusão e sem limitações 

de tempo.   

No processo eleitoral, existe uma disposição muito mais ampla por parte dos agentes 

políticos de se mostrarem abertos à interferência por parte da esfera civil. A internet acaba 

conformando uma alternativa à qual os candidatos recorrem na intenção de estabelecer um 

contato direto com o eleitorado, evitando a intermediação dos media tradicionais, que adotam 

critérios próprios de noticiabilidade e de oferta de visibilidade (MARQUES et al., 2013). 

Atualmente, o impacto da internet nos media e na sociedade é visível, tornando-se um vasto 

campo de pesquisa sobre diversos aspectos como comportamento, linguagem, dentre outros.  

Fazer uso das ferramentas digitais tornou-se essencial para agentes políticos, partidos e 

instituições que querem ter visibilidade pública e manter uma interação com o eleitorado, por 

exemplo. Não adianta mais oferecer apenas o e-mail como forma de contato, é preciso um site 

atualizado, perfis em redes sociais, assessoria de imprensa especializada, media-training, a 

utilização de diferentes mídias, ou eles correm o risco de serem tachados de ultrapassados ou 

de serem acusados de avessos às contribuições (e críticas) que muitos usuários se dispõem a 

oferecer (MARQUES e SAMPAIO, 2011; MARQUES et al., 2013).  

Nas eleições presidenciais norte-americanas de 2004, por exemplo, o universo dos 

blogs foi um fenômeno em foco, com Howard Dean, candidato nas prévias pelo partido 

Democrata. Pelos blogs, ele abriu vias diretas no contato com o eleitorado e arrecadou cerca 

de 15 milhões de dólares para apoio à campanha. Porém, perdeu a nomeação para John Kerry. 

Na corrida à Casa Branca, George W. Bush e John Kerry também apostaram neste novo 

dispositivo, criando diários de campanha na blogosfera (MAAREK, 2011).  

                                                           
5 Segundo estudo da Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF), os gastos com programas de TV, por 
candidatos a governador e prefeito nas eleições e 2010 e 2012 em todo o país, chegam a R$ 84 milhões, ficando 
atrás apenas das despesas com pessoal ou serviço de terceiros. Disponível em: 
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/Acesso em 
25 ago. 2014.  

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/programa-de-tv-e-o-segundo-maior-gasto-nas-campanhas/
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Em 2008, a internet foi, novamente, um elemento importante na manobra de outro 

candidato Democrata, Barack Obama, que utilizou quase todas as aplicações online 

disponíveis no momento (AGGIO, 2013)6, além de ter arrecadado recursos financeiros pelas 

doações online (VACCARI, 2013).   

No Brasil, as novas possibilidades de relacionamento nas eleições presidenciais de 

2010 com o uso da internet ganharam mais espaço a partir da Lei n° 12.034/09, que liberou, 

por exemplo, o uso de blogs, sites e redes sociais, em geral, como Orkut, Twitter, Facebook e 

YouTube, permitindo aos candidatos o uso dessas páginas sem rigorosas restrições, durante o 

período eleitoral. Antes das eleições de 2010, a legislação eleitoral restringia o uso de 

ferramentas online para interação e participação do eleitor com o candidato, havendo uma 

série de limitações e punições (AGGIO, 2013).  

Philippe J. Maarek (2011) afirma que o uso da Internet em campanhas políticas ganha 

novas configurações a cada período eleitoral. Vê-se um uso cada vez mais frequente de 

ferramentas de interação por parte dos políticos – sites pessoais, blogs e perfis em redes 

sociais, por exemplo.  

Durante a campanha, os políticos e os seus apoiadores também travam uma luta 

interna a fim de gerenciar e de ser mais “visível” na Internet que os seus adversários usando 

truques conhecidos em e- Marketing, entre os quais:  

- Compra de palavras-chave bem escolhidas nos motores de busca – 
principalmente o  

Google, a fim de redirecionar internautas para os sites da campanha;  

- Simular sites ou internautas a fim de divulgar mensagens a favor do candidato 

para internautas que não visitam sites de políticos.  

- Multiplicar blogs “amigos”, a fim de aumentar o burburinho da Internet, 

permitindo não só que mais categorias de internautas possam ser alcançadas, mas 

também para enganar os motores de busca. Uma vez cruzado o “gosto artificial”
7 

desses blogs, a classificação deles melhora quando os internautas que realizam uma 

                                                           
6 Para autor, existem três estágios no uso da internet pelos políticos: (1) “pré-web”, que concentra o uso da 

internet no envio de mensagens eletrônicas e e-mails, sem um uso interativo dos websites por parte dos políticos; 
(2) um estágio “Web”, que tem como plataforma básica de contato dos políticos com o público em geral os 

websites pessoais, basicamente reproduzindo os conteúdos das mídias tradicionais; (3) e uma terceira etapa 
iniciada com a campanha presidencial de Barack Obama, qualificada de “pós-web”, onde os websites passam a 

ser apenas uma ferramenta virtual entre outras empregadas pelos políticos, cumprindo a função de ser um 
distribuidor de conteúdo a ser reproduzido nas mídias sociais (AGGIO, 2013).  
7 “Gosto artificial” se refere ao número de acessos a uma página, ou o número de “likes”.  
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pesquisa; na verdade, muitos desses blogs são geridos diretamente pela equipe de 

campanha ou por militantes do partido que pediu para ajudar abrindo seus próprios 

blogs;  

- Comprar anúncios em outros sites “não-políticos”, até comerciais, em países 

nos quais é permitido, permitindo excelente segmentação, se os locais e os sites são 

bem escolhidos;  

- Usar sites de redes sociais para disseminar a comunicação e manter o político 

visível na Rede.  

Aumentando a cota de visibilidade, as vantagens oferecidas pela internet 

proporcionam um ambiente fértil para a comunicação política. Porém, tal utilização dessas 

ferramentas requer cautela extra no momento da publicação de conteúdo, a fim de evitar gafes 

perante o público-alvo.  

O uso da Internet também possui o potencial de equilibrar o jogo da comunicação 

política entre os partidos, em face do baixo custo dos sites em comparação com outras mídias 

tradicionais e da sua possibilidade de veiculação de conteúdo multimídia. De acordo com esta 

perspectiva, denominada hipótese da “equalização”, uma vez que todos podem obter espaço 

na rede mundial, os pequenos partidos são comparativamente mais beneficiados do que os 

grandes. A ela se opõe a hipótese da “normalização”, segundo a qual os grandes partidos têm 

acesso a melhores profissionais e maiores recursos em relações aos partidos menores, o que 

limitaria o poder dos sites de atuar como fator de equilíbrio entre os partidos 

(STRANDBERG, 2008). Braga et al. (2011), em estudo sobre o caso brasileiro, dizem que 

não se verifica estritamente a hipótese da normalização.  

 

3. SITES PESSOAIS COMO PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA 

 

A adoção de sites pessoais dos candidatos em campanhas políticas traz à tona a  

“interatividade” como um recurso a ser aplicado na comunicação política online. Richard 

Davis (1999) afirma que a interação online expõe o discurso da campanha política a uma 

condição vulnerável, pois há o receio de perder o controle e tornar as páginas vulneráveis a 

conteúdos “impróprios”, além de demandar um gasto excessivo de tempo para responder 

mensagens e cobranças para a constante atualização de conteúdos.   
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Logo, o autor conclui que os candidatos utilizam a internet como meio de promover 

suas candidaturas e maximizar suas cotas de visibilidade, mais que como um fórum para 

debater com os cidadãos (DAVIS, 1999). Pensamento semelhante têm Lillekeret al. (2010, p. 

107). “Em uma era de campanha permanente, nós sugerimos que o propósito principal da 

comunicação é ajudar a ganhar eleições ou adquirir recursos (dinheiro, apoiadores) que irão 

ser usados para angariar votos”.  

Porém, nota-se que alguns agentes políticos estão utilizando os sites pessoais para 

além de conteúdos que seriam apenas a transposição de material off-line para online. Em 

alguns casos, há adoção de ferramentas participativas e de integração, possibilitando uma 

aproximação entre os candidatos e o eleitorado (GOMES, 2008; AGGIO, 2013; WILLIAMS; 

TRAMMELL, 2005). O website torna-se um ambiente sem restrições de tempo ou espaço 

com alto potencial para a discussão de propostas.  

É possível considerar os sites também do ponto de vista do seu potencial para 

promover a democratização política (seja através de uma participação mais direta dos 

membros comuns e eleitores nos debates de programas de governo, seja através de uma 

equalização das condições de comunicação política entre os candidatos), ou de um ângulo 

estratégico, como instrumentos que permitiriam ao candidato incrementar a sua comunicação 

com os eleitores e até mesmo para atender às questões organizacionais dos partidos no que 

tangem os objetivos das agremiações políticas (NITSCHKE, 2014).  

Vale ressaltar que o potencial desse tipo de ferramenta não assegura a realização do 

fenômeno. Não necessariamente o potencial de uma tecnologia será apropriado pelos usuários 

da maneira prevista pelos seus criadores e divulgadores. Segundo Römmele (2003), as formas 

de uso das ferramentas digitais dependem dos interesses dos agentes e do momento político, o 

que nos dá diferentes graus de interação promovidos por diferentes partidos em seus websites. 

Conforme afirma Pipa Norris (2001), a disponibilidade técnica dos meios digitais é apenas 

parte do que explica os modos através dos quais a internet vem sendo utilizada na política. 

Para a autora, outros fatores, como gênero, escolaridade e renda, influenciam fortemente o 

padrão de relacionamento dos cidadãos e atores políticos com os media digitais.  

 

4.ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  
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O corpus analisado é composto por seis sites dos candidatos a Governador e ao Senado 

pelo Ceará em 2014. As páginas foram visitadas no dia 21 de agosto, dois dias após o início 

do HGPE (Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral).   

Esperava-se que, caso a utilização das ferramentas digitais estivesse incipiente porque 

a propaganda no rádio e na TV ainda não havia começado (período anterior ao analisado 

aqui), tal quadro seria alterado com o início desta nova fase da campanha, tornando o 

intervalo mais representativo dos padrões de uso dos websites por parte dos candidatos. Além 

disso, neste momento da campanha, parte importante das estratégias que serão adotadas até o 

dia da eleição já estão definidas, de modo que não são esperadas grandes alterações na 

estrutura dos websites.  

A busca pelos sites dos candidatos foi realizada a partir do Google e das páginas nas 

redes sociais oficiais deles, pois os postulantes não indicavam o endereço das páginas nos 

registros no Tribunal Superior Eleitoral. Na tabela abaixo, apresentam-se os candidatos que 

compõem o corpus e seus respectivos websites.  

Tabela 1 – Candidatos a governador do ceará e seus sites 

 
Fonte: autores 

 
Tabela 2 – Candidatos a senador pelo Ceará e seus sites  

 
Fonte: autores 

 

A fim de identificar a ênfase dos websites, foram analisadas as ferramentas oferecidas 

neles a partir das categorias estabelecidas por Schweitzer (2005; 2011) para examinar as 

páginas de partidos políticos alemães. Foram feitas adaptações ao contexto das campanhas de 
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2014 no Brasil, a partir de visita prévia aos websites dos candidatos. As categorias adotadas 

são:  

Informação: “(...) recursos relacionados com a apresentação e distribuição de informações 

sobre partidos, agentes políticos e eventos” (SCHWEITZER, 2005, p. 333, tradução própria).  

Mobilização: Ferramentas destinadas a fomentar o apoio dos cidadãos ao candidato ou ao 

partido.   

Integração: Coordenação entre as diversas ferramentas de comunicação digital do candidato 

e do partido.   

Participação:“(...) opções que facilitam uma relação interativa” (SCHWEITZER, 2011, p. 

315, tradução própria) entre os cidadãos e os candidatos. Também são consideradas de 

participação ferramentas que possibilitam apresentar propostas ao plano de governo ou 

debatê-lo.  

As categorias são eixos a partir dos quais foram analisadas ferramentas disponíveis nos 

websites. Com a identificação da presença ou ausência delas, foi calculado o peso de cada 

categoria nas páginas dos candidatos. A definição das ferramentas observadas conta, além de 

visitas prévias aos sites, com as contribuições das análises empreendidas por Gibson e Ward 

(2000), por Gulati e Williams (2007), por Vaccari (2013) e por Nitchskeet al. (2014). Os 

trabalhos, por terem sido elaborados em contextos diferenciados entre si, trazem elementos 

distintos e acabam atualizando-se, na medida em que dialogam e trazem questões não 

abordadas pelos textos anteriores.   

Em cada categoria, foi observada a presença ou ausência dos seguintes elementos:  
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Os autores codificaram os sites em conjunto, a fim de discutirem sobre as 

discordâncias, encontrar fragilidades na categorização proposta e torná-la mais confiável. Esta 

estratégia também foi adotada por Marques e Mont’Alverne (2014), em artigo sobre o 

conteúdo de tweetsde candidatos a vereador em Fortaleza.   

A presença de uma ferramenta adicionava um ponto à categoria analisada. A ausência, 

não acrescentava nenhum. Após a codificação, gerou-se a porcentagem da presença dos 

elementos em cada eixo, a fim de identificar a ênfase da estratégia de comunicação de cada 

website.   

Em anexo, estão print-screensdas páginas dos candidatos, feitos no dia da análise.  
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5.ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 
GRÁFICO 1: CANDIDATOS E A ÊNFASE DE CADA SITE (EM PORCENTAGEM) 

FONTE: AUTORES 
 

Os dados do Gráfico 1 chamam a atenção para a alta taxa da ênfase em Informação e 

Integração dos sites dos candidatos ao Governo do Ceará. Camilo Santana (PT) e Eunício 

Oliveira (PMDB) têm como ênfases primordiais as ferramentas de Informação.  

Outro ponto explorado pelo site de Santana são ferramentas de Integração. A página 

está ligada tanto às redes sociais dele quanto ao site do candidato ao Senado pela coligação, 

Mauro Filho (PROS). Já o website do candidato do PMDB liga-se apenas às redes sociais 

dele.   

Nos sites de Ailton Lopes (PSOL) e Eliane Novais (PSB), a ênfase está em Integração.  

A página da candidata do PSB atende a todos os requisitos da categoria. A do postulante do 

PSOL, por sua vez, só não apresenta links para redes sociais ou sites de outros candidatos do 

partido ou da coligação.   

Outro eixo privilegiado nos websites dos dois é o de Informação. O site de Ailton, 

inclusive, apresenta um diferencial em relação aos outros candidatos, pois disponibiliza a 

prestação de contas da campanha.   

Em relação às outras categorias, de forma geral, os candidatos a Governador do Estado 

só utilizam ferramentas de mobilização de forma mais recorrente que aquelas de participação. 
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Neste sentido, é notável o fato de Ailton Lopes ser o único que não disponibilizou o material 

de campanha para download e o site de Eliane Novais ser o único a não permitir o 

compartilhamento direto de seu material nas redes sociais, pois não dispõe dos atalhos 

existentes para isso. O site de Ailton é, ainda, o único que pede doações para os usuários, mas 

não é possível fazê-las online.  

Os sites de Eunício e Camilo apresentam padrões semelhantes de adoção de 

ferramentas de mobilização. Em ambos, há a possibilidade de fazer download do material de 

campanha, de o eleitor se cadastrar para receber atualizações, de compartilhar o material em 

redes sociais e menções a outros candidatos do partido ou da coligação. Camilo disponibiliza, 

porém, um aplicativo para download, enquanto Eunício oferece a possibilidade de o eleitor 

enviar vídeos, fotos ou mensagens de apoio à candidatura, ferramenta também explorada por 

Eliane, embora de modo mais tímido. A candidata do PSB disponibiliza um mural no qual os 

usuários podem escrever mensagens.  

O site de Eunício se destaca quanto à navegabilidade e acessibilidade. Dentre as 

páginas analisadas, apenas o candidato do PMDB apresenta ferramentas que auxiliam pessoas 

que têm dificuldades de visualização na tela do computador. O usuário pode mudar o 

contraste de claro para escuro, mudando a combinação de cores, possibilitando que pessoas 

com baixa visão possam visualizar o conteúdo, além de permitir alterar o tamanho da fonte.  

As ferramentas de participação são as menos utilizadas pelos candidatos a Governador, 

de forma geral. Chama atenção, em especial, o site de Camilo Santana, que não oferece nem 

as formas mais básicas de participação, como um Fale Conosco ou a  

possibilidade de comentar o material da página. Mais que isso: nenhum dos 

postulantes ao Governo do Estado oferta fóruns ou espaços para discussão dos programas de 

governo.  Eunício destina um espaço para o cidadão enviar sugestões ao plano de governo, 

mas este é o mesmo do Fale Conosco, no qual não se sabe o destino das mensagens.  

Os sites dos candidatos ao Senado diferem em suas ênfases. O de Mauro Filho  

(PROS), cuja estrutura é semelhante à da página de Camilo, enfatiza ferramentas de 

Informação. O de Tasso (PSDB) prioriza as possibilidades de Participação. Isso não significa, 

no entanto, uma ingerência efetiva por parte dos cidadãos nas propostas do candidato. Além 

de não apresentá-las, o site do candidato do PSDB também não oferece espaços específicos 
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para contribuições aos seus projetos8. Jereissati se utiliza, no entanto, de ferramentas 

desconsideradas pelos outros candidatos, como jogos e conversas em tempo real com os 

usuários.   

É curioso observar que, mesmo com os sites possuindo, em maior ou menor grau, forte 

caráter informativo, nenhum deles traz informações gerais sobre o sistema político ou sobre o 

partido. Até informações sobre os candidatos a vice ou a suplentes são raras, estando 

presentes apenas nas páginas de Camilo e de Eliane.  

A página de Tasso, por sua vez, é a mais eficiente em se apropriar de estratégias de 

Mobilização dos eleitores. Ela é a única que permite o cadastro do eleitor para ser voluntário 

na campanha nas ruas, indo além do ativismo online. A campanha também se mostra atenta à 

importância das redes sociais e oferece a possibilidade de personalizar o eleitor avatar com o 

botton do candidato.   

Embora Tasso e Eunício estejam aliados, é curioso perceber as diferenças entre as 

prioridades de cada um dos sites, o que indica distintas estratégias de comunicação entre as 

duas campanhas. O foco do site de Eunício é oferecer informações e mobilizar o eleitor, 

enquanto o candidato ao Senado se preocupa também em oferecer ferramentas de 

participação, sem deixar de lado a mobilização. É curioso que isso aconteça em um momento 

no qual Tasso domina as pesquisas de intenção de voto no Ceará, mas tem dificuldade de se 

aproximar do eleitorado mais jovem9. A opção por oferecer maiores possibilidades de 

participação pode ser, em certa medida, uma tentativa de aproximar-se deste público.   

O site de Mauro, por sua vez, assemelha-se bastante ao de Camilo – candidato a 

Governador pela sua coligação – tanto visualmente quanto no tipo de ferramenta enfatizada. 

O fato de os dois serem candidatos relativamente desconhecidos pode explicar a prioridade 

dedicada a fornecer informações. Porém, ambos fazem uma apropriação relativamente tímida 

das ferramentas de mobilização, não abrindo espaço para que o eleitor envie vídeos, fotos e 

mensagens de apoio à campanha, algo presente nas páginas de Eliane e de Eunício. O mais 

curioso, no entanto, é o fato de ambos não se utilizarem de ferramentas para promover 

                                                           
8 Na semana seguinte à da análise, o site de Tasso lançou uma ferramenta que permite aos cidadãos enviarem 
propostas ao candidato e ver as que foram enviadas pelos outros. Porém, o candidato continua sem divulgar suas 
ideias. A oferta desta ferramenta não altera substancialmente os dados da pesquisa, já que Tasso continua 
possuindo a página que mais oferta ferramentas de participação.   
9 Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tassolidera-com-53-
mauro-tem-18.shtml>. Acesso em 21 ago. 2014.  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2014/08/16/noticiasjornalpolitica,3299220/tasso-lidera-com-53-mauro-tem-18.shtml
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participação dos cidadãos nos sites. A estratégia de comunicação, no caso de Mauro e de 

Camilo, parece ter sido pensada em conjunto e dedicou-se a procurar informar e mobilizar os 

eleitores em vez de fomentar a participação deles.  

Não é razoável analisar os padrões de uso de ferramentas digitais de comunicação sem 

levar em conta o contexto no qual os candidatos estão inseridos. Assim como influi na mera 

adoção ou não de tais mecanismos (MARQUES; MONT’ALVERNE, 2013), a realidade 

social também pode ajudar a explicar os motivos para que eles sejam utilizados de 

determinada forma. O fato de somente uma das candidaturas pedir doações à campanha, por 

exemplo, pode ter ligação com a cultura política brasileira, na qual não é comum este tipo de 

manifestação.   

A ênfase em determinados mecanismos indica que tipo de estratégia de comunicação a 

campanha adotou. O trabalho procura não cair na armadilha mencionada por Nitschkeet al. 

(2014) sobre questionar se a internet estaria sendo usada em seu total potencial, já que isso só 

levaria a diagnosticar déficits. No entanto, é necessário saber em que medida – e com quais 

objetivos – as ferramentas digitais têm sido utilizadas nas campanhas. A ausência ou presença 

de determinada ferramenta não acontece por acaso nem pode ser explicada, por completo, por 

limitações técnicas.   

Ainda que as dificuldades para construção de sites com oferta de ferramentas de 

participação devam ser consideradas (MARQUES, 2010), a questão parece ser de disposição 

dos agentes políticos em se abrirem a questionamentos, principalmente, quando se leva em 

conta a quantidade de recursos financeiros dos quais muitos dos candidatos dispõem10.   

 

Em vez de adotar todas as ferramentas disponíveis, os candidatos constroem suas campanhas online 
seletivamente, investindo em alguns recursos e evitando outros, baseados em cálculos de estratégia bem como 
preferências individuais e coletivas (i.e. relacionadas ao partido) e estilos de campanha (VACCARI, 2013, p. 33, 
tradução própria).  
 

A predominância de ferramentas de Informação nos sites dos candidatos vai ao 

encontro dos resultados da pesquisa de Strommer-Galley (2013) sobre sites de candidatos dos 

Estados Unidos. Neles, também havia preponderância de material informativo. Gibson et al. 

(2003) obtiveram achados similares em relação a sites de candidatos a Presidente nos EUA e 

de partidos no Reino Unido, com foco em fornecer informações ao cidadão.  

                                                           
10 Disponível em http://bit.ly/1srxQuv. Acesso em 22 ago. 14.   

http://bit.ly/1srxQuv
http://bit.ly/1srxQuv
http://bit.ly/1srxQuv
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A repetição dos resultados indica que a resistência em abrir os sites a uma participação 

mais efetiva com o usuário não é um quadro exclusivo dos candidatos analisados. Auty e 

Cowen (2001, p. 347), inclusive, afirmam que o uso da internet pelos partidos políticos se dá 

como uma forma de “disseminar mensagens de modo top-down ou para arrecadar apoio ou 

dinheiro”.   

Isto acontece na medida em que abrir-se à uma interação mais efetiva com o usuário 

significa maiores riscos de perder o controle sobre eles, fazendo com que as campanhas deem 

preferência a ferramentas mais limitadas.  

 
A função principal dos websites das campanhas é o provimento de informação – 
controlada, cuidadosamente confeccionada. Similar aos panfletos impressos de 
campanha ou propagandas televisivas. Um segundo modo de uso é mais original: 
promover uma façanha de interação através da interação mediática. Esses 
componentes têm sido desenvolvidos e utilizados em websites de campanha por 
conta do baixo risco que acarretam e dos benefícios que parecem trazer 
(STROMMER-GALLEY, 2013, p. 47). 

 
 As próprias informações oferecidas, por sua vez, têm relação com o contexto político. 

Exemplo disso é o fato de os candidatos não ofertarem informações sobre os partidos. A 

campanha centra-se na figura do candidato e em sua biografia, não nos elementos partidários. 

Este tipo de utilização dos websites também foi diagnosticado por Gibson et al. (2003, p. 61). 

“Os sites dos candidatos à Presidência dos EUA (...) foram, não surpreendentemente, usados 

como ferramenta de promoção pessoal para ganhar suporte para o indivíduo, não para o 

partido como um todo”.  

O pouco aparecimento do partido revela o que Afonso Albuquerque e Márcia Ribeiro 

Dias (2002) nomeiam como traço “personalista” da política brasileira, caracterizando-se pela 

fragilidade da figura partidária perante a imagem pessoal dos candidatos no momento da 

decisão do voto, como as campanhas eleitorais da maioria dos partidos políticos são centradas 

fundamentalmente na imagem do candidato.  

Deve ser levada em conta, ainda, a possibilidade de que os candidatos adotem uma 

abordagem mais interativa nas redes sociais. O contexto faz com que algumas ferramentas 

sejam consideradas mais apropriadas que outras (ŠTĚTKA et al., 2014; MARQUES;  

MONT’ALVERNE, 2013), inclusive com finalidades diferentes. Nitschkeet al. (2014) 

identificam que, em um mesmo partido, a ênfase de uso do Facebook e dos websites são 

diferentes. Questiona-se, porém, se é possível esperar maior abertura aos cidadãos em outros 
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ambientes. Se, mesmo quando a página é configurada pela campanha, não são priorizados os 

mecanismos de participação ou de transparência, é provável que não haja grande preocupação 

em adotar este tipo de aproximação.   

Como os websites pessoais são produções das próprias assessorias de campanha, os 

candidatos (e suas equipes) têm um maior controle sobre que tipos de recursos eles vão estar 

dispostos a disponibilizar e quais vão ser postos em prática. Existe uma pressão sobre 

ferramentas mais básicas como e-mail, agenda do candidato e biografia (MARQUES et al., 

2013). Porém, diferentemente das redes sociais, os candidatos estão bem menos suscetíveis a 

se deparar com uma exposição negativa de sua própria imagem, pois podem escolher que tipo 

de conteúdo será abordado nas suas respectivas páginas. Além disso, websites são mais fáceis 

de serem moderados que comentários em redes sociais digitais como Facebook e Twitter, por 

exemplo.  

 

6.CONCLUSÃO  
 

A análise da ênfase dos websites dos candidatos a Governador e a Senador pelo Ceará, 

em 2014, aponta para um caráter fortemente informativo das páginas. Os eixos de interação e 

de mobilização também recebem certa atenção por parte de alguns agentes políticos. É 

notável, no entanto, a apropriação incipiente das ferramentas de participação.   

Se estão preocupados em estarem presentes na internet, os candidatos não oferecem 

mecanismos realmente novos de participação ou de mobilização. O plano de governo – ou as 

propostas, no caso dos postulantes ao Senado – nem aparece em debate. O tipo de 

informações oferecidas tem um caráter específico. Não há dados sobre os partidos aos quais 

os agentes políticos pertencem. A transparência em relação ao financiamento de campanha 

também não é frequente, embora seja importante a divulgação da arrecadação por parte da 

campanha de Ailton Lopes, na medida em que pode forçar outros candidatos a fazer o mesmo.   

Se não é o “elixir mágico” (STROMMER-GALLEY, 2013) para a resolução dos 

déficits democráticos, a internet pode colaborar para atenuá-los. O processo de abertura dos 

agentes políticos não acontece por si só, tendo as cobranças dos usuários papel importante 

nele. Daí a importância de um candidato adotar um conjunto de ferramentas diferenciadas, o 

que pode constranger os outros a também fazê-lo.   
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A partir da análise dos sites, é possível perceber que a ideia de equalização não se 

confirma, já que, apesar de a maioria dos candidatos possuir um website funcional, ainda não 

é possível afirmar que há uma equalização da comunicação política online. Alguns dos sites 

analisados são mais elaborados que outros e dispõem de mais ferramentas e recursos para a 

manutenção da página.   

Já a ideia de normalização parece fazer mais sentido, mas também não explica a 

complexidade do processo de adoção de ferramentas online por agentes políticos. Um 

exemplo é o caso das candidatas do PSB: atuando no mesmo partido, Eliane e Geovana 

encontram-se em situações bem distintas quanto às suas páginas na Web. Enquanto a 

campanha de Eliane parece estar preocupada com a comunicação online da candidata, a de 

Geovana possui apenas o domínio da página, mas ainda não iniciou o funcionamento do 

website.  

Mauro Filho, por sua vez, mantém uma página semelhante à de Camilo Santana, 

enquanto o site de Tasso se diferencia da página de todos os candidatos, com diversas 

possibilidades de participação. No caso dos candidatos ao Governo, a ênfase das páginas 

deles é semelhante, apesar das diferenças entre os postulantes. Isto indica que a forma de 

utilizar o site depende das estratégias de comunicação traçadas pela campanha, levando em 

conta os cálculos de custo–benefício que cada ferramenta pode oferecer, sem comprovar a 

relação entre os recursos disponíveis às campanhas e aos partidos e a qualidade dos websites.  

A diversidade de ferramentas que podem ser adotadas permite às campanhas escolher 

quais serão utilizadas. Mecanismos com o mesmo caráter podem ter finalidades diferentes. 

Uma grande oferta de ferramentas de participação não significa, necessariamente, abertura 

para contribuição dos cidadãos às propostas dos candidatos. Assim, a disposição dos agentes 

políticos e de suas assessorias se torna fundamental na definição dos limites para a interação 

com os usuários, a fim de oferecer possibilidades de participação e de transparência que vão 

além de enviar mensagens de apoio ou saber a biografia do candidato.   
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FIGURA 1Print-screen do site de Eunício Oliveira (PMDB) 
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FIGURA 2 Print-screen do site de Eliane Novais (PSB) 
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FIGURA 3 Print-screen do site de Camilo Santana (PT) 
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FIGURA  4 Print-screen do site de Ailton Lopes (PSOL) 
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FIGURA 5 Print-screen do site de Tasso Jereissati (PSDB) 
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FIGURA 6 Print-screen do site de Mauro Filho (PROS) 
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FIGURA 7 Print-screen do site de Geovana Cartaxo (PSB) 
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OS INTERESSES CORPORATIVO-RELIGIOSOS NA   
RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DE ITAJAÍ (SC)  

 
 
 

Carlos Roberto Praxedes dos Santos1 
 

 

RESUMO  
O presente trabalho examina a programação da TV Brasil Esperança, de propriedade da 
Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, ligada ao Centro Evangelístico de Itajaí (CEI) com 
relação aos vínculos corporativo-religiosos. Trata-se de pesquisa qualitativa, do tipo 
exploratória, que reúne pesquisa documental, na qual recorre-se a materiais fornecidos pela 
emissora, além de pesquisa bibliográfica que dispõe sobre tv educativa, clientelismo e 
protestantismo no Brasil. Também utiliza-se de entrevista semi-estruturada com dirigente da 
emissora para obter subsídios à análise pretendida. Entre os objetivos específicos desta 
pesquisa estão resgatar a presença das religiões na mídia brasileira; classificar as igrejas 
evangélicas a partir da forma de implantação destas no Brasil; identificar possíveis relações 
clientelísticas quando da obtenção da outorga da TV Brasil Esperança. Conclui-se que a TV 
Brasil Esperança não produz nenhum programa local de caráter educativo e que a emissora 
transmite programas apenas vinculados a uma igreja evangélica da cidade, exatamente o 
Centro Evangelístico de Itajaí (CEI). Evidencia-se interesses clientelistas durante a obtenção 
da outorga do canal por meio do apoio de deputados federais catarinenses.   
 

Palavras-chave: TV Brasil Esperança; Itajaí; Clientelismo; Programação.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 
Das cerca de 9,4 mil rádios em operação no Brasil, 469 emissoras são classificadas 

como educativas pelo Ministério das Comunicações (CRAIDE, 2013). Num país marcado 

pela desigualdade social, com altos índices de analfabetismo, tais números podem ser 

considerados pequenos na comparação com os demais tipos de emissoras. As comunitárias, 

por exemplo, que foram regulamentadas apenas em 1998, já somam 4.421 estações. As 

                                                           
1 Aluno no Programa de Doutorado em Comunicação em Linguagem da Universidade Tuiuti do Paraná. Mestre 
em Gestão de Políticas Públicas (UNIVALI). Jornalista. Professor no Curso de Jornalismo da Universidade do 
Vale do Itajaí.   
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comerciais que, assim como as anteriores, ocupam a Frequência Modulada (FM), 

contabilizam 2.664 rádios, além das 1.785 em Amplitude Modulada (AM).   

Além de serem poucas, é possível constatar a presença da religião na chamada 

radiodifusão educativa. Emissoras identificadas como rádios não comerciais até 1981 foram 

classificadas como educativas a partir de então, mesmo que não oferecessem qualquer tipo de 

conteúdo educativo a seus ouvintes. Nas décadas de 80 e 90, houve uma verdadeira explosão 

no número de rádios e televisões ditas educativas mas que na verdade eram encaradas como 

igrejas eletrônicas. Algumas não se limitavam à transmissão de missas e cultos e faziam 

proselitismo religioso nas ondas do rádio.   

É neste cenário, também, que estão inseridas as TVs educativas brasileiras. Emissoras 

de universidades públicas e privadas ou de fundações muitas vezes criadas apenas para 

conseguir burlar o aparato legal e a almejada outorga. Caso peculiar é a da Fundação Cultural 

e Educacional de Itajaí, mantenedora de três veículos de comunicação em Santa Catarina, 

igreja evangélica que registrou crescimento no número de unidades desde que o canal entrou 

no ar, em 2000, e se espalhou por alguns municípios da região.   

O objetivo geral deste estudo é examinar a programação da TV Brasil Esperança de 

Itajaí (SC) de propriedade da Fundação Cultural e Educacional de Itajaí em relação aos 

vínculos corporativo-religiosos. Como objetivos específicos estão resgatar a presença das 

religiões na mídia brasileira; classificar as igrejas evangélicas a partir da forma de 

implantação destas no Brasil; identificar possíveis relações clientelísticas quando da obtenção 

da outorga da TV Brasil Esperança.   

Para atingir tais objetivos este estudo utiliza-se de pesquisa qualitativa, de tipo 

documental, no qual recorre-se a materiais fornecidos pela emissora, além de pesquisa 

bibliográfica que abrange resgate de obras que abordaram o protestantismo no Brasil e o 

conceito de clientelismo. Utiliza-se, ainda, a entrevista semi-estruturada com um dirigente do 

canal, na tentativa de comparar o discurso e com a programação propriamente dita.  

O clientelismo, cuja noção originalmente foi associada aos estudos de sociedades 

rurais em que o contato pessoal entre camponeses e coronéis, os chefes locais, se dava numa 

relação de subordinação dos primeiros, dado que não possuíam a terra (NUNES, 2003, p.26-

27), é evidenciado na distribuição dos canais de rádio e televisão há décadas. As emissoras 

educativas não foram excluídas desse mesmo tipo de negociação. Utilizando-se de táticas 
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clientelísticas essas emissoras são manipuladas como canais de troca de favores em práticas 

assistencialistas imbuídas de interesses político-partidários, ou personalístico-populistas, 

junto às comunidades atendidas por essas televisões.  

 

 

2. AS RELIGIÕES NA MÍDIA BRASILEIRA  
 

 

Assim como a esfera propriamente política (dos chamados políticos profissionais), as 

organizações religiosas estiveram presentes desde os primórdios da radiodifusão. A primeira 

transmissão radiofônica ocorrida na Itália por Marconi teria sido exatamente uma transmissão 

da voz do Papa Pio XI com as seguintes palavras:  

“Seja louvado senhor Jesus Cristo”. Ou seja, desde o princípio, o rádio esteve ligado às 

questões espirituais da vida humana. Porém, diferentemente das empresas privadas de bens 

culturais o conceito de lucro nas emissoras religiosas possui caráter diferenciado pois o alvo é 

outro: a capacidade que as mensagens têm de manter ou expandir o montante total de fiéis 

(MONTERO; DELLA CAVA, 1986, p.69).   

Esse é o fim imediato da mensagem religiosa passada através dos meios de 

comunicação. A falta de estudos em relação ao impacto da mídia sobre o papel da Igreja 

Católica como definidora dos valores éticos e morais é um problema apontado por Montero e 

Della Cava. “Os meios de comunicação têm sido pensados pelos diversos grupos religiosos 

que deles se utilizam como eficazes instrumentos de conversão e evangelização de fiéis” 

(MONTERO; DELLA CAVA, 1986, p.69).   

Por isso, os autores são enfáticos ao afirmar que a Igreja Católica, embora tenha sido 

pioneira no aproveitamento dos meios de comunicação – a respeito dos Movimentos Eclesiais 

de Base – e hoje seja a instituição religiosa com o maior número de emissoras de rádio, 

perdeu terreno para os evangélicos que controlam alguns dos canais de maior popularidade. 

Já em 1986, por exemplo, os protestantes mantinham cerca de 250 estações de rádio 

espalhadas pelo Brasil.   

Por parte da Igreja Católica, entretanto, até aquela data o melhor exemplo de 

utilização dos meios de comunicação – em termos de abrangência de público - era a Rádio 

Aparecida. Grande número de ouvintes fiéis ao que era transmitido pela estação e poucos 
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programas de origem eminentemente religiosa garantiram um relativo sucesso à emissora 

(MONTERO; DELLA CAVA, 1986, p.66).   

Dez anos depois os programas evangélicos, por outro lado, representavam cerca de 

150 horas semanais de veiculação na mídia (FONSECA, 1997, p.81). Os evangélicos 

implantaram também a TV Gospel, em UHF, e compraram a Rede Record, que se tornaria 

uma das maiores redes de televisão nos anos seguintes. Aos católicos duas emissoras em 

UHF via satélite nas antenas parabólicas chegam à casa dos brasileiros: Rede Vida e Canção 

Nova2, com atuação bem menor do que a Record.   

Quanto a emissoras ligadas diretamente com os movimentos sociais, entretanto, a 

Igreja Católica havia iniciado já em 1955 as chamadas escolas radiofônicas, junto ao 

Movimento de Educação de Base (MEB), embora haja registros de rádios católicas desde a 

década de 1940. No pioneirismo dessa empreitada estavam o Frei Gil de Almeida Bonfim e 

dom Eugênio Sales, então bispo de Natal (RN). A intenção era trazer para o Brasil a iniciativa 

popular desenvolvida na Colômbia com a Ação Cultural Popular - Rádio Sutatenza, proposta 

pelo padre Joaquim Salcedo nos anos quarenta. Milhares de famílias e comunidades isoladas 

foram abrangidas pelo projeto que tomou dimensões nacionais (DIAS, 2005).  

Auxiliar na alfabetização do povo pobre do Nordeste e ajudar essas populações a 

conhecerem seus direitos como cidadãos eram os principais objetivos das escolas 

radiofônicas. Durante os primeiros três anos de funcionamento no Brasil, mais de 400 mil 

estudantes de 15 estados haviam completado um ou mais cursos através da iniciativa que 

contava com 25 emissoras de rádio.  

Outra questão a ser considerada é o crescimento do marketing evangélico no Brasil. 

De acordo Cunha (1999, p.63), esse espantoso crescimento registrado nos últimos anos é 

resultado da inserção da doutrina neoliberal no discurso religioso das igrejas evangélicas. A 

eliminação do Estado na economia dos países, a redução das empresas estatais por meio da 

privatização em massa, os investimentos em tecnologia no lugar de investimentos no campo 

social, o estímulo ao consumo, enfim, tudo isso faz parte da mentalidade neoliberal 

experimentada com força no Brasil a partir da década de 1990. Conforme Francesco 

                                                           
2A utilização dos satélites pelas emissoras de televisão neste caso se dá através da chamada Banda C, 
transmissão de sinais que descem direto do satélite na faixa de freqüência de 5,9 a 6,4 gigahertz para a casa das 
pessoas. Mas a recepção neste caso se dá pelas antenas parabólicas convencionais (SOUZA, 1996, p.174).  
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Alberoni, há uma polêmica interminável sobre as necessidades essenciais e as não essenciais, 

ou seja, sobre as necessidades naturais e as induzidas pela sociedade de consumo. “Na 

realidade, tudo é induzido. Todas as necessidades são provocadas pela existência dos bens de 

consumo” (ALBERONI, 1991, p.483).   

No campo religioso é notada a presença da ideologia neoliberal através de mudanças 

de hábito provocadas pela produção de bens culturais destinados a absorver os 

telespectadores e ouvintes da mídia eletrônica evangélica. O consumo de CDs do mercado 

gospel cresce dia após dia. Os mais variados artigos destinados a este público disputam 

mercado com os produtos tradicionais. Há registros de crescimento também no mercado 

editorial com publicações evangélicas, programas de computador, home pages na Internet, 

roupas, maquiagem própria para evangélicas, etc. (CUNHA, 1999, p.72).  

Até mesmo os programas sociais desenvolvidos por empresas capitalistas e destinados 

a atender as parcelas excluídas da população passaram a ser agregados ao discurso 

evangélico. Prova disso foi a criação da Associação Beneficente Cristã (ABC), entidade de 

assistência social da Igreja Universal do Reino de Deus.   

Fonseca (1997, p.113) entende a presença evangélica na mídia como uma forma de 

defesa institucional. Segundo o autor, os evangélicos não buscam somente a construção de 

uma imagem positiva junto à sociedade, mas também assumem em determinados momentos 

o contorno de proselitismo agressivo que ataca outras religiões. A transmissão pela TV do 

chute de um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus à imagem de Nossa Senhora 

Aparecida é exemplo disso.   

 

 

2.1 A variedade do protestantismo no Brasil  

 
 

 
Magali do Nascimento Cunha (1999, p.66-67) classifica as igrejas evangélicas a partir 

da forma de implantação destas no Brasil. De acordo com a autora, há seis tipologias 

reconhecidas dentro da complexidade que é o protestantismo brasileiro: a) Protestantismo 

Histórico de Migração, que apresenta raízes na Reforma do século XVI e que teria chegado 

ao Brasil com o fluxo migratório a partir do século XIX. Segundo Cunha, este não teria 
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preocupações missionárias. Enquadram-se aqui as igrejas Luteranas, Anglicana e Reformada; 

b) Protestantismo Histórico de Missão: também originado da Reforma do século XVI, veio 

para o Brasil trazido por missionários norte-americanos no século XIX: Igrejas 

Congregacional, Presbiterianas, Metodista, Batista, Episcopal; c) Pentecostalismo Histórico, 

“assim chamado por suas raízes nas confissões históricas da Reforma”, veio para o Brasil no 

início do século XX com objetivo missionário: Igreja Assembléia de Deus, Congregação 

Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular; d) Protestantismo de Renovação ou 

Carismático: surgiu de expurgos e divisões no interior das chamadas igrejas históricas, a 

partir da década de 1960. Sofreu influências da doutrina pentecostal, de dons e carismas do 

Espírito Santo. De acordo com Cunha, este mantém vínculos com a tradição da Reforma e 

com a estrutura de suas denominações de origem: Igrejas Metodista Wesleyana, Presbiteriana 

Renovada, Batista de Renovação; e) Pentecostalismo Autônomo: não tem raízes históricas 

na Reforma do século XVI.  

Surge através de divisões “teológicas ou políticas” nas denominações históricas. “Sua 

enumeração é quase impossível, dada a profusão de novas igrejas: entre outras, Deus é Amor, 

Brasil para Cristo, Casa da Benção, Universal do Reino de Deus”;  f) Grupos 

Independentes: originados nos Estados Unidos através de “experiências místicas de seus 

líderes”. Cunha afirma que esses grupos não são aceitos entre os protestantes, embora o sejam 

no senso comum. Incluem-se aqui as Igrejas dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), 

Adventista, Testemunhas de Jeová. A partir desse importante trabalho de Cunha, observa-se a 

variedade de igrejas existentes pelo país.   

 
 
 

2.2 A TV educativa no Brasil  

 

O surgimento da TV Educativa no Brasil ocorreu com a entrada no ar da TV 

Universitária de Recife, em 1967 (CONCESSÕES..., 2007, p.21), vinculada ao Ministério da 

Educação. Na mesma década, algumas outras iniciativas de televisões não comerciais 

começaram a se tornar realidade no Brasil.   
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Em 1960, os Diários Associados lançam, em São Paulo, aquela que se tornaria, anos 

mais tarde, a maior representante das TVs educativas brasileiras, a TV Cultura de São Paulo, 

como uma resposta das “elites cultas” ao “popularesco” (LEAL FILHO, 1988, p.41). O 

objetivo principal do canal 2 de São Paulo foi exatamente este: servir como alternativa à 

programação de televisão dominada por programas populares como Chacrinha, Silvio Santos, 

Flávio Cavalcanti e Hebe Camargo, em emissoras como TV Paulista e TV Tupi. Em 1969, a 

emissora foi vendida à Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e Televisão 

Educativa, entidade criada pelo governo do Estado para gerenciar a estação (MATTOS, 2002, 

p.184).  

No Rio de Janeiro, outro referencial importante das TVs educativas brasileiras, a TV 

Educativa, canal 2, inaugurada em 1975, de propriedade da Fundação Centro Brasileiro de 

TV Educativa, era a alternativa carioca à programação popular e massiva irradiada 

principalmente pela Rede Globo. Durante a década de 70, outras iniciativas não comerciais 

começaram a surgir pelo País como a TVE do Amazonas, TVE do Maranhão, TVE do 

Espírito Santo, TVE do Ceará, TVE do Rio Grande do Sul e TV Universitária do Rio Grande 

do Norte. Em 1979, A TVE do Rio de Janeiro passou a integrar o Sistema Nacional de 

Televisão Educativa, coordenando as nove emissoras de televisão existentes no País até então 

(MATTOS, 2002, p.192). Em 1982, é criado o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa, 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e ao Ministério das Comunicações. Em 27 de 

setembro de 1999, entra no ar a Rede Pública de Televisão (RPTV), com todas as 

retransmissoras que recebiam o sinal da TVE-Rio ou da TV Cultura de São Paulo, com uma 

programação única em tempo real durante seis horas diárias no horário nobre (MATTOS, 

2002, p.224).    

Já em 2007, o governo Lula criou a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), como 

gestora da TVE do Rio de Janeiro e outras duas emissoras. Era criada a TV  

Brasil, cabeça-de-rede da EBC. “No entanto, não dispõe de autonomia financeira, pois grande 

parte de seu orçamento provém de recursos governamentais” (MORAES, 2011, p.74). A 

intenção do governo de lançar uma televisão pública parece não ter funcionado a contento. 

“A EBC não tem independência política em relação ao Estado, sendo a sua diretoria, os cinco 

membros do Conselho de Administração e os 20 membros do Conselho Curador nomeados 
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pelo presidente da República, dentro de suas atribuições legais, mas por critérios exclusivos 

de escolha” (MORAES, 2011, p.74).  

Em 2007 já havia mais de 200 concessões de emissoras educativas espalhadas pelo 

País, sem fiscalização, pois esse tipo de outorga não necessitava, até este ano, de licitação. 

Bastava à fundação proponente, entrar com pedido de concessão de canal de televisão 

educativo junto ao Ministério das Comunicações. Se até 1988 o governo utilizava as 

emissoras comerciais como moeda de troca, a partir de então passou a utilizar as educativas 

que estavam dispensadas do processo licitatório.    

 

Além da utilização das educativas como moeda política, falta fiscalização sobre a 
programação destas emissoras. A lei atual estabelece que a radiodifusão educativa 
destina-se exclusivamente à divulgação de programação de caráter educativo-
cultural e não tem finalidades lucrativas. Entretanto, há mais de 200 outorgas 
concedidas para emissoras educativas, que, sem fiscalização, funcionam como bem 
entendem (CONCESSÕES..., 2007, p.21).  

 
 

 
No tocante à televisão educativa, Santa Catarina só teve contato com esse tipo de 

emissora já no final da década de 80, quando algumas repetidoras da TVE do Rio de Janeiro 

foram implantadas nas principais cidades do Estado. Na época, o ministro da Educação era 

Jorge Bornhausen, ex-governador e uma das principais lideranças políticas do Estado. 

Somente em 1992, o Estado iria contar com a primeira geradora educativa, a TV Caracol, sob 

a iniciativa do então presidente da Telecomunicações de Santa Catarina (TELESC), Douglas 

de Macedo Mesquita. (LOPES, 2009, p.5). A TV Caracol foi extinta sob denúncia de que 

Mesquita estava fazendo uso comercial de um canal educativo. Em 1994, a outorga da extinta 

TV Caracol foi repassada à Fundação Catarinense de Difusão Educativa e Cultural Jerônimo 

Coelho, entidade criada pelas universidades Federal de Santa Catarina (UFSC) e Estadual de 

Santa Catarina (Udesc) (LOPES, 2009, p.6).  

De acordo com o Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

(SISCOM), da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), são oito geradoras 

outorgadas como televisões educativas atualmente em Santa Catarina, elencadas a seguir, por 

ordem de outorga. A primeira é a TV Cultura, canal 2 de Florianópolis, mantida pela 

Fundação Catarinense de Difusão Educativa e Cultural Jerônimo Coelho, já citada 

anteriormente. No tocante à entidade outorgada, percebese que há vínculo educacional, de 
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fato, pois as mantedoras são duas universidades, uma federal e outra estadual. Adota-se, neste 

trabalho, a classificação proposta por Lopes (2009) que identifica as emissoras educativas 

catarinenses por vínculo institucional enquanto grupo de pertencimento ou identitário. Não se 

trata, portanto, de uma distinção quanto à programação do canal.   

No mesmo tipo de vínculo institucional encontram-se as emissoras Furb TV, canal 13, 

de Blumenau, pertencente à Fundação mantenedora da Universidade Regional de Blumenau e 

a Unisul TV, canal 4, de Tubarão, de propriedade da Fundação mantenedora da Universidade 

do Sul de Santa Catarina. As demais geradoras de televisão educativa estão vinculadas a 

grupos de interesse que não têm a educação como seu ramo de atividade. A rigor, isso não 

representa um descumprimento da legislação, pois é permitido a qualquer fundação a posse 

de um canal educativo. A questão é que a falta de regulação do setor acaba por beneficiar 

grupos empresariais com vínculos político-partidários ou corporativo-religiosos que se 

valeram, com o passar do tempo, da dispensa de licitação ao requererem um canal educativo, 

ao contrário do que acontecia com um canal comercial.   

A partir de 2013, a legislação foi alterada e já exige a participação em processo 

licitatório. Exemplos de vínculos religiosos são as TVs Brasil Esperança de Itajaí (canal 21) e 

Joinville (canal 11), duas concessões pertencentes à Fundação Cultural e Educacional de 

Itajaí, ligada ao Centro Evangelístico de Itajaí (CEI), igreja evangélica surgida na década de 

90. Dois exemplos de emissoras ligadas a grupos empresariais são a TV Bela Aliança (canal 

7), de Rio do Sul, pertencente à Família Gonçalves, detentora de emissoras de rádio na 

mesma cidade e a ARTV (canal 5), de Araranguá, pertencente ao empresário Ataides Redivo. 

Um caso de claro vínculo político-partidário quando da obtenção da concessão para 

funcionamento, é a TV Litoral Panorama, canal 11, de Balneário Camboriú, pertencente à 

Fundação de Radiodifusão Rodesindo Pavan, em homenagem ao pai, já falecido, do ex-

senador e ex-governador Leonel Pavan.   

 

3. A TV BRASIL ESPERANÇA  

A Fundação Cultural e Educacional de Itajaí colocou no ar a TV Brasil Esperança, 

canal 21 UHF, no ano 2000, por iniciativa do pastor, já falecido, Samuel Francelino, então 

comandante do Centro Evangelístico de Itajaí, igreja evangélica surgida na década de 90 e 

que possui unidades em várias cidades da região. Destacase que de acordo com a pesquisa 
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prévia sobre a variedade do protestantismo brasileiro, esta igreja evangélica enquadra-se nos 

grupos independentes que se instalaram no Brasil principalmente a partir da década de 80.   

Dos seis canais de televisão existentes em Itajaí na atualidade (2014), há apenas duas 

geradoras de televisão. Uma é a RIC Record e a outra é a TV Brasil Esperança. Os outros 

quatro canais são retransmissoras de geradoras instaladas em Blumenau (RBS/Globo), 

Florianópolis (Band, Record News) e Lages (SBT). Embora a Fundação Cultural e 

Educacional de Itajaí também seja detentora da TV Brasil Esperança de Joinville, e da Rádio 

106 FM Gospel, de Itajaí, também uma outorga educativa de acordo com a Anatel, limitamo-

nos a analisar apenas a geradora de televisão instalada em Itajaí.    

O transmissor instalado no Morro da Cruz, em Itajaí, possui 2KW de potência, da 

marca Linear, cobrindo um raio de 20 quilômetros. Mais tarde, uma segunda geradora foi 

implantada pela mesma fundação, na cidade de Joinville. Ao todo, segundo dados fornecidos 

pelo canal, são cerca de 1,6 milhão de telespectadores atingidos pelas duas geradoras. O canal 

de Itajaí possui duas retransmissoras, uma na cidade de Brusque, no canal 19 e uma segunda 

no interior de Itajaí, voltada para as cidades de Balneário Camboriú e Camboriú, no canal 51.   

O diretor comercial do canal, Diego Gomes3, admite que o processo de concessão do 

canal teve intervenção direta dos deputados federais Serafim Venzon  

(PSDB) e Orlando Pacheco (PP). “Eles mostraram o caminho para que o processo não 

voltasse para ajustes, atrasando mais a liberação do canal” (GOMES, 2013). Quando 

questionado sobre a relação da TV Brasil Esperança com os órgãos públicos, o diretor 

comercial afirma que é positiva. “A relação é boa, devido ao fato de política e mídia estarem 

intimamente ligadas. Mesmo assim, sempre ocorrem desavenças devido aos posicionamentos 

de apresentadores, jornalistas e abertura que a emissora dá para o contribuinte e eleitor cobrar 

de seus governantes” (GOMES, 2013).  

A emissora se mantém principalmente com a venda de apoio cultural e mídia 

institucional veiculada durante a programação da emissora. Existe, ainda, a locação de 

horários na grade, mas esta modalidade é pouco utilizada atualmente, segundo Gomes. A TV 

Brasil Esperança de Itajaí possui 35 funcionários diretos e outros 20 indiretos, com média 

salarial de R$ 1,2 mil. Os principais anunciantes são a maior imobiliária de Itajaí, uma rede 

                                                           
3 As informações relativas à TV Brasil Esperança foram levantadas por meio de entrevista com o diretor 
comercial da emissora, Diego Gomes, em 23 de agosto de 2013.  
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de supermercados, a Prefeitura de Itajaí e o Governo do Estado. Mesmo assim, Diego Gomes 

afirma que a TV Brasil Esperança não é lucrativa.   

A TV Brasil Esperança não é afiliada de nenhuma cabeça-de-rede educativa, embora 

mantenha um contrato misto com a TV Brasil, o que lhe garante a transmissão de alguns 

programas como o Sem Censura e desenhos animados. Cerca de 50% da programação do 

canal é composta por programas locais, das 7h às 24h, de acordo com informações fornecidas 

pela emissora. Na prática, acreditamos que seja maior do que isso, pois os programas 

religiosos prosseguem durante a madrugada. Quando questionado sobre possíveis 

intervenções do departamento comercial no departamento jornalístico, Diego Gomes afirma 

que essa intervenção existe.   

 

Por ser uma emissora educativa, algumas empresas tentam emplacar matérias e 
entrevistas na programação da emissora gratuitamente, para se promoverem, sendo 
que em outros canais elas pagam ou pagariam pelo espaço. O departamento de 
jornalismo é orientado a conversar com o comercial para avaliar se o conteúdo tem 
interesse social ou comercial, quando se tratam de situações como a mencionada 
(GOMES, 2013).  

 

A principal dificuldade da TV Brasil Esperança, de acordo com o diretor comercial da 

emissora, é a obtenção dos apoios culturais. “Como existem limitações legais para 

comercialização de publicidade em emissoras educativas, toda a cadeia produtiva fica 

comprometida, tanto na aquisição e manutenção de equipamentos como na contratação e 

plano de carreira para manter os melhores profissionais na casa”. Se o governo promoveu 

mecanismos para a implantação das TVs educativas no País, não garantiu, porém, a 

manutenção das emissoras.  

O apoio cultural limita o anunciante e impede este de fazer uma publicidade mais 
objetiva ou ousada para obter um maior retorno de seu investimento. Desta forma, 
achamos que o governo criou as emissoras educativas para aumentar o poder de 
produção e veiculação de conteúdo cultural e educativo, mas fez com que estas 
emissoras ficassem quase que inviabilizadas devido às restrições na captação de 
recursos, justamente pela obrigatoriedade de vender apenas apoios culturais. Os 
apoios são válidos e necessários, entretanto, apenas os gigantes do mercado aceitam 
fazê-lo, já que é considerada uma mídia mais social e que demonstra uma 
proximidade da empresa com sua comunidade ou região (GOMES, 2013)  
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Para o diretor comercial da emissora, a legislação atual impede o crescimento das TVs 

educativas. Segundo ele, outro entrave é a impossibilidade de contrair dívidas a prazo, 

principalmente no tocante à compra de equipamentos que precisam ser pagos a vista. Por este 

motivo, é preciso guardar receita para poder substituir um equipamento quando este apresenta 

problemas técnicos.   

O mercado de produção existente foi feito diretamente para as emissoras 
comerciais, isso significa que as emissoras educativas têm quase os mesmos custos 
de produção, porém com dispositivos legais que as impedem de obter recursos da 
mesma maneira que as comerciais. Um exemplo são os VTs promocionais, 
utilizados pelas empresas de varejo ou de grande atuação na sociedade, como lojas 
de varejo, supermercados e concessionárias, que não anunciam devido ao fato de 
não poderem divulgar seus preços (GOMES, 2013).  

 
 

 
Quanto à linha editorial, o diretor comercial e jornalista Diego Gomes afirma que a 

emissora é independente e o jornalismo possui liberdade para cobrir todos os assuntos de 

interesse do público, mas já sofreu tentativas de censura por parte de políticos regionais.   

A emissora segue uma linha editorial independente, que prioriza os assuntos locais e 
comunitários, abrindo seus microfones para todos os assuntos, sejam eles polêmicos 
ou não, o que pensamos contribuir para o crescimento da sociedade e valorização 
dos interesses comuns e sociais. A emissora já esteve diversas vezes em momentos 
delicados devido ao fato de ser local, aberta e polêmica. Não foram poucas as vezes 
que os responsáveis receberam ligações ou visitas inusitadas de políticos e pessoas 
influentes da sociedade cobrando explicações e querendo que programas e 
apresentadores fossem censurados ou repreendidos (GOMES, 2013).  

 

O diretor comercial afirma que existem três programas religiosos na grade de 

programação, totalizando duas horas e quinze minutos diários. No entanto, ao observarmos a 

grade fornecida para análise, encontram-se pelo menos seis programas deste gênero: 

Encontro com Deus, Tempo de Avivamento, Transformação, Santo Culto (apresentado pelo 

pastor José Carlos Francelino, presidente da Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, 

detentora da concessão), Oração das Seis e Jimmy Swaggart. É preciso destacar, ainda, que o 

programa noturno, que inicia depois da meia noite não está elencado na grade de 

programação fornecida pela emissora. Tal programa é produzido nos moldes de programas 

religiosos noturnos como os da Igreja Universal do Reino de Deus, que propõe um contato 

direto com os telespectadores por meio do telefone. São pessoas que estão com algum tipo de 
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dificuldade pessoal e encontram, no programa, uma forma de desabafar seus problemas e 

solicitar oração a si ou a seus familiares. Portanto, claramente há conotação religiosa neste 

programa, que é apresentado ao vivo.   

De qualquer forma, o diretor comercial afirma que a emissora é apolítica e não tem 

credo ou bandeira religiosa, mesmo com a transmissão, inclusive, de cultos ao vivo do Centro 

Evangelístico de Itajaí. Quando questionado se a emissora abre espaço para outras religiões, 

Diego Gomes afirma que sim, principalmente para a Igreja Católica e a religião espírita. No 

entanto, não precisou quais programas destas religiões estão na grade de programação. Ao 

analisarmos a grade, também é impossível inferir se elas são contempladas nos programas 

religiosos citados acima. Tal fato é corroborado quando o diretor comercial foi questionado 

se a emissora é procurada por outras religiões para produção de programas religiosos. Aí 

houve a contradição maior: “Não, nunca procuraram, apenas as evangélicas” (GOMES, 

2013). Se não há procura por parte de outras religiões, como é possível, então, haver 

programas de outras denominações religiosas?   

Embora tente disfarçar seu posicionamento corporativo-religioso, é impossível 

dissociar a imagem da TV Brasil Esperança da igreja Centro Evangelístico de Itajaí. Na 

mesma vertente, várias emissoras de cunho gospel ou católicas receberam concessões como 

emissoras educativas ainda na década de 90, quando o governo promoveu um verdadeiro 

levante em torno das outorgas educativas.   

 

3.1 Legislação contrária ou favorável? 

Embora o diretor comercial da TV Brasil Esperança afirme que a legislação é 

desfavorável à manutenção da emissora, vale destacar que todas as emissoras educativas 

estão amparadas, ainda, no Código Brasileiro de Telecomunicações, lei n.  

4.117, promulgada em 27 de agosto de 1962, regulamentada pelo Decreto-Lei n. 236, de 27 

de fevereiro de 1967. A primeira menção à Televisão Educativa se dá neste documento.  

 
Art13.A televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, 
mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates.Parágrafoúnico. 
A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a transmissão de 
qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos 
programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos 
mesmos (BRASIL, 1967).          

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265164/art-13-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265164/art-13-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265164/art-13-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265164/art-13-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265112/art-13-1-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265112/art-13-1-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265112/art-13-1-do-decreto-lei-236-67
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11265112/art-13-1-do-decreto-lei-236-67
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Da forma como foi exposto, na legislação, poucas seriam as entidades que poderiam 

explorar uma concessão educativa. Afinal, nenhuma emissora educativa em operação, 

atualmente, obedece o Artigo 13, transmitindo apenas aulas, conferências, palestras e debates. 

No entanto, o Artigo 14 da legislação estabeleceu que a União, os Estados, Territórios e 

Municípios, as Universidades e as Fundações constituídas no Brasil poderiam executar o 

serviço de televisão educativa. O parágrafo 2º deste Artigo afirma que a outorga de canais 

para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital, ou seja, não precisaria 

concorrer em processo licitatório. Já o Artigo 15 deixa claro que o CONTEL reservará canais 

para televisão educativa em municípios com mais de 100 mil habitantes. Estes dois artigos, 

por si só, amparam a operação da TV Brasil Esperança, mesmo que esta não possua qualquer 

tipo de programação educativa local.  

As emissoras educativas brasileiras se valem da Lei n. 7.505, de 2 de julho de 1986, 

também chamada de Lei Sarney que instituiu benefícios fiscais às operações de caráter 

cultural e artístico. Posteriormente, se beneficiaram, da Lei n. 8.313, de 23 de dezembro de 

1991, conhecida como Lei Rouanet, que incluiu expressamente como área cultural as rádios e 

televisões educativas e culturais, de caráter não comercial, mesmo que não exista, na 

legislação brasileira, a televisão cultural. Outra legislação que merece destaque é a Lei n. 

9.637/98, regulamentada pelo Decreto n. 5.396, de 2005, chamada Lei das Organizações 

Sociais, que deixou claro, em seu Art.19:   

 
 

 
As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão 
receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público 
ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, 
eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas 
que configurem comercialização de seus intervalos (BRASIL, 1998).   

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

A legislação arcaica que rege as comunicações no Brasil é repleta de subterfúgios 

legais responsáveis por distorções em vários campos. O Brasil regulamentou a existência das 
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rádios comunitárias, a partir de 1998, com legislação própria, mas ainda não o fez com 

veículos educativos. É neste cenário que surgem muitas das TVs educativas existentes até 

hoje, principalmente com outorgas concedidas no final da década de 90, no governo 

Fernando Henrique Cardoso. Canais de rádio e televisão comerciais tiveram suas outorgas 

concedidas como moeda de troca desde a época da ditadura militar, o mesmo parece ter 

acontecido com os canais educativos, mais recentemente.   

A TV Brasil Esperança, de Itajaí, busca ser a “TV da Comunidade”, inclusive em seu 

slogan. Como o próprio diretor comercial admite, trata-se de uma emissora polêmica, amiga 

da comunidade. Esse esforço em se fazer notar como “comunitária” pode ser interpretado 

como estratégia para afastá-la da obrigação de veicular conteúdo educativo. A emissora 

transmite programação local com comunicadores de apelo popular, programas religiosos de 

uma única igreja, exatamente a que está ligada diretamente. O pastor José Carlos Francelino, 

presidente da Fundação Cultural e Educacional de Itajaí atua no Centro Evangelístico de 

Itajaí e tem seus cultos transmitidos pelo canal de televisão. Em razão disso, conclui-se que 

há claros vínculos corporativo-religiosos especificamente com a Igreja Centro Evangelístico 

de Itajaí e somente com esta entidade.   

Não há produção de programas locais com caráter educacional e a própria Fundação 

Cultural e Educacional de Itajaí não possui nenhuma escola, creche ou instituição de caráter 

educacional, apenas o projeto assistencialista Brasil Esperança, que atua junto a comunidades 

carentes do município. As interferências com os deputados federais catarinenses quando do 

processo de outorga do canal evidenciam a prática do clientelismo desde a implantação da 

emissora. Percebe-se o perfil religioso do canal e a utilização deste enquanto veículo 

institucional para as ações do Centro Evangelístico de Itajaí, o que poderia ser feito 

normalmente, também, se esta concessão pertencesse a uma televisão comercial.   

A falta de produção educativa por parte dessas emissoras contraria os ideais da 

televisão educativa e rebaixa a programação da televisão local, quando esta se assemelha a 

uma comercial e serve apenas como veículo institucional de uma igreja.   
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CONTROLE EDITORIAL: ESTUDO SOBRE AS PERCEPÇÕES DOS 
JORNALISTAS DE TV DE CURITIBA  

 
 

Ester Pepes Athanásio de Matos1 
 

RESUMO  

O presente artigo aborda e discute a incidência do controle editorial pautado nos interesses do 
veículo enquanto empresa. Nesse aspecto, expõe-se o atual debate sobre essa questão ligando 
a Teoria do Jornalismo – e as premissas da ética da profissão – a realidade das redações. 
Contrapõe-se, portanto, a exigência de conceitos como imparcialidade, verdade e 
compromisso com o bem público com a rotina organizacional das emissoras e jornais. Por 
fim, apresentam-se os resultados da pesquisa que deu origem a esse artigo. Pesquisa essa que 
ouviu 277 jornalistas do Paraná a fim de identificar a percepção desses profissionais em 
relação às interferências comerciais na definição de pautas. Os dados revelam que há certa 
apatia por parte dos jornalistas que, embora reconheçam os prejuízos desse tipo de orientação 
editorial, se submetem às regras a fim de preservar sua imagem perante o mercado de 
trabalho, tal como tratado na Teoria Organizacional, de Warren Breed (1955).   
 

Palavras-chave: Controle editorial; Jornalismo; Ética; Relações de Poder.  

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Um dos lugares comuns associados ao jornalismo diz respeito à relação entre repórteres e 

chefias de diferentes níveis hierárquicos (editores, chefes de reportagem, diretores de redação 

e jornalismo, diretor geral, proprietário). Estes produziriam sobre aqueles fortes pressões para 

que uma idealizada “linha editorial” possa ser observada. Nessa visão o jornalista repórter 

seria sempre um subversivo, pronto para desobedecer às orientações do veículo em que 

trabalha. E seus superiores seus algozes.   

Trata-se de um mito raramente confrontado com a realidade do jornalismo. As pesquisas 

na área ou aceitam-no como pressuposto, e, portanto, não o exploram, ou negam, afirmando 

ora que de fato repórteres estão submetidos a uma imposição de cima pra baixo, ora que 

dificilmente as pressões editoriais são verbalizadas e que os jornalistas têm grande autonomia 

para realizar seu trabalho.  

                                                           
1 Bacharel em Jornalismo, Universidade Federal do Paraná, esterathanasio@hotmail.com.   
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O que essa pesquisa busca compreender é de que maneira os profissionais de jornalismo 

percebem essa relação no interior das redações quando algum interesse – da empresa e/ou do 

corpo de profissionais – está em jogo.  

É preciso explicitar o que se entende por política ou orientação editorial para que o termo  

“controle” não seja tomado apenas como restrição, mas também como norma organizacional. 

Essa discussão pode ser situada nos marcos da ética jornalística.  

Dessa forma, essa pesquisa tem por objeto de estudo o controle editorial das redações de 

TV aberta de Curitiba, considerando a distribuição das concessões na cidade a um pequeno 

número de proprietários ou grupos, que em sua maioria possuem outros meios de 

comunicação – rádios e impressos – sob sua tutela; quando não expandem o grupo 

empresarial para os setores da economia ou ainda atuam como figuras políticas.   

A monografia que deu origem a esse artigo aborda o debate sobre a objetividade 

informativa, entendida como fundamental para tratar do papel do jornalismo na democracia, 

embora não seja esse o núcleo da investigação.   

O que serve de embasamento teórico são os conceitos de liberdade de expressão e de 

imprensa e de como a independência do veículo em relação aos poderes (político e 

econômicos) é essencial para a garantia desse direito (liberdade expressão) e desse dever 

(liberdade de imprensa) no processo democrático. (BUCCI, 2009).   

O maior interesse é investigar o comportamento e a percepção dos jornalistas das 

principais emissoras de TV de Curitiba considerando a postura desses profissionais em 

relação à orientação editorial dessas organizações, sobretudo em casos em que há censura ou 

autocensura. Estudar a postura dos jornalistas diante dos conflitos de interesse institucionais 

que conduzem o profissional a infrações éticas (manipulação de informações, veto de 

entrevistados, valorização de fatos que privilegiam um setor da sociedade em detrimento de 

outros). Como os jornalistas percebem a pressão editorial?  

O que motiva essa pesquisa é a aparente apatia por parte da classe jornalística. A pesquisa 

quer demonstrar como se dão essas relações nas redações e quais seus efeitos na imagem da 

profissão. Seriam os profissionais coibidos pelas sanções identificadas pela Teoria 

Organizacional (BREED, 1955)? É possível afirmar que a organização institucional se 

sobrepõe as regras da profissão?  Quem defende o empregado nesse caso? Qual a 

possibilidade de proteção? A relação de patrão e empregado, no caso do jornalismo, é 
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diferenciada e controversa: quem paga o salário é a empresa, mas o compromisso na prestação 

de serviços é com o público, que é o cliente. Ou seriam os anunciantes os clientes?   

Com essa finalidade, a pesquisa se debruçou sobre duas estratégias de coleta de dados. A 

primeira, mais restrita e pontual, consistiu em um formulário que solicitava junto às diretorias 

de cada emissora informações gerais sobre a empresa e a postura do setor de jornalismo frente 

a assuntos como linha editorial. Mais tarde, em uma proposta mais ampla e específica, 

aplicou-se um questionário a jornalistas de Curitiba com 24 questões de múltipla escolha e 

uma aberta que permitia comentários sobre o assunto.  

Por fim, o interesse dessa pesquisa é compreender a dimensão da responsabilidade do 

empregador dos jornalistas no processo de produção da notícia entendendo como o 

profissional identifica essa interferência.  

 Essa discussão é relevante, em primeiro lugar, para a própria classe. Entender e 

documentar o que acontece na categoria e de que forma se comporta diante de um dilema 

ético é elemento essencial para discutir melhorias para a atividade exercida e, 

consequentemente a melhoria do serviço prestado ao público. Essa pesquisa, enfim, tem a 

pretensão de fomentar o debate sobre esse assunto não somente no âmbito acadêmico, como 

nas organizações que representam a classe jornalística e os meios de comunicação. Nesse 

sentido, é válido lembrar que o Sindicato dos Jornalistas do Paraná (Sindijor-PR) apoia esse 

trabalho.   

Em princípio, o principal objetivo da pesquisa foi identificar as relações de poder e 

hierarquia nas redações de TV das principais emissoras de Curitiba, a fim de caracterizar a 

possível transmissão da orientação editorial dessa organização aos jornalistas contratados. A 

ideia era verificar como os jornalistas se veem e/ou constroem sua autoimagem a partir de 

situações de conflito ético. Especialmente diante da interferência de outros interesses que não 

os jornalísticos na produção da notícia. Considera-se, portanto, a postura do profissional ao 

administrar a prescrição de condutas que favorecem os interesses da organização ou de um 

grupo de profissionais em detrimento da informação de utilidade pública e do debate público, 

como imposição de reportagens (ou orientações) que maculam a conduta ética da profissão: 

veto de determinadas fontes/entrevistados; omissão de informações; privilégio e projeção 

proposital de informações e fontes.   

Foi necessário então conhecer a estrutura organizacional das empresas, o processo de 

produção de conteúdo e a percepção dos jornalistas a fim de verificar:  
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a) a interferência de outros setores tais como comercial e administrativo na 

formulação da pauta do dia;  

b) como os profissionais detectam a linha editorial da empresa em que 

trabalham e como se comportam diante das orientações;  

c) a reação dos jornalistas diante de situações de conflito ético: se há 

conformismo ou inconformismo, se há conflito ético pessoal ou autoconfrontação;  

d) havendo inconformismo: que atitudes o profissional toma para remediar o 

que julga inadequado para exercício do jornalismo.  

Esses aspectos foram explorados no questionário aplicado com 277 jornalistas, dentre os 

quais, 70 são empregados em TV. O que se verificou foi uma postura reativa, o 

reconhecimento tácito do problema e uma fuga da discussão sobre ele. A maioria identifica a 

pressão editorial como elemento presente na redação, mas se demonstra apática mesmo 

quando o controle afeta a natureza da atividade jornalística.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Segundo um levantamento feito em 2012 por um grupo de pesquisa da Universidade 

Federal de Santa Catarina coordenado pelo professor Jacques Mick, os pesquisadores que se 

dedicam a conhecer as características do conjunto de jornalistas brasileiros se deparam com a 

ausência de dados confiáveis. (MICK e LIMA, 2012, p.25-26).  

As pesquisas quantitativas, em especial, esbarram em uma dificuldade a mais: de 

mensurar quantos profissionais ao certo atuam nessa área, já que “cerca de 12 mil novos 

jornalistas diplomam-se todo anos no Brasil”. (HERSCOVITZ, 2012, p.369).  

 Com o objetivo de traçar o perfil do jornalista brasileiro, a equipe da UFSC aplicou um 

questionário com interesse de abranger a toda a população de jornalistas do Brasil. O interesse 

era o levantamento de dados demográficos, características políticas, do trabalho em geral e do 

trabalho específico na área de comunicação. A amostra chegou a coletar 5000 respostas, 

porém, com a eliminação dos casos que continham alguma irregularidade que implicaria no 

resultado final, o levantamento considerou, por fim, 2731 participações. Número considerável 

e inédito em uma pesquisa brasileira.   
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A presente pesquisa considera os dados obtidos pelo “Perfil do Jornalista Brasileiro” e 

adota parte da técnica aplicada para otimização dos resultados. O presente trabalho de coleta 

de dados se deu em duas etapas.   

No primeiro momento foi aplicado um questionário aberto para as emissoras de TV 

pesquisadas: Band Curitiba, Rede Massa, RICTV Record, É-Paraná e RPCTV. O formulário 

destinado aos diretores de jornalismo dessas organizações teve por objetivo detectar as 

particularidades de cada empresa e obter informações oficiais sobre a cultura organizacional 

da empresa, seu funcionamento, sua história e comunicação interna com relação aos assuntos 

abordados nessa pesquisa, bem como a relação com seus empregados. Além disso, teve a 

pretensão de apresentar a pesquisa a fim de estabelecer uma parceria que facilitasse a segunda 

etapa .  

Todas as emissoras receberam o mesmo modelo de questionário e apenas a Band 

Curitiba não forneceu as informações solicitadas.   

Na segunda etapa foi aplicado um questionário fechado (24 questões de múltipla 

escolha com uma única questão aberta) aos empregados jornalistas dessas redações.   

Como estratégia de disseminação do questionário, por meio do contato feito com as 

diretorias no primeiro momento, solicitamos o apoio na divulgação do questionário online 

disponibilizado entre 16 de setembro e 13 de outubro de 2013. Apenas a direção de 

jornalismo da RPCTV contribuiu e obteve êxito com a participação de 30 profissionais. A 

equipe de pesquisa também visitou todas as emissoras participantes a fim de conquistar mais 

participações, porém a participação nas demais emissoras foi reduzida – inclusive por serem 

menores. A única emissora que não recebeu a visita da equipe de pesquisa foi a Rede Massa 

(afiliada do SBT no Paraná) porque a coordenação de jornalismo proibiu a entrada 

justificando que a emissora é patrimônio de um político e que esse tipo de pesquisa não seria 

conveniente ao atual cenário da empresa.  

Outro mecanismo de divulgação foi a criação de uma Fan Page da pesquisa no  

Facebook - semelhante  ao  Perfil  do  Jornalista  Brasileiro 

(https://www.facebook.com/autoimagemdojornalista?fref=ts). Em pouco menos de um mês a 

página obteve 103 “curtidas”.   

A pesquisa contou com o apoio do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, que publicou 

uma nota sobre a pesquisa no site da entidade e nas redes sociais. A coleta de dados alcançou 

file:///C:/Users/Maiara/Desktop/(
https://www.facebook.com/autoimagemdojornalista?fref=ts
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277 profissionais de Curitiba, mas, nesse primeiro momento, por uma decisão metodológica, 

serão analisadas apenas as respostas dos profissionais de TV (70).   

Embora a técnica do questionário seja de caráter quantitativo, esse processo também 

teve por meta obter dados qualitativos, à medida que as perguntas foram formuladas a fim de 

questionar o grau de satisfação dos profissionais com o trabalho realizado, com as condições 

da atividade, com o relacionamento na empresa e as exigências da organização versus o 

contrato da profissão com a sociedade. Além disso a última questão abriu um espaço para 

relatos e comentários sobre o assunto, além de críticas à pesquisa. Esse material contabilizou 

seis laudas de texto que são consideradas nesse primeiro momento como critério qualitativo 

da pesquisa, porém, não será contemplado como um todo. Ou seja, as participações escritas 

entram como indício ou evidência que reforçam os dados e apontam para novas hipóteses.   

Optou-se aqui pela aplicação de questionário pela possibilidade de colher uma 

amostragem maior, o que tende a render dados mais estatísticos e com possibilidade de 

generalizações – no âmbito do telejornalismo. A possibilidade de dados numéricos gerados 

pelo questionário também torna a pesquisa mais ilustrativa.   

3. RESULTADOS  

 

Dos 277 jornalistas participantes, 70 indicaram trabalhar em TV. Dos 70 participantes, 

28 são da RPCTV; 13 da RICTV, 09 da Educativa; 06 da Rede Massa; 04 da Band e 11 de 

outras emissoras, sendo 06 da UFPRTV, 01 do Canal Futura, 02 dois da ÓTV, e 01 da Rede 

Mercosul.    

A proporção em relação a cada veículo reflete o tamanho da emissora, contudo, há uma 

desproporcionalidade gerada pelo incentivo e abertura que cada diretoria deu à pesquisa. No 

caso da RPC, que afirma empregar 93 profissionais de jornalismo na emissora instalada em  

Curitiba, a participação chegou a 30,1%, com 28 respostas válidas (duas foram descartadas 

por apresentar algum equívoco que poderia afetar os dados finais), além de duas respostas da 

ÓTV – canal fechado do grupo.  

A TV Educativa do Paraná sinaliza a contratação de 40 jornalistas, sendo que nove 

responderam ao questionário, o que representa 22,5% do universo total da emissora.    

A afiliada da Rede Record do Paraná participou com 13 respostas o que, de acordo com 

os dados oferecidos pela diretoria de conteúdo, representam cerca de 16,2% dos jornalistas. A 
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RIC afirma contratar 100 pessoas para o setor de Jornalismo de Curitiba, incluindo 

cinegrafistas. Em média, são 80 jornalistas.   

A Rede Massa afirmou incluir 61 pessoas no jornalismo, incluindo cinegrafistas e 

estagiários (24 profissionais não são formados). Considerando que o número de empregados 

na função de jornalistas chegue a 50, a pesquisa alcançou 12% dos profissionais.   

A Band Curitiba não informou quantos jornalistas trabalham na emissora.   

3.2. Análise de resultados: a apatia consciente  
 

Embora a pesquisa tenha coletado 277 respostas, a amostragem é de 70 jornalistas 

contratados pelas TVs. Aamostragem é um número considerável comparando com a 

reconhecida pesquisa do Perfil do Jornalista Brasileiro que, em todo Paraná, coletou 113 

respostas. A presente pesquisa coletou 277 apenas em Curitiba e 70 só em TV.   

O objeto dessa pesquisa torna o número ainda mais importante, já que o núcleo diz 

respeito ao controle editorial das emissoras. Tema delicado que gera constrangimento 

(inclusive à luz da Teoria Organizacional) e eventuais coações. Apesar do caráter anônimo da 

pesquisa, é cabível presumir que alguns profissionais podem ter deixado de responder por 

receio.   

 

3.2.1. Cultura Organizacional versus Código de Ética  

 

Tal como apontado por Warren Breed (1955), a organização jornalística (regras e 

cultura da redação) são mais determinantes que os valores da profissão (conjunto de regras e 

condutas éticas).  

A fim de verificar a recorrência das interferências externas ao procedimento jornalístico 

na formulação das pautas (governo, anunciantes, grupo político, políticos, fontes), a pesquisa 

questionou com que frequência os jornalistas percebem (se percebem) a interferência. 37,1% 

dos jornalistas de TV responderam que notam essa influência “às vezes”; 22,9% responderam 

que raramente identificam essa interferência; 18,6% percebem o movimento quase sempre, 

enquanto que 10% convivem com isso sempre e 11,4% declararam não se deparar com essa 

situação.   
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No universo particular de cada emissora, chamam a atenção o caso da RICTV Record, 

já que 38,5% dos entrevistados da emissora declararam conviver com interferências externas 

quase sempre e 66,7%, às vezes e da Rede Massa, onde 33,3% acredita estar sob o controle 

sempre e 66,7%, às vezes.  

Como a grande maioria do universo total de entrevistados (88,6%) admitiu perceber, em 

alguma medida, essa interferência, há um indicativo de que cultura organizacional tende a se 

sobrepor sobre as regras da profissão, tal como previsto por Breed.   

Essa hipótese é amparada por uma segunda questão apontada no questionário. O 

objetivo da pergunta é saber quantos jornalistas já realizaram alguma pauta recomendada pela 

direção da emissora, por alguma razão externa ao procedimento jornalístico de valor-notícia. 

A resposta foi clara e demonstra que as normas da empresa (hierarquia e relação com patrão) 

tende a dominar a linha editorial, já que 74,3% admitiram já ter realizado esse tipo de 

reportagem e apenas 1,4% declarou que se recusou obedecer a esse tipo de ordem.   

Importante ressaltar que a partir dessa mesma questão é possível concluir que se admite 

a existência de um controle editorial que pauta de forma paralela ao raciocínio da redação, 

privilegiando, eventualmente, assuntos e ângulos de interesse da empresa.  

 

3.2.2. Autocensura  

 

Outro aspecto da Teoria Organizacional pressupõe que os jornalistas da redação 

(tratados por Breed como staffers) tendem a antecipar a censura, prevendo a linha editorial 

por meio da observação do contexto imediato ao seu trabalho, a redação. Essa observação faz 

o profissional absorver essa orientação (que não é definida de forma explícita pela chefia, mas 

transmitida tacitamente), mentalizá-la e recorrê-la durante processo de produção da notícia. 

Ou seja, ao identificar assuntos ou ângulos que contrariam alguma visão da emissora, o 

profissional tende a elaborar uma autocensura. Essa afirmação confirma-se em duas questões 

da presente pesquisa.   

No primeiro momento, os participantes responderam se já deixaram de publicar, 

escrever ou pautar algum assunto por entender que o assunto contrariava a orientação política 

da empresa. 34,29% responderam que às vezes, 25,71% nunca, 21,43% raramente, 8,57% 

quase sempre e 7,14% sempre. Aqui, ao menos 70% dos participantes responderam que, em 

diferentes frequências, já praticaram autocensura.   
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A mesma pergunta foi feita para avaliar a percepção sobre os colegas com a intenção de 

obter respostas mais sinceras, ou melhor, mais próximas da realidade. Os números mudaram e 

indicaram que o processo de autocensura acontece em maior frequência, já que 35,7% 

responderam que os colegas têm essa prática às vezes; a resposta quase sempre subiu para 

18,57% e o nunca caiu pela metade, para 12,8%. 22,8% sinalizaram raramente e 8,57%, 

sempre.  

No segundo momento a pesquisa indagou se o respondente já teve algum texto 

censurado. Os dados mostram que a censura é menos recorrente que a autocensura: 42,9% 

responderam que nunca tiveram nenhum material censurado e 27,1% declararam que isso 

acontece raramente. Em terceiro lugar aparece o “às vezes”, com 24,3% das respostas.  

Nenhum dos 70 participantes respondeu “quase sempre” e apenas dois responderam que isso 

acontece sempre.  

A pesquisa também questionou sobre essa situação com os colegas de trabalho e, novamente, 

o cenário mudou. O “nunca” caiu de 42,9% para 27,1% e os “às vezes” cresceu de 24,3% para 

41,4%. A opção “raramente” acumulou 22,9%. “Sempre” e “quase sempre” tiveram respostas 

reduzidas. Nesses casos foi possível perceber que os profissionais se sentem menos 

pressionados ou atingidos pela cultura organizacional do que seus colegas de trabalho. Essas 

questões demonstram que parte considerável dos profissionais antecipa a censura ao 

identificar a linha editorial ou as relações de poder da empresa. Reconhecendo a 

“condutapadrão” do veículo o jornalista passa a adaptar o conteúdo publicado àquilo que é 

bem aceito ou conveniente aos olhos da chefia. Desta forma, acumula recompensas e evita 

punições (BREED, 1955).  

 

 
 
3.2.3. Percepção sobre Controle  

 

Os dados mostram que grande parte dos jornalistas percebem a interferência de fatores 

não-jornalísticos (anunciantes, governo, grupos políticos) na definição das pautas. Entretanto, 

a análise que segue revela que a maioria não considera essa interferência como um fenômeno 

externo à prática jornalística.  
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A pesquisa perguntou como essa interdependência é percebida. Cerca de 40% dos 

participantes considera as relações de poder da imprensa (com anunciantes, fontes, governos) 

naturais e que é “preciso saber se relacionar com elas”. Em segundo lugar aparece a resposta 

“são naturais, mas interferem na qualidade do jornalismo que é praticado”, com 27,1%. Em 

terceiro lugar, os jornalistas elegeram a resposta “são prejudiciais ao jornalismo e devem ser 

combatidas”, com 20%. O restante (10%) respondeu que essas relações “são prejudiciais ao 

jornalismo, mas não há o que fazer”.  

Apesar de a maioria considerar a troca de favores entre imprensa e grupos políticos ou 

comerciais um processo natural, em outra pergunta a pesquisa identifica que os jornalistas 

admitem que esse tipo de controle editorial interfere no destino final da prática jornalística, 

lembrando do conceito de que o jornalismo presta um serviço a população uma vez que 

fornece a informação. A noção de que a notícia deve priorizar a verdade e o bem-público era 

parte integrante da pertinência da questão, logo, o item tinha o papel de forçar o participante a 

pensar o papel social da profissão e avaliá-la relacionando à pressão editorial. O que se 

revelou foi certa incoerência – o que revela que não há uma apatia total, mas uma submissão 

ou conformismo consciente.  

Para 34,29% dos respondentes, as pressões sempre ferem o direito do telespectador; 

32,86% notam o prejuízo às vezes; 17,14% acreditam que o telespectador é prejudicado quase 

sempre e 10% percebe esse dano raramente.  

Essas questões revelam que embora os jornalistas percebam a relevância da atividade 

para a vida social (direito do telespectador) e reconheçam que as pressões editoriais podem 

comprometer o desempenho desse papel, a maioria não enxerga as relações entre imprensa e 

poderes como um problema ou uma ameaça à prática jornalística ou a própria democracia, tal 

como abordado no capítulo primeiro: muitos profissionais estão conformados com a 

interferência de fatores externos à produção da notícia e o encaram como um processo natural 

e que não há o que fazer.  

 

3.2.4. Representatividade e Proteção  

 

A pesquisa também identificou que a noção de representatividade em relação às 

entidades de comunicação é reduzida e que os profissionais se sentem desprotegidos: 58,5% 

dizem que não se sentem protegidos.  
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Os profissionais da RPC (que representam 40% da pesquisa) são os que mais se sentem 

protegidos (64,3%). Os jornalistas da Rede Massa se dividem: metade se sente apoiada e o 

restante, não. No caso da RICTV Record, cerca de 75% se sente desprotegido. O dado se 

repete na Band Curitiba e na TV Educativa.  

Ao final do questionário foi apresentado o texto da Cláusula de Consciência contida no 

Código de Ética do Jornalismo e indagado se e em que condições se usaria a ferramenta que 

protege e permite que o profissional recuse uma pauta caso a proposta agrida a ética ou 

convicção pessoal.  

A resposta mais escolhida (28,5%) afirma que usaria o mecanismo em ambas as 

situações; 25,7% usaria em defesa da ética profissional; 18,5% para defender as convicções 

pessoais e um número importante: 17,1% não lançaria mão da cláusula mesmo concordando 

com ela para não arriscar o emprego ou o relacionamento com a empresa.   

Essa alternativa reforça o esquema de Breed de recompensa versus punição na relação 

entre patrão e repórter: resistir à cultura organizacional e às regras editoriais pode 

comprometer o emprego.  

Ainda como evidência de que os repórteres e pauteiros estão sujeitos a uma relação de 

punição versus recompensa (Breed), apontamos os dados sobre a reação dos jornalistas frente 

à pressão: 55,7% não concorda com as interferências, entende como um processo antiético, 

mas administra “com cautela”. 14,3% é submisso por entender que o processo é natural e  

14,3% dizem não perceber essa interferência e outros 8,6% afirmam não questionar a chefia  

“porque precisam do emprego”.  

 

 
 
3.2.5. Influência da visão RPC  

 

Cerca de 40% dos integrantes da pesquisa é funcionário da RPCTV  e os dados totais 

foram influenciados pela visão dos profissionais desse veículo.  

Com base nos dados desagregados percebe-se que os profissionais dessa emissora 

sentem-se menos pressionados ou percebem em menor grau a interferência de fatores externos 

ao procedimento padrão de valor-notícia.  
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Alguns dados que evidenciam essa diferenciação: 64,3% sentem-se protegidos contra 

pressões editoriais; 46,4% dizem que os colegas nunca foram censurados ou editados; 53,6% 

dizem que nunca foram censurados; Nenhum participante dessa emissora assinalou que o 

controle acontece sempre. Vale lembrar que, caso a amostragem da emissora fosse menor ou 

equivalente às demais, os resultados seriam alterados.  

 

3.2.6. A grama do vizinho  

 

Um dado que chama a atenção é a diferença de percepção dos participantes em relação 

aos colegas comparado às respostas dadas sobre sua vivência pessoal. Os jornalistas tendem a 

acreditar que são menos usados pelo sistema de poder do que seus colegas. Enquanto afirmam 

que seus colegas cedem com maior frequência às pressões editoriais e que realizam pautas 

recomendadas ou são censurados, em sua autoavaliação, são amenos, subestimando o controle 

editorial a que estão submetidos.   

 

3.2.7. Evidência do Controle – via diretoria  

 

A análise e as conclusões também se valem de outros dados; esses subjetivos, 

identificados ao longo da coleta de dados.   

Em dois momentos os diretores de jornalismo das emissoras sinalizaram que essa 

pressão é constante nos canais representados e que a presente pesquisa traria isso à tona, de 

forma negativa à imagem da emissora.   

No caso da Band, apesar de prometer as informações oficiais, a emissora ignorou o 

formulário. Mais tarde, além de não fornecer os dados alegando que são “informações 

estratégicas” da empresa, alegou que os colaboradores não teriam tempo de participar do 

questionário de quatro minutos em razão da rotina da redação.  

A Rede Massa, filiada do SBT, no primeiro momento foi solícita: respondeu aos 

questionamentos oficiais, esclareceu que a emissora pertence ao pai de um político que 

também é empresário de outros ramos.  

Na segunda etapa, porém, de forma explícita, declarou que não permitiria a visita da 

equipe de pesquisa porque, embora seja uma concessão pública, é propriedade de um grande 

empresário e apresentador de TV que é pai de um político que obteve destaque no Paraná na 
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última eleição e que ocupa a secretaria do governo Beto Richa. Portanto, a emissora tem 

“situações internas muito peculiares que não podem ser abertas”. A coordenadora de 

jornalismo do SBTParaná explicou que, caso a pesquisa não identificasse a qual emissora 

pertence o participante, liberaria nossa entrada, mas como há possibilidade de cruzamento de 

dados, a exposição seria prejudicial. “Já pensou se você publica que tantos % dos jornalistas 

da Massa se sentem pressionados?”, indagou.   

A equipe de pesquisa foi transparente e explicou que esse, embora constrangedor, é o 

propósito da pesquisa: evidenciar as relações de poder e entender como os empregados se 

veem. No caso da Rede Massa, a divulgação do material foi restrita e por isso, a participação 

foi reduzida (6).   

Neste caso, considerando que a responsável conversou com uma estudante de 

jornalismo na condição de pesquisadora, a emissora admitiu a existência de situação 

inadequada à prática jornalística enquanto aliada da liberdade de expressão e da democracia, 

já que o veículo é usado de acordo com as regras de um grupo empresarial e também político.   

Na TV Educativa não houve nenhum tipo de rejeição à pesquisa, mas o apoio foi 

reduzido. Até a visita à redação, apenas dois jornalistas haviam respondido. Ao final do 

processo, nove participaram. O que foi possível identificar pelas informações oficiais da 

organização é que a emissora se detém ao ângulo do governo e se restringe a anúncios 

positivos. Conversando com um dos funcionários, registramos que a linha editorial da 

ÉParaná limita-se a notícias que colaboram a imagem do governo estadual e, havendo notícias 

ruins (como saúde deficiente, educação fraca ou altos índices de violência) a emissora se 

omite e não oferece esse tipo de informação ao telespectador.   

 
 
3.2.8. Faixa etária: sinal vermelho para frustração e evasão  

 

Um dado demográfico apontado pela pesquisa revela que a redação de TV é jovem: 

10% têm menos de 22 anos; 34,2% tem idade entre 23 e 30 anos; 27,1% estão na faixa dos 31 

aos 40; 22,8% entre 41 e 50 e apenas 5,7% têm mais de 51 anos.   

Os números repetem a constatação da já citada pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro, 

que aponta que 11% têm menos que 22 anos; 48% dos jornalistas tem entre 23 e 30 anos; 

21,9% tem entre 31 a 40; 11,1% tem entre 41 e 50 e 7,6% tem mais de 51.   
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O que chama a atenção é que conforme a idade aumenta, em ambas pesquisas, a 

participação na redação cai.   

Uma análise permite compreender que, ao encerrar a faculdade os profissionais 

ingressam nos veículos (com 23 anos) e permanecem, em maior frequência, até os 30 anos. 

Quanto mais velhos, maior a evasão das redações.  

Para essa pesquisa é importante relacionar (ainda que hipoteticamente) a evasão ao 

controle editorial. Diante das ideologias frustradas pela realidade, dos baixos salários, da falta 

de perspectiva de carreira, do reconhecimento social, os profissionais deixam a carreira nas 

redações e migram para a academia ou para as assessorias e áreas afins.   

 

3.2.9. Faixa Salarial  

 

A maior parte da coleta de dados (58,5%) veio de profissionais com renda de quatro a 

10 salários mínimos (R$ 2.712,00 a 6.779,99).  

A fim de comparar as diferenças de comportamento entre as diferentes rendas, essa 

etapa da monografia se propõe a cruzar dados de renda e opinião sobre controle editorial e a  

conduta ética.  

Entre os jornalistas que recebem salário entre R$ 1.356,00 e R$ 2.711,99 (11,4% do 

total), 62,5% acreditam que as pressões atingem o telespectador às vezes.Dos que recebem 

entre R$ 2.712 e 6.779,99 (que representam 58,5% do total), 34,1% acredita que o dano 

acontece sempre e 31,7%, às vezes. Entre os que recebem de 10 a 20 salários mínimos (R$  

6.780,00 a R$ 13.559,99) a opinião se polariza: 44,4% sinalizou a opção “sempre” e 44,4%, 

às vezes. Já entre os salários mais altos (mais de R$ 13.560,00), metade acredita que a pressão 

afeta o telespectador sempre; 25%, raramente e 25%, quase sempre.  

A maior parte (62,5%) dos trabalhadores com salário mais baixos (até 1.355,99) acredita 

que as relações da imprensa com anunciantes e grupos políticos é natural, embora interfira na 

qualidade do jornalismo praticado. Enquanto que 37,5% dos que ganham até quatro salários 

(R$ 2.711,99) concordam com o grupo anterior, 37,5% entende que essas relações são tão 

nocivas que devem ser combatidas. Entre a renda mais comum (até R$  

6.779,99), 39% entende que as relações são naturais e que “é preciso saber se relacionar com 

elas”. Nas faixas com salário maior essa opinião aumenta e se torna hegemônica: 77% dos 

que recebem até R$ 13.559,99 concordam que a dinâmica é natural e que cabe ao jornalista se 
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adaptar; 100% dos que recebem mais de R$ 13.560,00 compartilha dessa opinião. Por outro 

lado, a opção de resposta “são prejudiciais ao jornalismo e devem ser combatidas” cai 

conforme a renda aumenta, chegando a zero na última faixa salarial.  

A análise desses últimos dados permite presumir que quanto maior a renda, maior o 

nível hierárquico e, em regra, o tempo de carreira. Consequentemente esses profissionais são 

mais conformados com as pressões editoriais e passam a compartilham dos ideais dos 

proprietários enquanto chefia e incorporam as relações de poder com naturalidade.   

 

4. CONCLUSÃO  

 

O resultado final da pesquisa demonstra que embora haja conhecimento do papel social 

do jornalismo (contrato) ou do ideal da profissão, a maior parte dos pesquisados admite 

presenciar pressões editoriais que estão associadas a pressões externas, que partem de 

governos, grupos políticos, fontes e anunciantes que, eventualmente, possuem uma relação 

com os interesses particulares da emissora.  

Além de admitir a existência desse controle, grande parte é conformada nessa visão. 

Uma camada considera o processo natural e outros, embora incomodados, demonstram 

frustração ao afirmar que não há o que fazer frente às relações de poder da imprensa, o que 

reafirma a Teoria Organizacional de Breed: as regras e a cultura da redação são mais 

determinantes no trabalho do jornalista que os valores éticos. A política editorial é assimilada 

tacitamente. Nesse contexto, é natural que os jornalistas tenham dificuldade para falar sobre 

controle editorial, pois o tema não e objeto de reflexão diária, embora presente na prática.   

 
Nota-se ainda a apatia da classe que, em parte, desconhece a discussão da 

regulamentação da mídia – elemento central da própria profissão; não se posiciona 

politicamente e não se sente representada pelo Sindicato ou pelas entidades nacionais de 

jornalismo. 

A maioria é jovem e, conforme a idade aumenta, diminui a presença nas redações. O 

salário também é uma variável importante: quanto maior o salário (e provavelmente o cargo) 

maior a conformação com as trocas de favores entre imprensa e poderes.   

Os participantes sinalizaram que percebem a pressão, mas que ela acontece com maior 

recorrência com terceiros, negando a própria participação no processo. Além disso, 
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demonstraram que a internalização da linha editorial produz a autocensura e evita casos de 

censura, que são reduzidos em relação à primeira possibilidade. Esses dados são ilustração 

para as afirmações de Warren Breed, elaboradas em 1955 e intitulada “Teoria 

Organizacional”, que serviu de base a essa monografia.  

As premissas de Eugênio Bucci, por sua vez, reforçam a noção de jornalismo como 

prestação de serviço e garantia de direito à informação. O jornalista tem o dever de ser livre a 

fim de assegurar esse compromisso com o cidadão (e talvez por isso uma fatia considerável 

não assuma posição ideológica). Frente aos dados revelados que confirmam o controle 

editorial e escancaram a recorrência de pautas recomendadas pela chefia, pode-se afirmar que 

esse contrato com a sociedade está fragilizado em seu formato idealizado (incluindo a 

imparcialidade).  

À luz da análise de dados e dos relatos enviados, conclui-se que o direito à informação é 

legitimado da forma que convém ao comunicador que detém as ferramentas de comunicação 

(a estrutura de transmissão) e não mais pelo critério de valor-notícia que prioriza o interesse 

público, já que, por vezes, o assunto de utilidade pública é capturado por um interesse 

pessoal/organizacional.   

Os meios de comunicação usam adjetivos como “imparcial” e “objetivo” como critério 

de credibilidade e ferramenta publicitária, mas na prática, têm seus interesses ocultos e, 

quando presentes na edição, não são evidenciados ao público, tampouco aos jornalistas. É 

preciso transparecer o que conduz sua linha editorial.  

A pesquisa cumpriu o papel de evidenciar minimamente a percepção dos jornalistas de  

TV de Curitiba sobre o controle editorial, tendo levantado uma amostra significativa e um rico 

banco de dados que pode ser explorado de inúmeras formas em projetos futuros. Além de 

fomentar, como proposto na introdução, uma discussão rara no meio acadêmico e nas 

entidades representativas da categoria, a pesquisa cumpre um importante papel ao criar uma 

base de dados a serem explorados além do que foi exposto até aqui. As possibilidades de 

cruzamentos são amplas e podem proporcionar novas análises, com critérios mais profundos e 

relevantes.  

Os dados dos demais veículos (outros 207 participantes) também podem ser explorados. 

Para os comentários, há a possibilidade de uma análise de conteúdominuciosa e que vai 

agregar informações qualitativas que podem ser trabalhadas em conjunto com os dados 
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quantitativos apresentados. Além disso, serve de inspiração para pesquisas semelhantes a 

camadas maiores como Estado do Paraná e Brasil.  
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RESUMO  
No campo político a internet é um instrumento que proporciona a interação entre eleitores e 
partidos políticos a partir dos recursos de diálogo disponíveis nas páginas dos websites. Neste 
artigo se propõe identificar como os partidos PT, PSDB, PMDB e PSTU usam para 
mobilização eleitoral seus respectivos websites partidários durantes as eleições de 2014 para 
Governador do Paraná. Nesta pesquisa foram selecionados os períodos de 31 de março a 04 de 
abril (período pré-eleitoral) e 04 de agosto a 08 de agosto (período eleitoral) para se fazer o 
acompanhamento junto aos websites partidários. O método utilizado para a coleta dos dados 
nos websites se baseiaa partir de duas categorias de análise: a análise formal e a análise 
funcional dos websites. De acordo com os dados coletados os partidos políticos investigados 
recorrem durante o período eleitoral ao uso mais frequente dos seus respectivos websites 
partidários para a mobilização eleitoral. E, em período não eleitoral, os websites são deixados 
de lado como instrumento para interação e mobilização eleitoral.   
 
Palavras-chave: Websites; Partidos Políticos; Eleições; Internet.  
 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

O objetivo neste artigo é identificar o uso que alguns dos partidos políticos no Paraná 

fazem dos seus websites partidários para se interagir e mobilizar os eleitores em um ano 

eleitoral.   

A internet tem se mostrado como um dos principais meios de comunicação que o 

cidadão brasileiro e os partidos políticos podem utilizar para interagirem e se aproximarem 

mutuamente em momentos pré-eleitorais e eleitorais (PENTEADO, SANTOS e ARAÚJO, 

2007). De acordo com o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC) o acesso à internet no Brasil está concentrado, sobretudo nas áreas 
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urbanas com 44% contra 10% nas áreas rurais. No geral 40% da população brasileira possuem 

conexão à internet no domicílio. Como reflexo desta presença da internet no Brasil nos 

últimos anos nota-se um avanço quantitativo e qualitativo de pesquisas nas áreas da 

Comunicação Social e da Ciência Política que buscam verificar o uso que os partidos políticos 

fazem da internet para se comunicar com o eleitor. Significativa parte destas pesquisas 

envolve como objeto de estudos algumas ferramentas que compõe a internet, tais como o 

Website,Facebook, Twitter, Youtube e Blog. Entre as principais preocupações que norteiam 

estes estudos estão: i) saber como os partidos políticos se utilizam dos recursos de interação e 

de comunicação que a internet oferece; ii) identificar o público alvo que os partidos políticos 

procuram atingir; iii) comparar o uso da internet pelos diferentes partidos políticos. Em 

comum as pesquisas sobre partidos políticos e a internet tem constatado a adaptação dos 

partidos políticos ao ambiente midiático - eleitoral oferecido pela internet (IASUALAITIS, 

2007; FILHA e MAYER, 2013; CERVI e MASSUCHIN, 2011).   

É em torno deste contexto midiático eleitoral criado pela internet que se encontra à 

questão que norteia o desenvolvimento deste artigo. É saber como os partidos PT, PSDB, 

PMDB e PSTU utilizam seus respectivos websites partidários estaduais para se interagir e  

mobilizar os eleitores paranaenses em um ano eleitoral.  A hipótese que será testada 

sugere que os partidos políticos paranaenses investigados recorrem ao uso mais frequente e ao 

potencial dos seus respectivos websites durante o período eleitoral. Fora período eleitoral os 

websites são deixados de lado como instrumento para interação e mobilização eleitoral.  

O método que será utilizado para a coleta dos dados nos websites foi elaborado por 

Iasulaitis (2007) e se baseiaa partir de duas categorias de análise: a análise formal e a análise 

funcional. A análise formal servirá aos propósitos desta pesquisa para identificar a 

acessibilidade dos websites, a qualidade do design, à facilidade para a navegação e a 

atualização das páginas. Pela análise funcional é possível identificar qual o grau de 

participação, interação, mobilização e de informação oferecido pelos websites partidários nos 

períodos em que foram investigados.   

Para se chegar ao objetivo proposto neste artigo optou-se pela seguinte estrutura. Na 

primeira seção descreve-se a aproximação da política à internet como instrumento de 

mobilização e interação política. Após a apresentação da metodologia que orienta a coleta de 
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dados sobre os websites partidários se expõe a análise empírica e testa-se a hipótese que 

orienta esta investigação.  

 
 

2. A POLÍTICA E INTERNET  

A principal tecnologia fruto das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs) é a internet2. Segundo Eisemberg (2003, p. 491) a internet pode ser entendida como 

uma “rede mundial de computadores” formando uma sociedade de rede. Ou seja, a internet é 

um meio de comunicação que permite acesso de várias pessoas de qualquer lugar do mundo. 

Permite a aproximação das pessoas diminuindo a “distância efetiva entre as pessoas, 

aproximando-as e dando a impressão de vivermos em uma enorme aldeia composta por todos 

os internautas” (EISEMBERG, 2003, p. 497).    

Como um meio de comunicação a internet possui alguns potenciais. A comunicação 

interativa é um deles. Blanchard (2006, p. 9) sugere que no espaço cibernético atores sociais 

podem interagir, isto é, dialogar. Para Filha e Mayer (2013, p. 312) o processo de interação 

promovido pela internet ocorre de maneira “desterritorizada”. Isto quer dizer que as fronteiras 

geográficas não impedem a comunicação interpessoal ao promovê-la com baixos custos e 

diversos recursos.  

No campo político a internet é um instrumento que proporciona a interação entre 

eleitores e representantes. Segundo Carvalho (2013, p. 49) os recursos de diálogo disponíveis 

nas páginas dos websites, como por exemplo, chats e fóruns, permitem a aproximação entre os 

eleitores e as elites partidárias. Comparada a televisão, jornais impressos ou rádio, a internet 

possibilita ao eleitor entrar em contato direto com o partido que possui afinidade.  De modo 

que a internet permite que o internauta (o receptor da informação) se comunique de imediato 

com o emissor da informação (jornalistas, blogueiros, especialistas, lideranças partidárias). A 

internet admite a divulgação de um número maior de informações comparando com a 

televisão. E inclusive, passa a ser um meio de comunicação de mão dupla em que o internauta 

tem a possibilidade de comentar, criticar ou sugerir algo para ser debatido em época eleitoral.  

                                                           
2 Mala direta, telemarketing eleitoral, banco de dados também fazem parte das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (IASULAITIS, 2007, p. 3).   
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De acordo com Iasulaitis (2007, p. 9 a 12) a aproximação da internet com a política 

trouxe aspectos positivos, são eles: o baixo custo para conseguir informações; capacidade 

maior em disponibilizar um maior volume de informações comparado aos meios de 

comunicação tradicionais como, por exemplo, no período de campanha eleitoral os meios de 

comunicação – rádio, televisão – disponibilizam um tempo limitado e específico para que os 

candidatos apresentem as propostas. Com a internet o tempo é ilimitado, isto é, é possível que 

o candidato dialogue com os eleitores em qualquer momento.   

Quanto à adaptação dos partidos políticos a internet Dornelles (2005, p. 4) observa que 

ao criar um website é necessário identificar qual será o público alvo para que a maior parte 

dos recursos disponibilizados pela internet possa ser utilizada nas páginas, atraindo, assim, o 

público desejado. Iasulaitis (2007, p. 4) buscou identificar em sua pesquisa a adaptação dos 

partidos políticos quanto à utilização das funções de interação e participação disponibilizadas 

pelos websites durante a campanha presidencial de 2006. Se propôs verificar se há diferenças 

na qualidade e no profissionalismo entre os websites partidários do PT e do PSDB. Com 

relação à análise funcional, Iasulaitis concluiu que os recursos com o intuito de disponibilizar 

interatividade, como chats e fóruns, não foram utilizados de modo a garantir essa 

interatividade, já que os comentários eram respondidos com mensagens automáticas e não 

disponibilizaram possibilidades de publicar “mensagens on-line, comentar notícias, participar 

de salas de bate papo” (IASULAITIS, 2007, p. 19)
3. De acordo com Iasulaitis os dados 

coletados sugerem que os partidos políticos não utilizam todos os potenciais que a internet 

oferece principalmente os que objetivam a participação e interação com o eleitorado causando 

uma queda na qualidade dos debates políticos. Ao invés disso, os websites priorizaram a 

divulgação de informações, “a disseminação de propaganda, a angariação de recursos, o 

recrutamento de apoiadores e voluntários e a mobilização de militantes” (IASULAITIS, 2007, 

p. 27).  

A proposta de pesquisa neste artigo vai ao encontro do estudo desenvolvido por 

Iasulaitis. Pretende-se aqui verificar se os partidos paranaenses selecionados utilizam os 

                                                           
3 No website do candidato Lula foi identificado que o objetivo primordial foi de atrair pessoas politicamente educadas, sendo 
enfatizado atingir os profissionais da mídia. O website de Alckmin priorizou o blog, com divulgação de notícias negativas do 
candidato Lula (IASULAITIS, 2007, p. 22).  
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potenciais que seus websites oferecem de mobilização, participação e de interação com os 

eleitores.   

3. METODOLOGIA  

A partir das considerações realizadas a questão problema desta pesquisa é a seguinte:  

de que forma os partidos políticos paranaenses selecionados utilizam os websites partidários 

para manter interação e, consequentemente, mobilizar os eleitores nas eleições de 2014? Nesta 

pesquisa foram selecionados os períodos de 31 de março a 04 de abril (período préeleitoral) e 

04 de agosto a 08 de agosto (período eleitoral) para se fazer o acompanhamento junto aos 

websites partidários.  

Os websites partidários selecionados foram os PT, PMDB, PSDB, PSTU. Como um 

partido de esquerda radical o PSTU é um partido que em virtude de sua organização interna 

tende a mobilização eleitoral e também se caracteriza no estado pela baixa representação 

parlamentar que possui. Em razão destas características o PSTU foi selecionado para servir de 

comparação aos grandes partidos no estado.  A escolha PMDB, do PT e do PSDB decorreu do 

fato que estes partidos possuem grande representação na política paranaense. A candidata do 

PT (Gleisi Hoffmann) tem o apoio do governo federal e o Governo do Paraná é ocupado pelo 

PSDB (Beto Richa) e anteriormente quem o ocupava era o PMDB (Roberto Requião).   

O método utilizado para a coleta dos dados se baseiaem Iasulaitis (2007) a partir de 

duas categorias de análise: a análise formal e a análise funcional.  A análise formal distribui-se 

em:  

• Acessibilidade – elementos que permitem a maior disponibilidade dos conteúdos do 

Website como, por exemplo, opções de download;  

• Navegação – elementos que facilitam a busca;  

• Atualização – nível de inserção de notícias e novos conteúdos;  

• Qualidade do design – analisada com relação aos quadros, opções multimídia e ícones 

animados.  

A análise funcional distribui-se:  
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• Informação – apresentação de informações sobre os candidatos, coligação, 

procedimentos de urna eletrônica, proposta de governo, notícias e eventos políticos;  

• Mobilização – opções que permitem aos internautas apoiarem e serem voluntários dos 

partidos políticos;  

• Integração – estrutura que permite coordenar a comunicação interna dos partidos, 

como por exemplo, a presença de intranet;  

 
• Participação – elementos que geram interesse político no internauta e que permitem a 

interação entre os usuários da web com os candidatos e coordenadores da campanha, como, 

por exemplo, a presença de sala de bate-papo; e-mail; enquetes.  

Através do índice da participação será possível identificar se os recursos de interação 

(como salas de bate-papo) disponíveis estão ativos ou não; pelos dos índices de mobilização e 

informação será possível identificar qual é o público alvo dos websites partidários 

investigados.   

Cada item será compilado como presente (1) ou ausente (0), sendo dividida a 

quantidade de características encontradas em cada website pelo número total de itens de cada 

índice. O resultado dessa divisão é o quociente de índice (entre 0 e 1, sendo que 0 significa 

que não foi identificado nenhum dos elementos nos websites; e 1 significa que todos os 

elementos foram identificados nos mesmos) para cada categoria (IASULAITIS, 2007, p. 16).   

 

4. ANÁLISE DOS WEBSITES PARTIDÁRIOS  

 

4.1 Os websites partidários no período pré-eleitoral.  

4.1.1 Análise formal  

A análise formal permite verificar o quanto às informações é acessível ao internauta, se 

as opções de busca funcionam bem e se as informações são atualizadas diariamente. E, pelo 

design do website é possível identificar o público alvo do partido político. Observe o gráfico a 

seguir:  
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Fonte: Os autores. 

 
De acordo com os dados presente no gráfico 1 percebe-se que o website do PSDB 

possui um maior quociente de índice com relação à acessibilidade (0,83) ao disponibilizar ao 

internauta a possibilidade de fazer a impressão ou o envio por e-mail de artigos e notícias. O 

website do PSTU foi o que apresentou os menores índices de acessibilidade (0,17) e de 

estética/design (0,07). Não foram encontradas no website atualizações de notícias e sistema de 

busca.  

Merece destaque a primeira página do website do PMDB que apresentou um quociente 

de índice bom quanto à atualização (1,0) de informações e de notícias. Também foi 

identificado um link chamado “espaço do candidato” com vários outros links que direcionam 

o internauta para: manual do candidato, plano de governo, vídeos de apoio ao candidato, 

calendário eleitoral do TSE. Estes links apresentam grande importância em um website 

servem para um aprofundamento das informações eleitorais. Porém, a última data de 

atualização da página do PMDB no seu site foi dia 27 de junho de 2012. Isto sugere que o 

partido não mantém atualização do website como um todo. Em 2012 ocorreram às eleições 

para prefeito e o website se colocou como um instrumento de divulgação de informações dos 

candidatos do plano de governo e de vídeos. É possível que a falta de atualização identificada 

neste link é decorrente do fato que o período investigado trata-se de um período não eleitoral, 

isto poderá ser testado neste artigo na análise posterior sobre o período eleitoral.   

Nenhum dos website investigados apresentou informação referente ao número de 

visitantes, o que impossibilitou saber a quantidade de pessoas que buscam informações sobre 
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os partidos investigados. O menor índice de atualização foi o website do PSTU que não 

apresentou atualização na divulgação das notícias. Os demais websites investigados possuem 

atualizações constantes das notícias e informações. Não se identificou o uso de charges ou 

ícones animados para interagir com o internauta utilizando do humor/ironia. O que de acordo 

com Dornelles (2005, p. 16) se colocam como recursos para a dinamização das telas e 

conteúdos aguçando a curiosidade do internauta/eleitor.   

No período pré-eleitoral nenhum website partidário dentre os investigados apresentou 

opções de salas de bate papo. A sala de bate papo é uma ferramenta importante podendo ser 

utilizada como uma forma de interagir com o internauta/eleitor. A partir destes recursos o 

eleitor tem a possibilidade de tirar dúvidas, em aprofundar a discussão sobre temas de seu 

interesse. De acordo com os dados coletados sugere-se que no período pré-eleitoral os 

websites partidários investigados não têm como objetivo central a mobilização dos 

internautas/eleitores.  

De acordo com a análise funcional observa-se que o website do PSDB se destacou dos 

demais no índice de informação (0,50). O website do PSTU foi o que obteve o índice mais 

baixo com relação à mobilização (0,04) e o PMDB apresenta ausência no índice de interação.  

Veja o gráfico a seguir:   

 
Fonte: Os autores. 

 

De modo geral pode-se observar que os websites analisados não apresentaram 

efetividade no índice de participação. Possuem a opção de enviar e-mail e ao testarmos 

enviando mensagens aos quatros websites e não recebemos nenhum tipo de resposta: nem 
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automática e nem personalizada. Não foi encontrado link direcionando a sala de bate-papo. 

Esses dados sugerem que no período pré-eleitoral os recursos de interação não estão ativos e, 

portanto, neste quesito os potenciais dos websites não estão sendo utilizados pelos partidos.   

Com exceção do PT e do PSTU os demais websites disponibilizam em suas respectivas 

páginas enquetes como uma forma de participação. O PSDB utiliza uma enquete com caráter 

de campanha negativa referente à gestão da presidência. Já a enquete do PMDB refere-se ao 

que o eleitorado entende como prioridade para a implementação da reforma política. Dos 

quatros websites analisados apenas o PSTU não possui a função de cadastramento para o 

recebimento de boletim eletrônico. Conclui-se que as possibilidades de participação e 

interação encontradas nas páginas dos websites ficaram muito restritas quando comparadas às 

possibilidades que a internet oferece.  

 
Apenas o website do PSDB e do PSTU possuem algumas informações com relação aos 

pré-candidatos ao governo do Paraná, sendo importante ressaltar que são notícias pequenas e 

que apresentam poucos detalhes com relação aos pré-candidatos. Não há links voltados a 

informações de procedimentos com relação ao dia da votação, nem informações relacionadas 

aos partidos de coligação. As prioridades de informações nos websites ficam restritas ao 

internauta com maior conhecimento político, ou seja, pessoas politicamente ativas.    

Com relação à mobilização o PT e o PSDB foram os partidos que mais apresentaram 

características de mobilização com divulgação de calendários de eventos e seções temáticas. O 

PT, PSDB e o PSTU possuem incentivos ao acesso as redes sociais. Porém, os recursos de 

mobilização como papel de parede, tirar foto online com o candidato, imagens para o 

facebook não estão disponíveis, lembrando que esses recursos servem para chamar a atenção 

do internauta (IASULAITIS, 2007).   

Como os websites não apresentaram itens de boletim de campanha, divulgação e 

incentivos a participação em atividades nas cidades pode-se dizer que os websites não estavam 

preocupados em angariar a atenção dos apáticos, mas sim o público alvo neste momento pode 

ser os politicamente ativos, já que estes não precisam de incentivos para participar.   

Os indicadores de integração estiveram pouco presente nos websites partidários, sendo 

que no PMDB não foi encontrado nenhuma característica deste índice. Os demais partidos 

ficaram com quociente de índice entre 0,30 – PT e PSDB – e 0,10 – PSTU. Merece destaque 
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que apenas o website do PSDB incentiva o internauta a visitar o blog do candidato e nos 

demais não há referência a blogs.   

Portanto, os dados coletados a partir da análise formal e funcional sobre websites 

partidários do PT, PMDB, PSDB e PSTU corroboram a primeira parte de nossa hipótese de 

que no período pré-eleitoral os partidos políticos paranaenses selecionados não usam seus 

websites para interagir com o eleitor paranaense. Esta constatação decorre do fato dos baixos 

índices identificados neste período no que se refere a interação, mobilização, participação e 

informação nos websites.  

 

 

 
 
4.2 Os websites partidários no período eleitoral.   

 

De acordo com os dados coletados entre os dia 4 de agosto a 8 de agosto que 

compreende o período eleitoral o website do PSDB obteve o maior índice de acessibilidade 

(0,67) seguido pelo PT (0,50) e pelo PSTU (0,17). Observe o gráfico a seguir.  

 

 

Fonte: Os autores. 

 

 No quesito atualização das notícias e informações observou-se que o site do PSDB 

possui uma atualização mais constante, em média 5 atualizações ao dia. Os demais websites 
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atualizam as notícias ao menos uma vez no dia. Quanto a navegação os websites investigados 

apresentaram o mesmo índice (0,17) com apenas o sistema de busca em funcionamento.   

O design/estética de um website tem como função entreter os visitantes. O PT 

apresentou o maior índice (0,42) e o PMDB apresentou o menor (0,08). Durante o período de 

monitoramento dos websites partidários analisados não se identificou o uso de recursos 

gráficos, ícones animados, notícias com sentido de humor ou ironia. No website do PT foi 

identificado ringtone da campanha. Ou seja, músicas da campanha que podem ser utilizadas 

como toque no celular. Vale lembrar que esse recurso não estava disponível durante o período 

não eleitoral analisado. Mas, manteve-se a ausência de utilização imagens para facebook ou 

protetor de tela.  

De acordo com a análise funcional identificou-se que o website com maior índice em 

fomentar a participação do internauta foi o do PSDB (0,44). O único entre os investigados que 

apresentou sala de bate-papo apesar de a página não estar em funcionamento. Veja o gráfico a 

seguir:  

 
Fonte: Os autores. 

 

Todos os websites apresentaram a opção de enviar e-mail (sugestão, críticas, dúvidas, 

demandas sociais). No dia 5 de agosto enviamos uma mensagem via websites e somente 

PSDB respondeu com uma mensagem automática no mesmo instante. Algumas horas após o 

envio da mensagem a assessoria de imprensa do PT respondeu o e-mail de forma 

personalizada.   
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Quanto à promoção de participação do internauta não se identificou a publicação de 

enquetes nos websites analisados. As enquetes se colocam um recurso funcional nos websites 

para a promoção da participação do internauta. O website do PMDB foi o que apresentou o 

menor índice de participação (0,13) disponibilizando apenas o recurso de enviar mensagens e 

comentar notícias. Nos websites do PT e do PSTU não se identificou sala de bate papo. O 

recurso funcional para a promoção de debates e de interação entre os candidatos e os 

eleitores/internautas.    

No quesito informação os websites do PSDB (0,72) e do PT (0,67) apresentaram os 

maiores índices. O website do PSDB foi o único que apresentou notícias e fotos do candidato 

à reeleição do governo do estado Beto Richa e da candidata à vice-governadora Cida 

Borghetti. No website do PT a candidata ao governo Gleisi Hoffmann aparece ao lado do 

expresidente Lula e da candidata à presidência Dilma Rousseff. No website do PMDB e do 

PSTU não foram localizadas notícias ou informações referente ao candidato a governador e o 

vice-governador do Paraná. Ambos apresentaram o mesmo índice de participação (0,28). O 

PSDB e o PT disponibilizaram o programa de governo e informações referente às realizações 

dos seus candidatos. O website do PT foi o único com a divulgação da agenda do candidato.   

De acordo com o gráfico4 os índices de mobilização dos sites foram relativamente 

baixos. O website do PT (0,43) foi o único que durante o período investigado divulgou o 

calendário de eventos da candidata Gleisi Hoffmann. No website do PSDB se identificou 

mensagens de incentivo para o internauta acessar o blog do candidato Beto Richa. Todos os 

websites incentivam o internauta a participar das comunidades online, como facebook, twitter, 

youtube. O PSDB, por exemplo, utiliza o recurso do twitter na página do website para 

informar algumas ações do candidato e das lideranças partidárias. O voluntariado online foi 

disponibilizado nos websites do PT, PSDB e PSTU.  

Com relação ao quesito interação o índice encontrado nos websites dos partidos foi 

muito próximo ao período não eleitoral. O website do PT e do PSDB (0,30) e o do PSTU e do 

PMDB (0,10). Identificou-se que em todos os websites houve o incentivo para o acesso do 

internauta às redes sociais (facebook, twitter e youtube).  No website do PSDB ocorre o 

incentivo para o acesso ao blog do seu candidato ao governo. Comparando os dados coletados 

a partir da análise funcional no período eleitoral com o período não eleitoral observa-se que 

todos os websites dos partidos investigados mantiveram ou aumentaram os índices de 
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informação, participação, mobilização e de interação. Portanto, esses dados corroboram com a 

nossa hipótese inicial de que durante o período eleitoral os websites partidários tendem a ser 

mais usados pelos partidos para a mobilização do eleitor.    

 

5. CONCLUSÃO  

 

A atual democracia representativa reascende a pertinência da existência de um fluxo 

contínuo e plural de informações necessárias para o processo deliberativo de decisões 

políticas, como o que ocorre durante uma eleição (MANIN, 1995; HABERMAS, 2006). É 

neste contexto democrático deliberativo que se insere a importância da internet e de seus 

recursos – websites, twitter, facebook, blogs – em atuarem como fórum que subsidiam o 

internauta/eleitor com informações permitindo a interação e a participação dele no desenrolar 

do processo eleitoral. As evidências apresentadas neste artigo a partir dos dados coletados 

junto aos websites partidários do PT, PMDB, PSDB e PSTU sugerem que devemos tratar com 

cautela os avanços oferecidos pela internet. Os dados mostram que entre os websites 

partidários investigados somente o do PT e o do PSDB apresentam o uso dos recursos de 

funcionalidade para interação, participação e mobilização do internauta. Presume-se que um 

comportamento distinto a este identificado nos websites do PT e do PSDB contribui para uma 

queda na qualidade dos debates políticos eleitorais. Apesar do advento da internet permitir a 

diminuição do custo de informações e de trazer a possibilidade do aumento do acesso do 

internauta/eleitor aos partidos políticos e aos seus candidatos, sobretudo em períodos 

eleitorais, os dados aqui coletados não corroboram com esta perspectiva. Os dados aqui 

apresentados indicam que há partidos políticos como é o caso do PSTU e do PMDB que ainda 

não estão plenamente adaptados ao uso de seus websites partidários para a promoção de uma 

maior participação, interação e mobilização eleitoral.  
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CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DE ELITES POLÍTICAS PARA PESQUISAS DE 

COMUNICAÇÃO ELEITORAL  

 
 

Fernando Emmendoerfer de Castro1 
 

 
RESUMO  
Este ensaio bibliográfico tem por objetivo examinar o problema da falta de integração entre as 
pesquisas de elites políticas com os estudos de comunicação eleitoral. Assim, o ensaio se 
detém, num primeiro momento, sobre autores que apontam para esse afastamento, para então 
analisar o que vem sendo discutido tanto entre os pesquisadores de elites políticas, quanto os 
de comunicação eleitoral. Do campo das elites vêm autores da sociologia e da ciência política, 
tratando de temas como a sociografia, a ambição e a especialização, a profissionalização, e os 
processos de recrutamento e seleção nos partidos políticos. Estas diferentes abordagens das 
pesquisas de elites são colocadas em diálogo com os estudos de comunicação eleitoral, em 
especial os que se detém sobre a análise o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). 
Destas análises conclui-se que há diversos pontos de intersecção entre as duas abordagens, e 
que os estudos sociológicos e da ciência política podem enriquecer a análise empreendida pela 
comunicação eleitoral dos políticos em campanha.  
 
Palavras-chave: Elites políticas; Ciência Política; Sociologia; Comunicação Eleitoral; HGPE.  
 

1.  INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa sobre elites políticas compreende diversas e distintas linhas de estudos, em 

uma série de áreas do conhecimento. Se é comum que disciplinas como a ciência política e a 

sociologia, por exemplo, dialoguem entre si, o mesmo não ocorre com frequência entre as 

pesquisas de elites e a comunicação, em especial a comunicação eleitoral. Este ensaio 

pretende abordar o problema da falta de integração destas duas abordagens, uma questão que 

pode ser lida explicitamente em autores como Figueiredo et al. (2000) e Schmitt et al. (1999), 

e ainda implicitamente em Albuquerque (2004). Estes autores conclamam um olhar mais 

atento dos pesquisadores de ambas as áreas para as possibilidades de diálogos e perspectivas 

comuns.  

  É relevante tratar do tema, uma vez que há uma relação intrínseca entre elites políticas 

e campanhas eleitorais. Ora, nas democracias ocidentais contemporâneas a campanha é 
                                                           
1 Mestrando em Comunicação na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na linha de pesquisa Comunicação, 
política e atores coletivos. E-mail: castro.jorn@gmail.com  
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elemento não apenas necessário, mas até mesmo um pré-requisito para a obtenção de 

mandatos – sejam eles no Executivo ou no Legislativo. Embora a literatura mostre que é 

possível ao cidadão comum chegar à elite política de maneiras alternativas ao escrutínio 

eleitoral – os agentes partidários sem mandato e os secretários indicados, por exemplo – é 

através dos mandatos eletivos que esses atores se consolidam no restrito grupo das elites 

políticas. Assim, se a análise sobre as campanhas importa para os estudos sobre elites 

políticas, é natural que os estudos sobre as estratégias comunicativas empregadas nestas 

campanhas possuam valor acadêmico relevante para uma melhor compreensão sobre essas 

elites. Quem são? Como elas se apresentam aos eleitores? Que elementos de persuasão elas 

utilizam? Que características elas reforçam? Que papéis têm os partidos nas estratégias de 

comunicação? Essas são algumas das questões sobre as quais os pesquisadores da área da 

comunicação eleitoral têm se debruçado. Estas abordagens, entretanto, podem ser 

enriquecidas com o aporte de elementos teóricos e metodológicos desenvolvidos pela ciência 

política em sua amplitude de linhas de pesquisa.  

Este ensaio buscará empreender um diálogo entre estas duas abordagens da seguinte 

maneira: num primeiro momento, será apresentada a natureza do problema da falta de 

integração entre comunicação eleitoral e a pesquisa de elites políticas; na sequência, serão 

trazidos apontamentos sobre a comunicação eleitoral, identificando trabalhos desenvolvidos 

sobre o tema em eleições proporcionais e majoritárias, seus objetivos e seus métodos; num 

terceiro momento, o foco estará em uma revisão de algumas abordagens presentes na 

literatura da sociologia e da ciência política, e suas respectivas possibilidades de integração 

com a comunicação eleitoral.   

Espera-se que, ao final do ensaio, o diálogo promovido através das referências das 

duas abordagens possa apontar caminhos para análises mais completas sobre a comunicação 

eleitoral de elites políticas.  

 

2. ABORDAGENS DESINTEGRADAS  

Apontamentos sobre a falta de diálogo entre os estudos da comunicação eleitoral e da 

ciência política podem ser encontrados com frequência em textos que se dedicam a refletir 

sobre o “estado da arte” da pesquisa em comunicação eleitoral, bem como em artigos que 

buscam discutir aspectos metodológicos deste tipo de análise. Exemplo desta preocupação 

pode ser encontrado em Figueiredo et al. (2000), que afirmam que “... a ciência política 
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brasileira não tem dado a devida atenção às estratégias comunicativas das candidaturas, 

especialmente no que se refere à sua função de conduzir e mediar o diálogo político entre os 

candidatos e os eleitores” (FIGUEIREDO et al., 2000, p.1). A crítica que o autor faz leva em 

conta que os estudos sobre eleições no país tendem a analisar apenas as consequências 

políticas dos resultados eleitorais, além dos partidos políticos, ignorando elementos sobre as 

estratégias eleitorais dos candidatos vitoriosos ou derrotados.  

Uma das explicações para este descompasso, porém, pode estar na própria falta de 

uma teoria sobre o conteúdo retórico de campanhas, conforme aponta Riker (1996). Segundo 

o autor, o fato de as descrições de campanhas existentes não serem baseadas em teoria 

prejudica o acúmulo de conhecimentos sobre as elas. A observação do cientista político 

encontra apoio em trabalhos como o de Schmitt et al. (1999), que sugere que o estudo das 

relações entre mídia, campanhas eleitorais e política não se constituem uma tradição 

consolidada de pesquisas no Brasil:  

 
Rubim e Azevedo (1998) propuseram uma compreensiva revisão dessa bibliografia, 
na qual têm predominado as abordagens vinculadas à teoria da comunicação. 
Acreditamos que as ciências sociais ainda estão consolidando uma tradição própria 
de investigação nesse campo, e que o HGPE seja um dos objetos a partir do qual 
essa consolidação pode se dar (SCHMITT et al., 1999, p.7).  

 

  Foi diante deste cenário de uma falta de tradição de estudos de campanhas como 

variável fundamental na explicação final do processo e dos resultados eleitorais que 

Figueiredo et al. (2000) inauguram nova linha pesquisa, que envolve análise do conteúdo 

veiculado no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) na televisão. Baseados em 

estudos clássicos da ciência política que apontam para a não-passividade dos eleitores, os 

autores inferirem que “a análise de processos eleitorais só se completa quando ele é entendido 

como um processo de comunicação política de duas vias” (FIGUEIREDO et al., 2000, p.2).  

Os autores sugerem que candidatos e eleitores dialogam e estabelecem um pacto 

baseado em uma troca de intenções – enquanto os eleitores querem seus interesses atendidos, 

os políticos querem se eleger.  

  Em análise sobre o “estado da arte” da propaganda eleitoral, Albuquerque (2004) 

destacou a relevância do trabalho de Figueiredo et al. (2000), que estuda os elementos 

racionais da propaganda política na televisão à luz da tradição retórica através de modelos 

analíticos dos discursos políticos, os relacionando às situações nas quais eles se originam.  



 

360 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

“Para os autores, nas campanhas eleitorais, os candidatos desenvolvem uma 

argumentação de natureza ficcional, que tem por objeto ‘a construção de mundos possíveis – 

passados, atuais e futuros’.” (ALBUQUERQUE, 2004, p.473). O autor reconheceu, no 

entanto, que apesar de comporem parte importante do conjunto de mapeamento da 

propaganda política na televisão, estes estudos se situavam em um patamar ainda preliminar 

da pesquisa, com uma série de pontos por serem explorados, como, por exemplo, a influência 

do HGPE nas relações entre partidos, e dentro deles.  

 
De que maneira o problema da quantidade de tempo para a propaganda política na 
televisão influencia o processo de formação de alianças entre partidos? Quais 
critérios regem, nas eleições proporcionais, a divisão do tempo entre candidatos de 
diferentes facções? Que tipo de competição se estabelece entre eles? Que grau de 
autonomia é desfrutado pelos candidatos, na sua campanha de televisão, em relação 
aos seus partidos políticos? Que tipo de tratamento é dado aos candidatos 
celebridade, cujo capital eleitoral deriva do prestígio conquistado em campos outros 
da atividade social que não a política? Que tipo de relação se estabelece entre esses 
candidatos e outros, cuja carreira política foi construída no interior do partido? 
(ALBUQUERQUE, 2004, p.476).  

 

3. COMUNICAÇÃO ELEITORAL  

 

Serão observados estudos em períodos eleitorais que buscam explorar alguns destes 

aspectos apontados como passíveis de desenvolvimento. Um exemplo é o trabalho de Cervi 

(2011) sobre o uso do HGPE como recurso partidário em eleições proporcionais no Paraná. O 

autor sugere que uma distribuição igualitária deste recurso entre os candidatos poderia 

conferir um equilíbrio prejudicado por fatores como as distintas fontes de financiamentos 

provenientes de doações, uma vez que candidatos que já possuem mandato tendem a obter 

mais doações do que candidatos outsiders. Analisando a concorrência à Câmara Federal por 

candidatos no Paraná, porém, a pesquisa apurou que: “O tempo de televisão é destinado, 

preferencialmente, a candidatos que já passaram pelo teste das urnas ou que têm influência 

nos governos e cúpulas partidárias (no caso dos ocupantes de cargos não eletivos)” (CERVI, 

2011, p.133). Para o autor, os achados deste estudo permitem apontar que a forma como o 

HGPE é utilizado pelos partidos reforça o padrão já existente, diminuindo o potencial de 

renovação das bancadas partidárias.  

Já Panke e Cervi (2011) são responsáveis por apresentar um modelo de análise de 

conteúdo do HGPE em eleições majoritárias que, conforme proposto por Albuquerque (2004), 
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avança sobre a proposta inicial de Figueiredo et al. (2000). “Essas estratégias metodológicas 

têm sido úteis para a identificação de um conjunto de importantes características dos 

programas eleitorais, mas, apresentam uma limitação, que é a análise dos elementos não 

racionais” (PANKE; CERVI, 2011, p. 396), ponderam, justificando a atualização 

metodológica que passa a considerar, também, os elementos emocionais do HGPE. Para tanto, 

eles partilham do mesmo sistema de análise dos programas, que utiliza variáveis capazes de 

identificar características de retórica, argumentação, fonte e conteúdo em cada segmento dos 

programas eleitorais. Essa análise sobre o emocional se dá em cima da estratégia discursiva 

dos candidatos, buscando compreender não apenas o que eles falam, mas também como 

falam.   

Pensar estes elementos emocionais se faz importante na análise de campanhas 

pósmodernas, como classifica Espírito Santo (2010), se referindo ao contexto atual onde há 

uma “cientifização” das campanhas, especialmente com a introdução de especialistas em 

comunicação na tomada de decisões que, antes, ficavam restritas aos partidos. Segundo a 

autora, as campanhas pós-modernas são concebidas a partir de estratégias construídas e 

conduzidas em função da lógica dos meios, propiciando um contato indireto entre partidos e 

cidadãos.  

A intermediação deste contato é feita pelo candidato, que chega através do HGPE às 

casas dos eleitores. “Para atrair a audiência, os programas veiculados no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral na televisão brasileira, seguem a lógica do entretenimento com a 

exibição de imagens belas, musicalização, clipes, vinhetas, alternância de cenários e 

apresentadores” (PANKE, 2011, p.13). A ideia é reforçada por Gomes (2004), que, falando 

sobre a política da imagem, destaca consequências da conversão do discurso político à 

gramática do audiovisual e às fórmulas de exibição próprias do entretenimento.   

 
Decorre desse pressuposto a evidência da centralidade de estratégias voltadas para a 
produção e administração de afetos e de emoções, para a conversão de eventos e 
idéias em narrativas e para o destaque daquilo que é espetacular, incomum, ou 
escandaloso (GOMES, 2004, p.245-246).  

 

Da análise de Gomes (2004) se depreende a importância de um trabalho acadêmico 

que dê conta de analisar o desenvolvimento destas estratégias discursivas nas mensagens dos 

programas de propaganda eleitoral na televisão. Mas a mensagem política não é elemento 
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isolado na equação da comunicação eleitoral. Para Espírito Santo (2010), também são 

elementos-chave os líderes políticos e a opinião pública.  

Galicia (2010) conceitua a comunicação política como aquela que se dá através da 

forte presença dos meios na esfera pública. Para que haja comunicação política, então, 

sustenta que é preciso definir um emissor, o qual envia uma mensagem política a um receptor.  

“Também, um espaço público que contenha as características segundo as quais os indivíduos 

se convertem em receptor coletivo, e o meio, ou os meios, que transmitem aquelas 

mensagens” (GALICIA, 2010, p.53)
2.  

As referências apontadas nestes dois primeiros tópicos evidenciam a centralidade do 

papel dos candidatos no processo de comunicação eleitoral. Mais do que os partidos, são eles 

que se propõem ao diálogo com os eleitores na propaganda eleitoral, especialmente na 

televisão, com objetivo de persuadi-los a exercer o sufrágio em favor de suas candidaturas. 

Esse processo se dá a partir de estratégias e linguagens específicas, as quais diversos 

pesquisadores passaram a analisar com atenção a partir das eleições de 1989, principalmente 

por conta da construção da imagem do candidato Collor. Essa personificação expressiva, 

porém, dá margem para que as pesquisas avancem ainda mais, e é nesse caminho que a 

pesquisa sobre elites políticas, seja no âmbito da sociologia ou da ciência política, pode 

contribuir com mecanismos teóricos e metodológicos dos estudos sobre as elites políticas que 

se somem à analise retórica empreendida pela comunicação.  

 

4.  ELITES POLÍTICAS  

 

A importância de se estudar as elites políticas no contexto do diálogo delas com os 

eleitores pode ser percebida a partir de uma premissa apontada por Blondel e Muller-Rommel 

(2007). Para eles, há dois elementos que todas as elites políticas compartilham. “Primeiro, a 

composição social das elites políticas não reproduz, mesmo em termos amplos, a estrutura 

social da população (...) Segundo, líderes são distintos e mais poderosos do que a massa da 

elite política” (BLONDEL; MULLER-ROMMEL, 2007, p.822)3. De acordo com os autores, 

                                                           
2 “Asimismo un espacio público que contenga las características según lasquales os indivíduos se convierten em 
receptor coletivo y el médio o los médios que transmitan aquellos mensajes”. (p.53) Tradução livre do autor.  
3First, the social composition of political elites does not reproduce, even in broad terms the social structure of 
the citizenry (…) Second, leaders are distinct from and more powerful than the bulk of the political elite”. 

(p.822) Tradução livre do autor.  
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os membros da elite costumam vir das classes superiores, e mesmo a queda no número de 

parlamentares deste estrato não significou um crescimento correspondente na representação 

de todos os grupos sociais. Entretanto, mesmo essas elites políticas, apontam os autores, são 

divididas horizontal e verticalmente.   

 
A existência de um sistema pluralista de partidos inevitavelmente leva a um 
desenvolvimento ‘horizontal’ de diversos segmentos da elite política, que são 

autônomos entre si. A diferenciação ‘vertical’ ocorre também em pelo menos três 
destes segmentos: os partidos, e especialmente as elites partidárias, os membros do 
Legislativo (Parlamento ou Congresso), e governos 
(BLONDEL;MULLERROMMEL, 2007, p.825) 4.  

 
Visão semelhante sobre esta disparidade entre eleitores e eleitos pode ser encontrada 

no trabalho de Eliassen e Pedersen (1978). “Micro e macrocosmos nunca são idênticos; o 

Legislativo nunca reflete a população como um todo. Essa é uma generalização universal. Ela 

se sustenta em todos os sistemas representativos, em todos os tempos” (ELIASSEN; 

PEDERSEN, 1978, p.286)5.  

 

4.1 Sociografia 

 

Se as elites se diferenciam tanto da população em geral, quanto entre si, faz sentido 

considerar importante a maneira como estes representantes irão se apresentar aos eleitores em 

suas campanhas. A retórica discursiva servirá, portanto, para diferenciar as elites - lembrando 

sempre que se trata de uma disputa – e, ao mesmo tempo, servir como fator de identificação 

com os eleitores “comuns”. Compreender, então, a sociografia das elites pode servir para 

incrementar os estudos de comunicação eleitoral. “Nós definimos a sociografia como um 

método que permite descrever a realidade de um grupo social (i.e o pessoal político) a partir 

de uma análise de seu background social, entendido em sentido amplo” (GENIEYS, 2011, 

                                                                                                                                                                                     
 

4The existence of a pluralistic party system inevitably leads to a ‘horizontal’ development of a number of 
segments of the political elite, which are autonomous from each other. A ‘vertical’ differentiational so occurs 
between at least three of these segments, the parties, and especially the party ‘elites’, the members of the 
legislature (parliament or congress) and the governments. (p.825) Tradução livre do autor.  
5 “Microcosm and macrocosm are never identical; the legislature never mirrors the population at large. This is a 
universal generalization. It holds true for all representative systems at all times”. (p.286) Tradução livre do autor.  
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p.158)6. Através da sociografia, segundo Genieys (2011), é possível analisar determinismos 

sociais (ambiente social de nascimento, origens territoriais, identidade religiosa, socialização 

familiar), pré-requisitos da carreira política (nível de estudos, profissões), ou ainda o tipo de 

carreira trilhada pelas elites (idade de entrada na carreira, modos de seleção duração, 

cumulação de mandatos).  

De acordo com Genieys (2011), as análises sociográficas comparadas significaram 

uma mudança radical na perspectiva do elitismo dos pais fundadores (Michels, Pareto e 

Mosca). Por sua vez, Marenco (2008) recorda que os estudos de elites políticas entraram em 

um beco sem saída quando centraram esforços apenas nas conclusões de que minorias 

governam e são homogêneas. Para ele, o caminho a ser seguido passa pela recuperação de um 

enfoque analítico dos estudos de elites frente ao desafio posto à teoria de instituições. 

Segundo Marenco (2008), o argumento adotado foi o de que a composição, o recrutamento e a 

seleção no interior das elites alteram o modo como grupos controlam os recursos estratégicos, 

os convertendo em coerção sobre os comportamentos individuais.  

 

4.2 Ambição e especialização  

 

Nos Estados Unidos, Black (1972) é responsável por um importante trabalho sobre o 

comportamento individual dos políticos. Mais especificamente, sobre suas ambições reveladas 

através de suas escolhas de carreira dentro de uma estrutura de oportunidade políticas. A base 

da teoria é de que os políticos, assim como os indivíduos em geral, tendem a agir de forma 

racional ao buscar avanços na carreira política – mais do que se deixariam levar por ambições 

excessivas. Essas decisões são fortemente influenciadas, segundo o autor, pela estrutura de 

oportunidades.  

Assumir a racionalidade neste contexto implica que o político, quando confrontado 
com uma decisão, irá examinar as alternativas com as quais ele é confrontado, que 
ele irá avaliar essas alternativas em termos de probabilidade de sua ocorrência e o 
valor que elas possuem para ele, e que ele escolherá a alternativa que confira a ele o 
melhor valor esperado (BLACK, 1972, p.145-146)7.  

                                                           
6 “Nous Définissions Sociographie Comme une méthode qui permet de décrire réalité d’un groupe social 

(i.elespersonnels politiques) à partir d’une analyse de leur social background entenduausenslarge”.. (p.158) 
Tradução livre do autor. 
7 “The assumption of rationality in this context implies that the politician, when confronted with a decision, will 
examine the alternatives with which he is confronted, that he will evaluate those alternatives in terms of the like 
lihood of their occurrence and the value they hold for him, and that he will choose that alternative which yields 
for him the great estexpected value”. (p.145-146) Tradução livre do autor.  
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Toda essa racionalidade, porém, não é necessariamente exposta nas propagandas 

eleitorais dos candidatos. Conforme observado pelas pesquisas em comunicação eleitoral, 

especialmente em televisão, é dado mais valor aos argumentos emocionais, quase sempre, 

conforme Figueiredo et al. (2000), ficcionais. A pesquisa de Black (1972) também pondera 

sobre este fator. “A maioria dos políticos tenta promover a ficção de que seus motivos são 

desprovidos de ambição privada, que tudo o que eles desejam é servir ao público e perseguir o 

bem público’; mas, ao final, quase todos os políticos americanos aparentam um tanto quanto 

suspeitos” (BLACK, 1972, p.144) 
8. 

 Essa suspeição mencionada por Black (1972), evidentemente, não interessa aos candidatos. 

Para obter o voto dos eleitores – que é, afinal, o objetivo maior de toda campanha  

– os candidatos precisam convencê-los de que prevalece a hipótese do “bem público”, ou, 

pelo menos, de que eles são a melhor alternativa dentre todas as outras postas. Nas campanhas 

modernas, especialmente nas eleições majoritárias, este trabalho é desenvolvido pelos  

“marqueteiros”. Essa importante figura de intermediação entre os políticos e os eleitores, 

porém, já se fazia presente pelo menos desde o século XIX na França, na figura dos chamados 

prefeitos e subprefeitos. O papel destes agentes do estado é esmiuçado por Phélippeau (2010), 

que os aponta como especialistas em eleições. Eles se fazem necessários aos políticos pelo 

conhecimento que detém sobre os pleitos, e também por executarem tarefas necessárias para 

angariar votos, às quais os nobres não tinham intenção de se sujeitar. Numa analogia com a 

propaganda eleitoral contemporânea, pode-se pensar em um paralelo com os autoelogios e as 

desqualificações aos adversários nos programas eleitorais, raramente pronunciadas pelos 

próprios candidatos, mas, sim por interlocutores – como um apresentador, por exemplo.   

 

4.3 Profissionalização  

  

Se nas campanhas contemporâneas a construção da imagem do candidato passa, de 

maneira expressiva, pelas mãos dos marqueteiros, é interessante pensar em como são 

apresentadas nos programas algumas características como, por exemplo, as profissões prévias 

                                                           
8 “Most politicians try to promote the fiction that their motives are unsoiled by private ambition, that all they 
wish is to serve the publicand to pursue the “publicgood”; but in the end, almost all American politicians appear 
somewhat suspect…” (p.144) Tradução livre do autor.  
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dos candidatos antes da entrada no mundo da política. É comum que o discurso eleitoral se 

aproprie de características positivas das diversas profissões prévias dos candidatos para 

apresentar argumentos de convencimento. Um médico, por exemplo, tende a ressaltar em sua 

propaganda supostas qualidades como o cuidado com a população, ou o conhecimento sobre 

saúde pública. Aos advogados, o conhecimento sobre as normas jurídicas é argumento 

usualmente destacado, assim como, para os jornalistas, um suposto conhecimento sobre as 

agruras da sociedade.   

Especialmente em campanhas majoritárias, a propaganda na televisão costuma ocupar 

parte do tempo disponível para traçar o perfil com o qual as campanhas desejam que o 

candidato seja identificado pelo eleitorado. Isso ocorre mesmo com aqueles considerados 

políticos profissionais, ou seja, aqueles que há muito fizeram da política seu ofício, vivendo 

dela, e para ela, conforme apontam teóricos como Weber (1994). Em uma análise sobre as 

profissões mais propícias à carreira política, Dogan (1999) afirma que, em todas as repúblicas, 

cerca de 90% dos representantes políticos exerceram uma profissão bem definida antes da 

primeira eleição parlamentar. Profissões essas que, segundo o autor, exigem certa formação e 

que lhes assegura meios de subsistência. “A acumulação destas duas atividades diminui com o 

avançar dos anos dentro do parlamento” (DOGAN, 1999, p.176) 
9. O exame da 

profissionalização dos políticos, portanto, também pode oferecer aportes interessantes aos 

estudos sobre a retórica eleitoral.  

 

4.4 Recrutamento e seleção nos partidos  
 

 
O estudo sobre o recrutamento conceitualiza os degraus até o mandato político como 
uma consistente sucessão de interações entre variáveis a nível individual, processos 
de seleção social, organização política e instituições sistêmicas, normas e questões. 
Estudos sobre o recrutamento são, além disso, ancorados em micro e macro teorias 
do processo político (CZUDNOWSKI, 1975, p.158)10.  

 
Especialmente em campanhas majoritárias, mas de maneira contundente também nas 

proporcionais, os candidatos só chegam à posição de representante da legenda na disputa após 

                                                           
9 “Le cumuldesdeuxactivitésdiminueavecl’anciennetéauparlament.” (p.176) Tradução livre do autor.  
10 “The studyofrecruitmentconceptualizesthepathwaystopolitical office as 
consistingofsuccessiveinteractionsbetween individual-levelvariables, social screeningprocess, 
politicalorganizationsandsystemicinstitutions, normsandissues. Recruitmentstudies are thereforeanchored in both 
micro andmacrotheoriesofthepoliticalprocess” (p.158) Tradução livre do autor.  
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passar pelo crivo dos dirigentes do partido. Além das disposições legais existentes para 

controle do recrutamento e da seleção destes candidatos, existem ainda as normas internas dos 

partidos, diversas entre si, que resultam em diferentes graus de democracia interna. Braga e 

Bolognesi (2013) observam que os partidos analisados na pesquisa de ambos seguem as 

determinações legais, ao mesmo tempo em que criam procedimentos próprios, uma vez que a 

legislação eleitoral os permite ser autônomos quanto a quem pode selecionar, e quanto à 

maneira de fazê-lo. São eles quem definem os critérios e atributos que os postulantes devem 

ter para compor a lista partidária.  

Segundo Braga e Bolognsei (2013), esse controle exercido pelas legendas se justifica no 

contexto de uma democracia de massa, como a brasileira. Isso porque os candidatos eleitos 

vão ocupar postos na arena governativa por pelo menos quatro anos, se tornando, assim a face 

pública do partido. Um dos momentos de maior exposição é justamente o período eleitoral, 

quando os números dos partidos são associados aos candidatos, e os discursos de um são 

incorporados pelo outro. Desta forma, conhecer os procedimentos pelos quais os concorrentes 

de determinado partido são selecionados pelas elites partidárias também se constitui relevante 

para a compreensão da estratégia de comunicação dos políticos.  

  Sobre o recrutamento realizado pelos partidos, Norris (1997) explica que diversos 

fatores exercem influência na seleção de candidatos. Segundo a autora, há uma clara distinção 

entre: o amplo conjunto de aspirantes interessados em concorrer a um cargo; um grupo menor, 

daqueles que são nomeados candidatos; e um grupo ainda mais restrito, ao qual pertencem 

aqueles que são eleitos.  

 
Como em um jogo musical de cadeiras, alguns caem pelo caminho a cada estágio do 
processo. Se o processo de recrutamento envolve uma competição totalmente neutra 
para o cargo, os parlamentos vão espelhar perfeitamente a oferta de aspirantes que 
vêm adiante. Mas, ao menos que os membros do parlamento sejam escolhidos 
exclusivamente de maneira aleatória, o processo de recrutamento filtra alguns, em 
detrimento de outros, de forma sistemática (NORRIS, 1997, p.5) 11. 

 
  Os fatores que determinam quais são os candidatos que falham e os que obtêm 

sucesso, segundo Norris (1997), podem ser: o tempo de serviço no partido, as qualificações 

                                                           
11 “Like a game of musical chairs, some fallbythewaysideateverystageoftheprocess. 
Iftherecruitmentprocessinvolves a totally neutral competition for office, 
theparliamentswillperfectlymirrorthesupplyofaspirantswho come forward. Butunless MPs are 
pickedpurelyatrandom, therecruitmentprocessfilters some over others, on a systematicbasis” (p.5) Tradução 

livre do autor.  
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formais, a experiência legislativa, as habilidades de oratória, os recursos financeiros, as 

conexões políticas, o reconhecimento popular, os grupos de contato, a capacidade de 

organização, a ambição pelo poder, ou ainda a distinção entre os que já possuem e os que 

ainda não possuem mandato.   

  Da análise de Norris (1997), pode-se inferir que a lealdade ao partido, ou, pelo menos, 

aos dirigentes partidários, é fator determinante para o sucesso daqueles que desejam concorrer 

a um mandato. O trabalho de Gallagher (1988) reforça esta percepção.  

 
Uma das suposições nas quais a democracia se baseia é que o comportamento dos 
políticos será afetado pelo conhecimento de que eles dependem do eleitorado para a 
reeleição. Então, presumivelmente, este comportamento também será afetado pelos 
desejos dos seletores, especialmente onde quem seleciona está colocado em uma 
posição particularmente forte dentro do sistema eleitoral (GALLAGHER, 1988, 
12)12.  

 
  Se a lealdade importa na seleção, é possível ponderar até que ponto as mensagens das 

campanhas eleitorais não são, também, respostas aos anseios do partido. Neste ponto, e 

considerando ainda que o autor afirma que o impacto do recrutamento pode ser explorado, 

principalmente, através da análise do background social e o comportamento dos candidatos, é 

possível ponderar sobre a importância do conhecimento sobre as estruturas partidárias, através 

das pesquisas de elites políticas, para a análise dos discursos das campanhas eleitorais.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente ensaio buscou conciliar referências de pesquisas em duas abordagens 

distintas, mas com diversos pontos de intersecção. Partiu-se do problema da falta de 

integração entre as pesquisas de elites políticas e de comunicação eleitoral, apontadas por 

pesquisadores de ambas as linhas, para se identificar que tipo de contribuição os estudos da 

sociologia e da ciência política podem aportar nas pesquisas sobre as estratégias de 

comunicação das campanhas destas elites.   

                                                           
12 “One of the assumptions on which liberal 
democracyrestsisthatpoliticiansbehaviourwillbeaffectedbytheknowledgethattheydependontheelectorate for re-
election, sopresumably it willalsobeaffectedbythewishesoftheselectorate, especiallywherethelatter are placed in 
a particularlypowerful position bytheelectoral system”(p.14). Tradução livre do autor.   
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Do campo da comunicação, se depreendeu que a propaganda eleitoral se dá de 

maneira centralizada na figura do candidato, que se apresenta através de discursos ficcionais. 

O objetivo é se oferecer ao eleitor como a alternativa mais viável e interessante para satisfazer 

suas demandas e interesses, recebendo em troca, assim, o voto. A compreensão sobre os 

elementos componentes deste discurso, principalmente aqueles que dizem respeito ao perfil e 

ao comportamento dos candidatos se mostra importante, portanto, para uma análise produtiva 

sobre a retórica eleitoral.  

Essa lógica foi utilizada para ponderar sobre diferentes aspetos sobre os estudos de 

elites políticas. Na sociografia, por exemplo, se falou sobre o perfil social das elites servindo 

como instrumento de análise da retórica, uma vez que características destes perfis são 

frequentemente utilizadas nas propagandas eleitorais como fatores de diferenciação entre as 

elites, e de identificação com o eleitorado. Com relação à ambição política, se ponderou que a 

racionalidade apontada pela ciência política como característica do candidato não 

necessariamente se reflete nos discursos eleitorais, que são carregados de valência emocional, 

principalmente nos programas veiculados na televisão. Os responsáveis pelo desenvolvimento 

desta estratégia nas campanhas pós-modernas são os chamados “marqueteiros”, cujo trabalho 

foi comparado ao exercido pelos prefeitos e subprefeitos, especialistas em eleições, desde o 

século XIX. A estratégia de comunicação da campanha também se fez presente na relação 

com as pesquisas sobre a profissionalização política, através da forma como são retratadas as 

profissões prévias dos políticos – mesmo que estes já se enquadrem na categoria de políticos 

profissionais. Por fim, os estudos sobre o recrutamento e seleção feitos pelos partidos 

políticos também ofereceram contribuições para as pesquisas de comunicação eleitoral por 

meio da compreensão sobre a lealdade e a dependência que os candidatos possuem com 

relação aos partidos pelos quais eles concorrem.  

Evidentemente, os caminhos apontados neste ensaio são apenas apontamentos sobre 

possíveis pontos de intersecção entre as pesquisas de elites políticas e de comunicação. Para 

que estas observações sejam validadas, seria necessário o exame aprofundado e isolado de 

cada uma destas abordagens sobre elites políticas apresentadas, além de uma série de 

evidências empíricas da comunicação eleitoral. O conteúdo levantado nestas referências, 

porém, mostra que uma integração maior entre estas perspectivas pode ser profícua para a 

produção de análises mais qualificadas sobre o perfil e o comportamento das elites políticas, 

que, por sua vez, podem ser úteis não apenas para os pesquisadores, mas, também para a 
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sociedade como um todo, uma vez que “a qualidade dos candidatos selecionados determina a 

qualidade dos deputados eleitos, do parlamento resultante, com frequência, dos membros do 

governo e, até certo ponto, das políticas de um país” (GALLAGHER, 1988, p.1) 
13.  
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006 E ISSUE VOTING 

 
Jaqueline KleineBuckstegge1 

 
RESUMO  
O presente trabalho busca discutir a utilização da variável “identificação ideológica” como 

uma das explicativas do resultado nas eleições presidenciais brasileiras de 2006, a partir de 
modelos espaciais racionais de comportamento eleitoral. A questão surge a partir de, por um 
lado, um contexto de crise e escândalos destacados pela mídia em detrimento ao mandatário e, 
por outro, a formulação de vários trabalhos que rejeitam o conceito de ideologia como 
significativamente explicativa.. O trabalho foi formulado a partir do teste dos modelos de 
proximidade, direcional e misto e utilizou algumas variáveis independentes de outros marcos 
teóricos de comportamento eleitoral como controle. É possível concluir que as variáveis 
independentes que mais influenciam a probabilidade de “voto” ocorrer e que estão presentes 

sob a condição de significância utilizada no trabalho em mais de um modelo não-restrito são a 
avaliação do governo Lula anterior, o sexo (feminino) e a região do país (nordeste). E o 
modelo que melhor se encaixa na realidade eleitoral brasileira, é o de proximidade proposto 
por Downs, cuja fórmula de calculo utilizada neste trabalho foi a reformulada por Westholm.  
 
Palavras-chave: Estudo Eleitoral Brasileiro; eleições presidenciais; identificação ideológica; 
Issue voting. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O cenário político das eleições presidenciais de 2006 foi caracterizado por grandes 

escândalos vinculados principalmente ao bloco da base aliada do partido mandatário. Como 

ressaltam Aldé, Mendes e Figueiredo (2007), o clima eleitoral para o presidente Lula era 

desfavorável, uma vez que avaliando a presença dos candidatos na cobertura midiática, não 

foi possível observar saldo de valência positiva em nenhum momento da campanha para o 

candidato. Segundo os autores,  

 
“(...) na produção do impresso diário, o que vemos são diferenças no 
tratamento conferido aos candidatos, de amplificação de certos temas 
negativamente associados a Lula, contraposto à benevolência no tratamento 
de temas espinhosos relacionados aos seus adversários.” (ALDÉ, MENDES, 
FIGUEIREDO, 2007, p. 170).  

 
Mundim (2010), ao trabalhar um modelo para comprovar o impacto da mídia na 

persuasão de voto nas eleições de 2002 e 2006, apesar de ratificar a significância do método, 
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afirma que “a cobertura da imprensa não teve qualquer impacto nas intenções de voto de Lula 

em 2006” (p. 416). Para explicar a distorção em seu modelo o autor utiliza a análise de 

Figueiredo de que a partir do segundo turno, ocorre à redução do tom negativo da mídia e a 

campanha ganha conteúdo programático e ideológico. Mesmo assim, Mundim, assim como 

Rennó (2007), acredita que a avaliação do governo Lula é a variável mais importante em um 

modelo explicativo neste caso e seria capaz de sobrepor os incidentes e escândalos aos quais o 

governo foi exposto.  

A partir de tal literatura, no entanto, ainda é possível testar o conceito de 

“identificação ideológica”, principalmente quando submetido a modelos espaciais não 

testados pela literatura. Carreirão (2007), afirmando que a identificação ideológica dá lugar ao 

conceito de “sentimentos partidários” como variável explicativa, utiliza como dado mais forte 

para a hipótese central do artigo a redução do auto-posicionamento e da capacidade de 

identificação de posicionamento real de candidatos e partidos no contínuo ideológico utilizado 

metodologicamente.  

Da mesma forma, Holzhacker e Balbachevsky (2007) destacam o esvaziamento do 

conceito de “ideologia” como uma variável explicativa significativa, principalmente quando 

feita a comparação entre as eleições de 2002 e 2006, dando espaço para “estratificação 

social”. As autoras chegam a afirmar que “(...) quaisquer que tenham sido as outras 

motivações do eleitorado que votou em Lula, as questões ideológicas que tradicionalmente 

motivaram seus eleitores estiveram ausentes nesta eleição” (p. 304).  

O que o presente trabalho busca são formas alternativas de abordar o posicionamento 

ideológico dos indivíduos e sua relação com a decisão eleitoral, principalmente através dos 

modelos espaciais, devido a um contexto tão peculiar como o da eleição de 2006.  

 

 
2. ISSUE VOTING E ABRANGÊNCIA TEÓRICA 
 
2.1 Teoria Racional, modelo espacial e issuevoting 

Anthony Downs, na década de 1950, passa a utilizar ferramentas da análise racional 

para explicar o comportamento eleitoral. Ele transfere o homuseconomicus da teoria 

econômica original para a esfera política enfatizando que o indivíduo busca maximizar a 

utilidade de seu voto procurando a maior oferta de políticas públicas (Cruz, 2011, p. 6). Esta 
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utilidade é um cálculo baseado nos próprios candidatos e em suas respectivas propostas e nos 

objetivos pessoais de cada eleitor. Ao longo do tempo, outros estudos foram feitos tentando 

verificar a efetividade do modelo explicativo ao comportamento eleitoral (Page, 1975; 

Rabinowitz, 1978; Weisberg, 1974, Westholm, 1997; Taniguchi, 2006).  

Assim, a complexidade da função de utilidade do voto do aumenta, aderindo a outros pontos 

que não apenas a vontade de curto prazo do eleitor, como noção de oposição (Matthews, 

1979), análise de partidos e de mandatos prévios (Fiorina, 1981), o nível de informação e 

educação da população (Popkin, 1994), entre outros.   

Downs, em “AnEconomicTheoryofDemocracy”, além de apresentar a teoria racional 

nesta nova abordagem também iniciou os estudos de modelos espaciais para a área. Na obra, 

Downs, influenciado pelos trabalhos econômicos de Harold Hostelling, delimitou um 

continnum ideológico unidimensional, com intervalo de [0,100] que posicionava diferentes 

formas de governo classificadas por sua abertura econômica, onde o extremo esquerdo era 

uma economia completamente socializada e o direito uma denominada por iniciativa privada 

(Shepsle; Boncheck, 1997, p. 105).  

Novamente a função utilidade aprimora-se conforme o conceito de modelo espacial 

vai avançando e o número de dimensões consideradas passa a variar de acordo com a análise 

de cada autor frente a suas realidades específicas. Dentro dos modelos espaciais, mesmo que 

tal utilidade seja calculada de diferentes maneiras, utiliza-se essencialmente a distância entre a 

posição do eleitor e dos candidatos. Essa distância refere-se desde seus posicionamentos 

ideológicos até o posicionamento dos issues relevantes para cada pleito. Na teoria racional, 

alguns estudos dedicam-se à análise de como esses issues são capazes de influenciar e até 

mesmo decidir uma eleição.   

As duas principais linhas de estudo que aliam os modelos espaciais e o issuevoting são 

a teoria de proximidade (Downs, etc.) e a direcional (Matthews, Rabinowitz e Macdonald, 

etc.). Visando à correção de erros encontrados nas duas teorias, foram criados também 

modelos de explicação eleitoral mistos.  

Para compreender melhor a relação entre as teorias, este trabalho utilizará um “modelo 

espacial base” (Figura 1) como uma situação eleitoral hipotética.  
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FIGURA 1 – Modelo Espacial Base 

 

Neste “modelo espacial base”, exite um ponto central, intitulado status quo. Este 

ponto, nas teorias de issuevoting, não necessariamente representa o ponto neutro de espectro 

político ideológico, mas sim o real status quo, atribuído pelo eleitor ao issue. Além disso, 

observa-se o posicionamento de um eleitor Eike de três candidatos (Cjk, Cmk e Cnk) localizados 

em pontos diferentes do continnum. Segundo a teoria racional, a utilidade para o eleitor 

depende da relação de distância entre ele e os diferentes candidatos. No entanto, 

interpretações diferentes de como outros fatores influenciam esta distância implicam em 

fórmulas de utilidade diferentes.  

A escolha deste trabalho pela teoria racional como forma de analisar o comportamento 

eleitoral brasileiro não ignora os fatores sócio-culturais e as dependências psicológicas frente 

aos candidatos, tão caracterizados pela literatura. O que se pressupõe é: mesmo considerando 

todos estes fatores, o eleitor consegue mensurar sua utilidade de alguma maneira, mesmo 

sendo ela a forma mais simples e subjetiva possível. A identificação de oposição não exige, 

por exemplo, um nível de informação muito alto por parte do indivíduo, que consegue olhar 

para dois candidatos e identificar o que está “do seu lado”. Este conceito de posição, é claro, 

está diretamente ligado aos critérios subjetivos respectivos de cada eleitor, que também não 

são deixados de lado. Portanto, uma vez que para a teoria racional a compreensão da utilidade 

do voto é condicionada à distância entre o indivíduo e seus candidatos, segundo seus próprios 

critérios, pode-se criar um padrão de comparação e assim entender o comportamento do 

eleitorado brasileiro.  

É necessário, antes de expor hipóteses sobre qual a melhor abordagem para o 

comportamento eleitoral brasileiro, repassar os principais pontos dos modelos de 

proximidade, direcional e mistos, comparando-os criticamente. 
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2.2 Modelo de proximidade  

De acordo com o modelo de proximidade, a utilidade é maior para o eleitor quanto 

menor for a distância entre ele e o candidato. Tal distância, matematicamente, pode ser 

calculada de duas maneiras, (1) através da distância Euclidiana, considerada pelo modelo 

original, ou (2) pela diferença modular entre a posição do eleitor i e do candidato j, método 

proposto por Westholm em seus estudos do modelo. A vantagem da proposta de Westholm é 

a sua utilização no mais diverso número de dimensões, para quando mais de um issue é 

relevante para a disputa eleitoral (Westholm, 1997, p. 872)2.  

A função utilidade do modelo de proximidade afirma que quanto maior a distância 

entre o posicionamento do candidato em relação ao eleitor, menor a utilidade do respectivo 

candidato frente à avaliação do eleitor. Este modelo não considera a posição do status quo 

como relevante para compreender o eleitorado e a função pode ser representada por:  

 
 

Onde:  

Uij: utilidade que o eleitor i obtém ao votar em um candidato j; k: número de issues que são 

consideradas pelo eleitor;  

Eik: posicionamento do eleitor i considerando uma questão específica k;  

Cik: posicionamento do candidato j considerando a mesma questão k;  

 

No modelo espacial base (figura 1), pode-se observar que as distâncias entre os 

candidatos e o eleitor variam, atribuindo a cada candidato utilidades diferentes.  

 

                                                           
2 A diferença Euclidiana é representada por  e a diferença modular por  
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FIGURA 1.2 - Modelo Espacial Base - Proximidade 

 

Observando a Figura 2, considera-se djk, dmk e dnk como as distâncias entre o eleitor Eik 

e os candidatos Cjk, Cmk e Cnk, respectivamente, e dmk>djk>dnk. Isso em mente, a utilidade de 

Cmk para o eleitor Eik é maior do que as dos outros candidatos, o que faria com que Cik fosse 

eleito, tendo em vista tal continnum.  

Assim como os eleitores, o modelo racional de explicação do comportamento eleitoral 

também considera os candidatos como atores racionais que buscam a maximização de seus 

votos. Assim, o modelo de proximidade downsiano cria uma tendência centrípeta entre a 

posição dos candidatos. No caso de dois candidatos, como mencionam Shepsle e Boncheck, 

ambos buscam o centro do continnum, criando a ampliação de seu eleitorado, como 

explicitado pela Figura 3. Tal ampliação ocorre, pois quando mais próximos do centro, maior 

o conjunto de eleitores não-concorrentes entre os dois candidatos. O eleitorado na figura é 

representado por [dmk + djk].  

No caso de mais de dois candidatos, a força centrípeta do modelo não levará os 

candidatos para o centro do continnum, mas sim para o ponto em que os eleitores estejam 

concentrados (Shepsle; Boncheck, p. 108).  

 

 
FIGURA 2 - Tendência centrípeta do modelo de proximidade 

 

 

2.3 Modelo Direcional  

A inovação do modelo direcional é a noção de “oposição” pelo eleitorado. Para isso, 

utiliza-se o status quo como parâmetro e a percepção de cada eleitor de sua própria posição e 

a do candidato em relação ao ponto como objetos relevantes na função utilidade do modelo. 

Portanto, não só a distância, mas também o “lado” em que os candidatos de encontram é 

importante.  
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2.3.1 Modelo de Matthews 

Para construir uma contraposição à hegemonia da teoria downsiana de comportamento 

eleitoral, Matthews elenca alguns fatores-chave. Primeiro, mesmo que seja possível traçar 

uma distância Euclidiana entre as mensagens que os candidatos transmitem e os outcomes que 

os eleitores assimilam delas, como proposto pelo modelo de proximidade de Downs, , tais 

distâncias, por vezes, são posicionadas em relação ao status quo, que representa onde o 

governo os issues selecionado no momento específico, e não aleatoriamente em um espaço 

delimitado. Candidatos que já estiverem no poder, por exemplo, teriam capacidade de alterar 

tal status quo apenas marginalmente, segundo a visão do eleitorado, e neste caso, apenas a 

direção de seu posicionamento torna-se relevante (Matthews, 1979, p. 142).  

Segundo, problemas de comunicação em eleições existem e o custo da informação é 

muito alto. Portanto, nem sempre é possível para os eleitores posicionarem seus candidatos e 

as respectivas propostas de forma correta. No entanto, se existir um esforço por parte dos 

candidatos em diferenciar as questões que são a favor ou contra, os eleitores são capazes de 

posicioná-los segundo sua direção perante o status quo estabelecido3 (idem).  

Por último, baseado na teoria de Page4, o autor afirma que somente na proximidade do status 

quo é possível delimitar o posicionamento de candidatos, então somente ali os eleitores 

conseguem definir suas preferências. Conseqüentemente, as estratégias eleitorais dos 

candidatos serão focadas nestes pontos próximos, onde conseguem prever a ação de seu 

eleitorado. (p. 143)  

Assim, o eleitor prioriza candidatos que são capazes de garantir os issues conforme o 

“lado” em que aquele se encontra. Para uma realidade unidimensional, onde um único issue é 

discutido, podemos utilizar o modelo espacial base. Nele, destacam-se, para este modelo a 

posição do eleitor Eik e dos candidatos Cmk e Cjk, posicionados em lados opostos do status quo. 

Optando pela teoria da proximidade de Downs, o Eik optaria por Cmk em uma eleição, pois a 

distância entre os dois é menor em relação à distância entre Eik e Cjk. No entanto, a teoria 

                                                           
 
3 A observação de Matthews confronta um dos pontos principais de teoria de Downs, que estabelece que os eleitores têm 
acesso ao conjunto de informações completo e são capazes, através de tal acesso, de elencar suas decisões de forma 
consciente.  
4 PAGE, Benjamin I, “Electionsand Social Choice”. Paper entregue na Conferência de Pesquisa em Teoria da Escolha Social 

e Teoria da Democracia, Dezembro de 1975.  
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direcional, apresentada por Mathews, afirma que Eik não elegeria Cmk, pois eles se encontram 

em lados opostos do status quo e que mesmo que se encontre muito distante de Cjk, este 

candidato seria capaz, caso eleito, de deslocar o status quo do respectivo issue para uma  

posição mais próxima de Eik do que Cmk.  

 
 

FIGURA 3 – Modelo unidimensional – Downs x Matthews 

 
A função de utilidade de Matthews pode ser definida como:  

 
 

Onde:  

Uij: utilidade que o eleitor i obtém ao votar em um candidato j; k: número de issues que são 

consideradas pelo eleitor;  

Aki: diferença entre o posicionamento do eleitor i e do candidato j a respeito de um issuek 

específico. Como o modelo de Matthews não considera a intensidade, mas apenas a direção 

do posicionamento acerca dos diversos issues em questão, pode-se definir (considerando Rk:  

ponto de referência, status quo): 

 i) Aki= +1 se:  

Vik e Cik>Rk; Vik e Cik<Rkii) Aki= 0 se:  

Vik e/ou Cik= Rk; iii) Aki= -1 se:  

Vik>Rk e Cik<Rk;  

Vik<Rk e Cik>Rk 

A definição cima é automaticamente gerada pela fórmula de utilidade que, como 

demonstrado, é máxima quando o candidato j e o eleitor i encontram-se do mesmo “lado” a 

respeito de um issue k. Assim, a teoria direcional seria capaz de garantir mobilidade aos 

candidatos e fluxos diferentes de percepção e cognição para os eleitores.  
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Para Matthews, o modelo seria aplicável segundo as seguintes condições: se os 

issuesoutcomes perto do status quo estiverem associados a candidatos, de informação 

direcional for transmitida a eleitores, se as preferências bem-definidas dos eleitores estiverem 

perto do status quo definidas por direções que podem ser alteradas e se o outcomespace for 

curvo e puder ser modelado em uma hiper-esfera (p. 153).  

 

 

2.3.2 Modelo de Rabinowitz e Macdonald  

Os issues e ideologias políticas neste modelo são compreendidos como posicionados 

dentro de um espectro de direção e intensidade, onde os eleitores escolheriam seus candidatos 

baseados (1) na presença deste de seu “lado” do espectro, assim como já previsto por 

Mathews, e (2) na intensidade máxima5 que os candidatos apresentam dentro de uma zona de 

aceitabilidade (Westholm, 1997, p. 866). Na definição de Rabinowitz e Macdonald (p. 96), 

The model calculates the impact of an issue on an individual as jointly determined by the 

directional compatibility of the individual and the candidate (orparty) and the intensity level 

soft he individual and the candidates.  

A intensidade, portanto, é uma adição ao modelo direcional já formulado previamente. 

Para os autores, quanto mais intenso um candidato é a respeito de um issue, mais o candidato 

gera apoio ou oposição em relação a tal questão. Rabinowitz e Macdonald, no entanto, 

percebem que mesmo que os eleitores busquem candidatos com maior capacidade de suprir 

suas necessidades, eles também se preocupam com a idéia de extremismo, sendo dever de um 

candidato demonstrar razoabilidade em suas propostas.  

Introduz-se, neste contexto, uma região de aceitabilidade, que se define por um 

círculo dentro do vetor do issue. Qualquer candidato que estiver dentro deste círculo, tem 

superioridade eleitoral em relação aos que estão fora dele, evitando o título de “extremista” 

(Rabinowitz, et al., p. 108). É possível considerar tal região sempre pensando em uma 

distância Euclidiana invariável, r, que é mensurado a partir da origem6. No caso de um único 

issue, utiliza-se o intervalo +r a –r para traçar a linha onde os posicionamentos “aceitáveis” 

                                                           
5 A idéia de aceitabilidade máxima é inserida, pois através dela o eleitor sente-se mais seguro em relação à 
probabilidade de que o respectivo candidato buscará a alternativa que mais se adéqüe aos seus anseios.  
6 A origem, na teoria de Rabinowitz e Macdonald, significa o ponto  oseleitores e/ou candidatos não tem 

interesse ou posição a respeito da questão, diferente do status quo utilizado por Matthews.  
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serão dispostos. Em espaços bidimensionais (dois issues considerados), a região de 

aceitabilidade é desenhada na forma de um círculo, centrado no ponto neutro N, com raio r. 

Com três dimensões ou mais, a região é o interior de uma esfera ou hiper-esfera traçada com 

os mesmos atributos (Westholm, p. 867).  

Retomando mais uma vez o exemplo do modelo espacial base, considera-se que 

apenas um issue esteja em evidência. O r da região de aceitabilidade foi traçado a partir de 

um ponto neutro N, no caso o status quo. Segundo a teoria da aceitabilidade, os candidatos 

dentro do espaço –r a +r são os que têm mais chance de sucesso eleitoral, sendo que os que se 

encontram fora dele intitulados extremistas. Para o exemplo, o candidato Cpkfoi acrescentado 

fora da região.  

 

FIGURA 4 – Posição dos candidatos em relação à região de aceitabilidade 

 

Para a situação simulada pela Figura 5, o eleitor Eik eliminaria o candidato Cmk 

inicialmente, por encontrar-se do “lado oposto” do ponto neutro (status quo), e também 

penaliza o candidato Cpk por estar fora da região de aceitabilidade e poder ser considerado 

“extremista”. Quando considerados os candidatos Cjk e Cnk, o eleitor Eik tende a escolher o 

último, por ter maior capacidade de deslocar o status quo em sua direção.  

A função utilidade, no modelo de Rabinowitz e Macdonald, portanto, pode ser 

delimitada como7:  

 
Onde:  

Uij: utilidade que o eleitor i obtém ao votar em um candidato j; k: número de issues que são 

consideradas pelo eleitor;  

                                                           
7 Caso candidato ou eleitor estiverem posicionados no ponto neutro, em qualquer número de dimensões, o 
impacto da “net” é zero.  
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Eik: posicionamento do eleitor i considerando uma questão específica k; Cik: posicionamento 

do candidato j considerando a mesma questão k;  

N: ponto neutro;  

Pij: penalidade imposta pelo eleitor i ao candidato j. Tal penalidade é zero caso o candidato j 

encontre-se dentro da região de aceitabilidade.  

A utilidade para os autores é calculada comparando a distância do eleitor e dos 

candidatos em relação a um ponto neutro pré-estabelecido. Ela ainda considera a penalidade 

que é atribuída aos candidatos que se localizam fora da região de aceitabilidade. Ou seja, 

desde que esteja dentro do raio r, quanto mais extremo é o posicionamento do candidato, 

maior sua chance de ser eleito devido a uma confiança maior do eleitor em sua capacidade de 

alterar o status quo. A partir do momento em que candidatos são capazes de assumir 

posicionamentos fortes e claros, eles podem ser capazes de transformar tal issue em central 

para o julgamento dos eleitores a respeito deles (Rabinowitz, et al., p. 98). Tal análise não é 

ponderada pelo modelo da teoria de proximidade, que ignora o controle que os candidatos têm 

em relação às questões de interesse de uma eleição, não, necessariamente, posicionando-se 

fortemente a respeito de todos os issues em jogo. Candidatos tendem a ser intensos em 

questões que os beneficiam e silenciosos em questões que podem prejudicá-los (idem, p. 99).  

Por este fato, candidatos concorrendo na mesma eleição podem ser julgados por 

critérios completamente diferentes. Um ponto fraco da teoria direcional que considera 

intensidade é que, apesar da criação da região de aceitabilidade para explicar o porquê dos 

candidatos mais extremos nem sempre serem eleitos, Rabinowitz e Macdonald não definem 

muito bem tal região e acabam incluindo demais o elemento de proximidade para que a teoria 

seja original em relação à de Downs (Taniguichi, 2006, p. 6).  

 

2.3.3 Modelo Misto  

Vários foram os autores que buscaram mesclar os dois modelos, e suas variações, para 

encontrar o melhor arranjo metodológico, podendo analisar o conjunto de dados que possuía. 

A questão, segundo Lewis e King, é exatamente essa: os trabalhos na área são muito recentes 

e geralmente modelos mistos são construídos para adequar-se ao conjunto de dados que aos 

quais os pesquisadores têm acesso. Sem analisar nenhuma base dados e utilizando apenas as 

funções utilidade apresentadas pelos modelos nas seções anteriores, seguem dois modelos 
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mistos, retomando as variáveis propostas anteriormente e acrescentando a consideração de 

fatores não-espaciais (NSit), complementando o modelo:  

 

a. Modelo misto proximidade-Matthews + fatores não espaciais  

 
 

b.Modelo misto proximidade-RM + fatores não espaciais  

 
 

 

2.4 Hipóteses para o caso brasileiro  

Os conceitos que o eleitorado brasileiro tem de posicionamento e seu nível de 

informação baixo já foram mencionados anteriormente. O que se propõe com o modelo 

racional, neste trabalho, é uma forma objetiva, porém não incompleta, de mensurar a utilidade 

do voto para o público alvo, segundo os diferentes modelos apresentados. Para isso, 

considera-se como issue principal o posicionamento ideológico do eleitor e dos candidatos e 

como fatores não espaciais: avaliação do governo Lula, sexo, escolaridade, faixa etária, classe 

social, região do país e área do estado (rural ou urbana), variáveis estas melhor explicadas na 

parte de metodologia deste trabalho.  

O que cabe antecipar para poder formular uma hipótese congruente é a dificuldade em 

delimitar uma região de aceitabilidade para o modelo direcional RM. Como as questões 

focadas enquanto issues principais são subjetivas, não é possível inferir cientificamente qual 

seria o ponto de classificação “extremista” para os eleitores. Por isto, o modelo será utilizado 

sem esta seção da teoria, o que faz com que exista grande similaridade entre ele e o modelo de 

proximidade, como também será abordado na parte de metodologia.  

Delimita-se neste trabalho, portanto, como hipótese principal a predominância do 

modelo de proximidade para a realidade brasileira. Tal posicionamento é tomado buscando 

não “engessar” um status quo para a deliberação do eleitorado e compreendendo as limitações 

do estudo uma vez que as principais variáveis utilizadas são de teor subjetivo.  
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3. METODOLOGIA 

O estudo não espera da população a capacidade de discernir sobre o limiar entre 

esquerda ou direita, mas procura-se uma noção geral a respeito da distância entre o 

posicionamento que o eleitor atribui a ele mesmo e onde enxerga os diferentes candidatos em 

uma eleição. O que importa para esta abordagem de ideologia é a caracterização individual de 

cada lado do espectro ideológico como forma de comparação. Singer (2000) utiliza a mesma 

abordagem do conceito, afirmando que o reconhecimento de ideologia por parte do eleitorado 

existe sim, mesmo que intuitivamente (p. 131).  

O Gráfico 2 mostra o aumento dos eleitores que são capazes de posicionar-se 

ideologicamente, na comparação 2002 e 2006, e também o crescimento daqueles que não 

conseguem distinguir ideologia no Brasil. O que pode concluir destes dados é que existe mais 

pessoas que posicionam-se ideologicamente, dentre aquelas que sabem o que isso quer dizer.  

Este aumento de eleitores que não reconhecem ideologia pode ser conseqüência da onda de 

“centralização” ideológica por parte de partidos e candidatos, visando à maximização de seus 

votos, já mencionada como a “força centrípeta” de Downs, que faz com que seja muito difícil 

para indivíduos sem acesso a tanta informação classificar os atores presentes em uma eleição.  

 
GRÁFICO 2: Eleitores capazes de reconhecer ideologia e  posicionar-se (2002 e 2006) 

Fonte: ESEB 2006 

Em relação aos candidatos, a mesma confusão é observada. O Gráfico 3 mostra que 

existe uma tendência central no posicionamento dos eleitores e tendências discretas em 

relação aos candidatos, bem espalhados no espectro delimitado, mas em não é possível 

identificar esquerda e direita nos seus posicionamentos. A média do posicionamento dos 

eleitores em 2006 ficou em 1,08; a média do posicionamento de Lula foi -0,57 e a média de 

Alckmin foi 1,21.  
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GRÁFICO 3: Distribuição do posicionamento ideológico das eleições de 2006 
Fonte: ESEB 2006 

 

Além de predisposições de longo prazo, identificadas pelo posicionamento ideológico, 

o eleitor também maximiza a utilidade de seu voto através de estímulos de curto prazo 

(Singer, 2000, p. 159) e entre estes estímulos, o desempenho econômico dos governantes 

tende a ser muito relevante. Para abarcar este detalhe, a variável “avaliação do governo lula” 

foi inserida aos modelos, com codificação que vai de 1 (péssimo) a 4 (muito bom).  

Em adição a estas cinco variáveis mencionadas (“voto”, “eleitor”, “posição Lula”, 

posição Alckmin” e “avaliação do governo Lula”), foram utilizadas como  controle sexo, 

escolaridade, faixa etária, classe social, região do país e  área do estado (rural ou urbana).  

Sexo, região e área foram tratadas como variáveis binárias, sendo 1 o valor para mulheres, 

nordeste e rural, respectivamente, e 0 para o restante das opções.  

Escolaridade foi codificada em faixas, segundo a divisão do próprio ESEB, onde 1: 

analfabeto/primário incompleto e completo, 2: ginásio incompleto e completo, 3: colégio 

incompleto e completo e 4: universitário incompleto e completo e mais. Faixa etária foi 

dividida em 1: de 16 a 24 anos, 2: de 25 a 34 anos, 3: de 35 a 44 anos, 4: de 45 a 59 anos e 5: 

mais de 60 anos. Finalmente, classe social também recebeu seis codificações, de 1 a 6, com as 

atribuições E, D, C, B2, B1, A2 e A1.  

A Tabela 1 explica melhor as variáveis, acrescentando o número de observações 

analisadas, as médias e os desvios-padrão encontrados na análise.  
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Tabela 1 – Relação das variáveis utilizadas na regressão dos modelos espaciais  

 

 

Variável  

 

Observações  

 

Média   Desviopadrão 

 

Valor  

Mínimo   

Valor  

Máximo  

 Voto   765   0,73   0,4418   0   1  

 Eleitor   581   1,08   2,7953   -5   +5  

 Posição Lula   616   -0,58   3,7685   -5   +5  

 Posição Alckmin   593   1,21   3,4278   -5   +5  

 Utilidade Proximidade   511   0,64   4,6769   -10   +10  

 Utilidade Matthews  1000   0,43   0,7630   -1   +1  

 Utilidade RM   511   3,29   21,1405   -50   +50  

 Utilidade Misto (Prox- 

RM)  

 

511  

 

3,94  

 

25,6082  

 

-60  

 

+60  

 Avaliação Lula   988   2,80   0,7126   1   4  

 Sexo (mulher)   1000   0,52   0,4998   0   1  

 Escolaridade   1000   3,68   2,1502   1   8  

 Faixa Etária   1000   2,75   1,3714   1   5  

 Classe Social   1000   2,72   0,9013   1   6  

 Região  do  País   1000   0,26   0,4388   0   1  

 
(nordeste)  

Área do Estado (rural)  1000  0,43  0,4953  0  1  

Fonte: ESEB 2006 

Os modelos espaciais foram construídos empiricamente conforme explicitados no 

Capítulo I, sempre comparando a utilidade de Lula com a atribuída a Alckmin, no entanto, a 

duas exceções cabe ressalva. Primeiro, não foi possível delimitar uma região de aceitabilidade 

com os dados fornecidos pelo ESEB 2006. Criar um parâmetro de extremismo seria uma 

análise muita subjetiva feita a partir de um conceito já construído subjetivamente pelos 

eleitores. Por este motivo, a construção da utilidade RM foi feita através da diferença entre a 

relação posição - eleitor x posição - Lula e posição - eleitor x posição - Alckmin. Esta forma 
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de calcular fez com o modelo acabasse muito parecido com o de proximidade, em seu cálculo. 

Tal semelhança é comprovada na parte de “resultados” deste capítulo.   

Segundo, para os modelos mistos, como o objetivo não é criar um modelo ideal, mas 

sim identificar qual modelo possui as características que melhor explicam o comportamento 

eleitoral brasileiro, eles foram considerados na regressão como a junção dos dois modelos que 

os compõe, proximidade e direcional-Matthews e proximidade e direcional-RM, 

respectivamente. Na operacionalização, pela complexidade do segundo modelo misto, foi 

criada mais uma variável, “utilidade misto (prox-RM)”, para que erros não fossem cometidos 

ao longo da análise.  

O modelo de proximidade foi criado a partir da diferença dos valores absolutos 

(diferença modular) das distâncias eleitor-Lula e eleitor-Alckmin e ao modelo de Matthews, 

como apenas considera o “lado” em que os atores se encontram, foram codificados +1 para 

eleitor e candidato do mesmo lado, 0 para qualquer um dos dois posicionado no status quo e -

1 para atores em lados opostos.  

 

 

4. RESULTADOS  

Como resultado do processo de elaboração dos modelos, o primeiro resultado 

encontrado na regressão que merece destaque é a alta correlação entre as utilidades do modelo 

de proximidade e do modelo de RM (0,9456). Comparando os modelos (Tabela 2), percebe-se 

correlação alta entre os modelos mistos, já esperada. No entanto, a explicação para a primeira 

observação foi a construção do modelo de RM, limitado pela impossibilidade de criar uma 

região de aceitabilidade dentro os parâmetros subjetivos do issue considerado.  

Tabela 2 – Correlação entre os modelos espaciais apresentados 

 Utilidade  

Proximidade  

Utilidade  

Matthews 

Utilidade  

(Prox-RM)  

Misto  

Utilidade Proximidade  1     

Utilidade Matthews 0,7377  1    

Utilidade RM  0,9456  0,7354  1   

Utilidade Misto (Prox-RM)  0,9632  0,7418  0,9982   
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Fonte: ESEB 2006 

 

Tabela 3 – Teste de hipóteses por modelo 

Fonte: ESEB 2006 

Para melhor delimitar a influência das variáveis na construção dos modelos, o presente 

trabalho elaborou um teste de hipótese (Tabela 3) para cada regressão gerada, relevando as 

funções de utilidade construídas com base teórica e a variável “avaliação governo Lula”, que 

compõe a base teórica dos modelos espaciais racionais.   

A análise pressupõe como hipótese nula que, dado um nível de significância α, o 

coeficiente das variáveis listadas é zero, uma vez consideradas todas as outras variáveis do 

modelo.  

A um nível de significância (0,05), pode-se rejeitar a H0 da variável “avaliação 

governo Lula” para todos os modelos, possuindo um coeficiente de regressão estatisticamente 

diferente de zero. Já no caso das fórmulas de utilidade, todas as H0 podem ser rejeitadas, com 

Modelo  Variável  P>|z|  Α P>|z| e α Parâmetro  

significante 

Pode  

rejeitar 

H0 

Proximidade 
ut_prox 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

 aval_lula 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

 ut_matthews 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

Matthews 
aval_lula 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

 ut_rm 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

RM  
aval_lula 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

 ut_prox 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

Misto Prox- 
ut_mat 0,840  0,05  0,840>0,05 Não  Não  

Matthews 
aval_lula 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

Misto Prox- ut_misto_rm 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  

RM  aval_lula 0,000  0,05  0,000<0,05 Sim  Sim  
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exceção da “utilidade Matthews” dentro do modelo Misto Proximidade-Matthews, que não 

pode ser comprovada como estatisticamente diferente de zero.  

Para a análise da regressão logit, a Tabela 4 relaciona os cinco modelos testados pelo 

presente estudo e o modelo restrito, do qual foi excluída a função utilidade, que distingue cada 

modelo.   

Além dos modelos, a tabela também relaciona as variáveis destacadas para análise8, já 

descritas na “metodologia”. Além destas, foram inseridos o R
2 de McFadden (R2

McF), pelo 

qual será selecionado o modelo que mais explica o comportamento eleitoral brasileiro, a 

constante de cada regressão e o “log verossimilhança” de cada modelo.  

Para compreender a tabela, é preciso observar o coeficiente de cada variável listada, 

segundo seu modelo específico, o erro padrão (inserido em um parêntese logo abaixo dele) e o 

nível de significância de cada variável nas regressões, destacado por asteriscos e com legenda 

logo abaixo à tabela. Para as variáveis significantes em, no mínimo, (0,05) observa-se a 

relação das variáveis independentes com a dependente binária “voto” através do sinal 

daquelas. Sinas negativos em variáveis independentes indicam que conforme elas crescem, a 

probabilidade da variável “voto =1” diminui. Da mesma maneira, com variáveis positivas, a 

probabilidade de “voto =1”, aumenta.  

 

 

Tabela 4 – Regressão dos modelos espaciais racionais de explicação do comportamento eleitoral  
 

  MODELO  
Coeficiente  

(Erro Padrão) 

    

 

R2McF 

Função  
Utilidade  

Avaliação 
Lula  

Modelo 
Restrito  

Proximida 
de  

Matthew 
s RM  

Misto  
Prox-Matthews 

Misto  
Prox-RM  

0,1016  0,4636  0,3488  0,4321  0,4364  0,4342  

--  
0,2062**  
(0,04)  

0,5143**  
(0,1366)  

0,0432**  
(0,0094)  

ut_prox0,1982**  
(0,0561)  

ut_mat0,0592  
(0,2935)  

0,03871**  
(0,0077)  

2,4552**  
 --   
(0,3128)  

2,1746**  
(0,194)  

2,4639**  
(0,3126)  

2,4528**  
(0,313)  

2,4597**  
(0,3126)  

                                                           
8 A variável “região” teve apenas a binária “nordeste” explicitada pela tabela, no entanto na regressão do 

software estatístico as outras opções foram também inseridas (“norte-co”, “sudeste” e “sul”).  
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Sexo (mulher)  

Faixa Etária  

Escolaridade  

Classe Social  

Região  
(nordeste)  

Área (rural)  

Constante  

Log  
Verossimilhança 

Observações  

-
0,5214**  
(0,1770)  

-0,6028*  
(0,3131)  

-
0,5762**  
(0,217)  

-0,5451  
(0,3124)  

-0,6011  
(0,3133)  

-0,5527  
(0,3129)  

-0,05607  -0,062  
(0,0752)  (0,1368)  

-0,1002  
(0,092)  

-0,0383  
(0,1369)  

-0,0598  
(0,1372)  

-0,0418  
(0,1369)  

-
0,1628**  
(0,0627)  

-0,0127  
(0,094)  

-
0,1621**  
(0,0631)  

-0,0176  
(0,0946)  

-0,0115  
(0,0941)  

-0,0158  
(0,0947)  

-0,2738*  -0,1471  
(0,1134)  (0,1903)  

-0,24  
(0,1379)  

-0,0989  
(0,1901)  

-0,1456  
(0,1902)  

-0,1089  
(0,1905)  

1,5948**  
(0,3098)  

1,4772**  
(0,5039)  

1,3036**  
(0,3734)  

1,4916**  
(0,4979)  

1,4771*  
(0,5041)  

1,4877*  
(0,4995)  

-0,5744**  -0,6021  
(0,1844)  (0,336)  

-0,5406*  
(0,2298)  

-0,634  
(0,3349)  

-0,6016  
(0,3361)  

-0,6264  
(0,3355)  

2,3491  
(0,4837)  

-5,2136  
(1,2323)  

-3,4966  
(0,7563)  

-5,4791  
(1,2357)  

-5,2265  
(1,2338)  

-5,4291  
(1,2356)  

-397,64  -137,94  -283,95  -138,95  -137,92  -138,45  

765  406  757  406  406  406  

Fonte: ESEB 2006  
*p<0,05  
**p<0,01  
 

Dentre os modelos apresentados e considerando as limitações do presente estudo, já 

mencionadas, a proximidade de Downs é a utilidade que melhor explica o comportamento 

eleitoral nacional segundo a ótica das eleições presidenciais de 2006, como apresentado pela 

hipótese inicial deste trabalho.  

Mesmo que este seja o modelo mais explicativo, cabe ressaltar que os outros também 

recebem R2
McF’s semelhantes, com exceção do modelo direcional de Matthews. Tal 

observação pode implicar em uma capacidade dos eleitores em perceber distâncias entre seus 

posicionamentos e dos candidatos, mesmo que o “lado” em que todos se encontrem possa não 

ser o foco principal.  

No modelo de proximidade, as variáveis “função utilidade”, “avaliação Lula” e 

“região (nordeste)” tem níveis de significância de 0,01, demonstrando sua alta relevância para 

a compreensão dos votos em Lula. Ainda, com nível até 0,05, está a variável independente 

“sexo (mulher)”. Dentro desta perspectiva, ter uma boa impressão do governo anterior de Lula 

e morar no nordeste aumenta a probabilidade de existir “voto =1” enquanto ser mulher 

diminui tal probabilidade.  
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A inserção das variáveis “controle” foi feita como forma de testar também a influência 

das outras teorias de explicação eleitoral, que não a racional, para a realidade brasileira. É 

claro que, como não foi foco deste trabalho, não é possível inferir muito a respeito das outras 

abordagens. No entanto, relembrando as teorias sociológica e psicológica pode-se destacar os 

resultados de duas variáveis independentes consideradas relevantes. (1) Na teoria sociológica, 

acredita-se que a estrutura em que o indivíduo se encontra influencia a decisão eleitoral do 

mesmo. Ao analisar os resultados das variáveis “voto” e “classe social”, sendo esta um dos 

principais elementos da realidade social de cada indivíduo, não existe significância estatística 

perceptível entre a relação de probabilidade das duas. Pertencer ou não a certos segmentos 

econômicos não define o voto no Brasil.  

Ainda, (2) a variável “região (nordeste)” tem relação positiva com a probabilidade de 

“voto”. Segundo uma interpretação convencional deste dado, a teoria psicológica e sua 

afirmação de um vínculo pessoal entre o eleitor e o candidato, personificado aqui pelo “pai 

dos pobres” que Lula se tornou, se confirmaria. Porém, até que ponto também não é possível 

falar na maximização da utilidade do voto por parte do eleitor uma vez que a região foi a 

maior beneficiária dos programas assistencialistas do governo de Lula de 2002, tendo uma 

avaliação do governo com 85% da população da amostra afirmando que ele foi “bom” ou 

“muito bom”? Assim, a análise do eleitorado não deixa de identificá-lo como paternalista, no 

entanto sem excluir a possibilidade de racionalidade no processo de decisão.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho buscou retomar a discussão sobre a aplicabilidade dos modelos 

espaciais racionais de comportamento eleitoral na realidade brasileira. Segundo a tradição dos 

estudos na área, a teoria racional não era o eixo explicativo central, pois se considerava que o 

eleitorado ainda estava disposto segundo sua tradição patriarcal e de dependência psicológica 

na esfera política.  

Através da exposição de cinco possibilidades de modelos racionais, foram rodadas 

regressões logit através de um software estatístico com as funções de utilidade delimitadas 

para cada modelo explorado, uma variável de avaliação do governo Lula anterior e seis 
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variáveis controle (sexo, faixa etária, escolaridade, classe social, região do país e área do 

estado) para tentar estabelecer a probabilidade da variável binária dependente “voto” ocorrer.  

A construção dos modelos dependeu diretamente do banco de dados disponível pelo 

Estudo Eleitoral Brasileiro de 2006, fonte base para a análise. Tendo isto em mente, o 

trabalho teve uma limitação considerável ao não ser capaz de delimitar uma região de 

aceitabilidade para o modelo de Rabinowitz, critério base para a distinção do modelo em 

relação aos demais. As consequências de tal limitação foram descritas, no entanto, ao longo 

do projeto.  

Com a análise da tabela de regressão gerada, foi possível perceber que, em cada 

modelo, a função utilidade torna-se significante segundo um nível de significância limitado a 

ateα=0,01, com a exceção da utilidade de Matthews no respectivo modelo misto. As variáveis 

independentes que mais influenciam a probabilidade de “voto” ocorrer e que estão presentes 

sob a condição de significância utilizada no trabalho em mais de um modelo não-restrito são a 

avaliação do governo Lula anterior, o sexo (feminino) e a região do país (nordeste). E, 

finalmente, o modelo que melhor se encaixa na realidade eleitoral brasileira, é o de 

proximidade proposto por Downs, cuja fórmula de calculo utilizada neste trabalho foi a 

reformulada por Westholm.  

Apesar de não ter discutido o restante das teorias de explicação do comportamento 

eleitoral (psicológica e sociológica), as variáveis controle inseridas nas regressões podem 

garantir algumas conclusões, já apresentadas: (1) “classe social”, um dos principais eixos da 

teoria sociológica, não teve significância na maioria dos testes dos diferentes modelos; (2) ser 

mulher, por algum motivo, implica em menor probabilidade de votar em Lula, sendo que este 

é um estrato social tido como mais influenciável pela abordagem emocional; e (3) existe uma 

interpretação alternativa à relação das variáveis “região (nordeste)” e “voto” àquela que 

apenas julga o governo como “clientelista”, compreendendo a visão do eleitorado como a 

maximização da utilidade do voto ao escolher um candidato que teve como prioridade em 

governo anterior desenvolver sua própria região.  

Talvez deva existir a elaboração de um modelo misto não apenas dentro da mesma 

teoria mas entre as diferentes perspectivas de explicação, fazendo com que estes gap’s sejam 

sanados, sem ter que compreender as variáveis independente de uma única maneira.  
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A VISIBILIDADE DE AÉCIO NEVES, EDUARDO CAMPOS E DILMA ROUSSEFF 
NO PERÍODO PRÉ-ELEITORAL NA CAPA DA FOLHA DE S. PAULO EM 2014 

 

Juliana Carla Bauerle Motta1 

 

RESUMO   
O objetivo deste artigo é identificar o índice de visibilidade dos três principais candidatos à 
presidência da república em 2014 no período que antecede a campanha eleitoral oficial. 
Foram considerados Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. O artigo analisou 100 
capas do impresso Folha de São Paulo entre os dias 23 de março e 05 de julho. Os dados de 
pesquisa empírica foram coletados pela própria autora. O índice de visibilidade foi criado a 
partir de três variáveis das chamadas de capa: formato, tamanho e posição do texto na capa. A 
base teórica do artigo está fundamentada em estudos sobre o agendamento, noticiabilidade e 
teorias da comunicação, discutindo a importância da cobertura jornalística para a democracia. 
A hipótese é de que houve equilíbrio na cobertura entre os três candidatos. Os resultados 
mostram que Dilma obteve maior índice de visibilidade, seguida por Aécio e Campos. Em 
número de citações houve equilíbrio na cobertura, mas o candidato Eduardo Campos foi o 
mais prejudicado porque apareceu em espaços de menor relevância e com chamadas menores, 
ficando com o índice bem abaixo dos demais.   
 

Palavras-chave: cobertura eleitoral; jornalismo impresso; comunicação política; visibilidade.   

 
1. INTRODUÇÃO   

 

A democracia brasileira tem seu ápice em contextos eleitorais, quando a população fica 

exposta a uma grande quantidade de informações. Tal exposição é viabilizada pela mídia, que 

aborda cotidianamente a política em textos informativos ou de opinião, em veículos 

impressos, rádio, televisão e internet. Para dar conta de um público eleitor com mais de 140 

milhões2 de cidadãos espalhados pelo Brasil, as campanhas eleitorais, em especial as 

majoritárias, tornaramse processos políticos altamente midiatizados 3 (OLIVEIRA, 2007), 

                                                           
1 Aluna especial do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal do  
Paraná, Curitiba, Paraná. Email: juliana.motta@ifc-videira.edu.br   
2 Dados do Tribunal Superior Eleitoral em 2014   
3 O conceito de midiatização não será abordado neste artigo, mas como referência utilizou-se a conceituação 
desenvolvida em “Apontamentos sobre mediação e midiatização: uma reflexão sobre as relações imbricas entre 

mídia, política e sociedade” (OLIVEIRA, 2007).   
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atraindo atenção de pesquisadores das áreas de Ciência Política e Comunicação. No Brasil os 

estudos nesse campo são recentes e começaram a se aprofundar depois da redemocratização 

do país (MIGUEL et al, 2013). Desde então, estudiosos do Brasil todo orientam seus 

trabalhos com a finalidade compreender sobre o comportamento midiático, analisando como 

ocorrem as interações entre mídia/opinião pública e os reflexos disso para a democracia.   

A imprensa é essencial para que a população tenha acesso às informações relativas aos 

candidatos, partidos e campanhas. Nesse contexto, mídia, democracia e política estão 

imbricadas. É dessa relação entre as três esferas que se ocupa este artigo. O objetivo central é 

analisar a visibilidade que os três principais candidatos à presidência da República tiveram no 

impresso Folha de São Paulo durante os cem dias que antecederam o período oficial de 

campanha. A hipótese é de que houve equilíbrio na visibilidade entre os três candidatos, mas 

que Dilma aparece mais em função de ser presidente da República. Por isso, a coleta de dados 

fará distinção nas chamadas em que Dilma aparece como presidente e quando aparece como 

candidata.   

A escolha do Jornal Folha de São Paulo se deu em função da importância do veículo no 

país. Trata-se de um jornal bastante tradicional e de maior tiragem no Brasil, ultrapassando os 

300 mil exemplares4 por dia. Além disso, a escolha de um meio impresso em um país com 

predominância audiovisual ocorreu porque os impressos pautam os demais veículos 

exercendo influência indireta de conteúdos mesmo para os que não leem jornais (CERVI, 

2003). Além disso, o motivo mais relevante é que segundo a teoria de McCombs& Shaw 

(1972) os meios impressos tem um maior poder de agendamento em relação aos demais. Isso 

ocorre em virtude de alta fragmentação dos conteúdos no rádio e na televisão, além de uma 

capacidade reduzida de aprofundar os debates comparando as características de meios 

impressos e digitais (CERVI, 2003).     

A capa do jornal é a expressão máxima da edição. As matérias consideradas mais 

importantes pelo jornal estão ali traduzidas. E isso é bastante significativo, pois entre uma 

infinidade de assuntos para abordar o jornal precisa selecionar alguns temas para a capa e 

ainda hierarquizar o que será manchete, qual notícia merece estar acompanhada de uma foto 

ou ainda qual matéria ocupara as áreas de destaque. E mais importante: quem são as pessoas 

que ocuparão esse importante espaço de visibilidade. A capa também tem a função de chamar 
                                                           
4Média da tiragem de Segunda a Domingo: 301.299 exemplares. Fonte: Folha de São Paulo. 
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml 
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atenção do leitor (Junior, 2002) e matérias presentes na capa tem duas vezes mais chances de 

serem lidas do que as matérias que estão dentro do jornal (McCombs, 2009).   

Entre as teorias de maior relevância que tratam sobre a influência da cobertura midiática 

em relação à opinião pública está a obra de McCombs& Shaw (1972). Os autores 

desenvolvem o conceito de “agendamento”, em que ao selecionar e publicar assuntos de 

destaque os veículos têm a capacidade de focar a atenção do público em determinados temas 

em detrimento de outros. Ao focar a atenção do público a imprensa influencia a percepção das 

pessoas sobre o que é mais importante, pautando a agenda pública. “Esta habilidade de 

influenciar a saliência dos tópicos na agenda pública veio a ser chamada da função 

agendamento dos veículos noticiosos” (McCOMBS, 2009, pg 18).    

 Até 1972, quando a teoria da agenda foi lançada, os estudos em comunicação se 

vinculavam a uma tradição em que a imprensa tinha o poder de orientar a opinião pública. 

Naquela visão, os efeitos sociais da mídia eram determinantes ou mesmo indutores de 

comportamentos sociais. O público tinha pouca ou nenhuma capacidade de resposta5. 

Contrariando essa lógica a obra de McCombs foi pioneira ao relativizar o poder que os meios 

de comunicação exercem na sociedade, mas mantendo uma centralidade já que mesmo com 

efeito minimizado a mídia continua detendo o poder sobre a agenda de temas.   

 

“A Teoria da Agenda não é o retorno à teoria da bala hipodérmica sobre os 
poderosos efeitos da mídia. Nem os membros da audiência são considerados 
autômatos esperando para serem programados pelos veículos noticiosos. Mas a 
Teoria da Agenda atribuiu um papel central aos veículos noticiosos por serem 
capazes de definir itens para a agenda pública. Ou, parafraseando Lippmann, a 
informação fornecida pelos veículos noticiosos joga um papel central na 
constituição de nossas imagens de realidade. E, além disso, é o conjunto total da 
informação fornecida pelos veículos noticiosos que influencia estas imagens” 

(McCOMBS, 2009, pg 24).  
 

Entre as inúmeras contribuições trazidas por McCombs ganha destaque a noção de que 

os meios de comunicação não orientam a opinião pública, mas, nas palavras do próprio autor,  

“influenciam a saliência de temas”. Nesse caso, a mídia teria a competência de dizer sobre o 

que pensar, mas não como pensar. A obra também apresenta a hipótese de que com o passar 

tempo a agenda da mídia passa a ser a agenda do público (transferência de saliência). No 

entanto, diversas pesquisas não comprovam a transferência de saliência. Cabe assinalar que a 
                                                           
5 Todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento das teorias da comunicação são abordados por Armand e 
Michele MATTELART (1999) e não serão detalhados nesse trabalho.   
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proposta de pesquisa aqui apresentada não é capaz de evidenciar um efeito de agendamento, 

já que o trabalho não contempla nenhum aspecto de recepção, que seria necessário para testar 

a hipótese.   

Mas não é só a agenda da mídia que prevalece. Teorizando sobre o 

gatekeeping6Shoemaker (2011) expõe que muitas vezes os veículos mudam sua produção 

para atender a audiência. A autora se refere à produção na internet, mas a lógica presente no 

raciocínio poderia servir para qualquer veículo. “A sofisticação dessas regras de gatekeeeping 

é demonstrada pela capacidade do leitor de modelar o conteúdo de acordo com seus próprios 

interesses, pedindo, por exemplo, mais notícias de mundo e menos informações de esporte” 

(SHOEMAKER e VOZ, 2011, p. 20).   

 No processo de produção e seleção das notícias muitas nuances entram em cena. Um 

dos conceitos utilizados para compreender este processo é o de noticiabilidade7. Nas palavras 

de WOLF (2003), noticiabilidade é “o conjunto de elementos através dos quais o órgão 

informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, entre os quais há que 

selecionar as notícias” (WOLF, 2003, p. 86).   

Em última análise, quem define o que vira notícia são os jornalistas. Fazem isso 

envoltos a uma imensidão de características subjetivas, ideológicas, estruturais e técnicas. 

Segundo Mário Erbolado, citado por CERVI (2003), os critérios mais comuns como 

definidores de uma notícia são: raridade, exclusividade, proximidade, interesse humano e 

veracidade.   

  A produção das notícias também é afetada pelos valores que envolvem a profissão. A 

objetividade8 e a imparcialidade constituem valores que moldaram as características até 

mesmo da identidade profissional do jornalista, afetando as rotinas e o produto final. Tida 

como meta e como mito, a ideia de objetividade jornalística surgiu no contexto de emergência 
                                                           
6 SHOEMAKER E VOZ (2011) abordam o conceito de gatekeeping, desde as origens do conceito, em 1940, por 

Kurt Lewin, analisando como o conceito é aplicado hoje com a interatividade proporcionada pela internet.   
7
Assim como Wolf, TRAQUINA (2005) também conceituou noticiabilidade: “Podemos definir o conceito de 

noticiabilidade como o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 
jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de 
valoresnotícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser 
julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo ‘valor-notícia’. (2008, 

p. 63). 8 No texto “Utopias frágeis: imprensa livre e democracia, segundo Walter Lippmann”, Lluís BADIA e 

Anna CLUA (2008) expõem  a contribuição de Walter Lippmann para a inserção do jornalismo como disciplina 
acadêmica nos EUA. Lippmann foi um dos defensores da objetividade jornalística.   
8 Sobre modelos de imprensa adotados ver Luis Felipe Miguel “Modelos Utópicos de comunicação de massa 

para a democracia” (2004).   
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da modernidade e da sociedade de massas, em que a ciência e a racionalidade predominavam 

(BRIXIUS, 2006).   

Há duas questões centrais envolvendo a crítica à objetividade jornalística. Uma seria a 

inviabilidade prática disso em função de que as rotinas produtivas evidenciam um caráter 

também subjetivo e não apenas técnico. Nessa subjetivação o jornalista transporta para seus 

textos seus valores individuais, ideológicos. Outra questão é o modelo8 de imprensa adotado, 

muitas vezes liberal, privilegiando interesses de grupos privados. Bechelloni, citado por 

ALSINA (2009), ratifica essa questão. “O problema da objetividade jornalística não está no 

fato de que a mídia possa transmitir uma versão subjetiva da realidade, mas o próprio modelo 

liberal da imprensa é quem limita a objetividade”.    

Com base nesses pressupostos é que fica a questão: a imprensa brasileira, em tela o 

jornal Folha de São Paulo, foi objetivo ao dar espaço de visibilidade para os candidatos à 

presidência da república? Identificar se houve equilíbrio no espaço destinado aos 

presidenciáveis é o objetivo central da pesquisa que coletou os dados apresentados a seguir.   

 

2. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS   

 

Foi utilizada a metodologia quantitativa de análise de conteúdo. Segundo CERVI e 

MASSUCHIN (2013) a escolha do método quantitativo não é uma questão de simples 

preferência do pesquisador, não representa um gosto pessoal. A metodologia deve ser 

escolhida em função do objeto de análise. “A utilização do método quantitativo nas pesquisas 

sobre cobertura jornalística tem por objetivo identificar como que determinados temas 

aparecem nos jornais por meio de uma série de características que podem ser medidas e 

contabilizadas”. Já com relação à análise de conteúdo em jornalismo, HERSCOVITZ propõe 

a seguinte conceituação: “Método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e 

imagens impressas, gravadas, ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na 

mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer 

inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente 

testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação” (HERSCOVITZ, 2008, pg 

126127).   
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Foram acompanhadas as publicações do Jornal Folha de São Paulo durante 100 dias 

antes do início do período de campanha oficial. A campanha teve início, oficialmente, no dia 

6 de julho9 de 2014 e a coleta compreendeu os 100 dias anteriores, ou seja, de 27 de março a 

05 de julho de 2014. A quantidade de dias em que o acompanhamento das notícias foi feito 

justificase em DAVIS (1976), para o qual a pesquisa quantitativa exige que sejam observados 

um grande número de casos para que se possa fazer inferência na realidade, sendo o mínimo 

de 100 casos.   

 O modelo de coleta de dados foi inspirado na metodologia no Núcleo de Pesquisa em  

Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  

O grupo desenvolveu um livro de códigos que permite sistematizar de forma segura e 

organizada a coleta dos dados. No entanto é importante salientar que as regras de coleta não 

são as mesmas, uma vez que o presente trabalho não faz parte do grupo de pesquisa. Ou seja, 

o modelo do CPOP foi usado apenas como referência, certamente havendo diferenças na 

forma e regras para coleta dos dados.    

 A unidade de análise é a presença no nome dos candidatos na capa, independente de ser 

no título ou nos textos. Foram codificadas apenas as matérias em que os candidatos foram 

citados, pois são as que interassam aqui. Assim, dos 100 dias analisados houve 120 chamadas 

que citassem pelo menos um dos candidatos. Dezoito dos 100 dias não tiveram nenhuma 

citação de candidato, gerando uma média de 1,4 citações por dia considerando 82 dias em que 

efetivamente houve citação. Não foi considerada a valência (positiva, negativa, neutra ou 

ambialente) das chamadas, apenas a visibilidade. Este artigo pode identificar quem apareceu 

mais, mas não há como informar, nesse momento, quem apareceu melhor ou pior.   

Das 120 chamadas, 12 delas têm mais de um candidato citado, sendo que em seis 

aparecem o nome de dois candidatos no título. Estas exceções não foram computadas para o 

índice de visibilidade (a seguir) em função de que não foi possível estabelecer qual apareceu 

mais. Ou seja, o índice considerou apenas 108 chamadas, que são as que o candidato citado é 

o que tem mais destaque.   

 Para coleta foi utilizado um formulário com seis variáveis: 1) Formato (manchete com 

ilustração, manchete sem ilustração, chamada com ilustração, chamada sem ilustração, 

fotolegenda e chamada título); 2) Tipo (Chamada de texto informativo e chamada de texto 
                                                           
9 Fonte: Tribunal Superior eleitoral. Disponível 
em:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes2014/calendarioeleitoral#1_9_2014acesso em 03 de setembro de 2014   

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/calendario-eleitoral#1_9_2014
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opinativo); 3) Posição Principal Vertical (Primeira dobra e segunda dobra); 4) Posição 

Principal horizontal (Metade esquerda, metade direita e ocupa todas as colunas da página); 5) 

Tamanho (altura e largura em cm); 6) Tema geral (Campanha eleitoral ou partidos, político 

institucional, Economia, Saúde, Educação, Atendimento a carentes, Infraestrutura urbana, 

Meio-ambiente, Violência e segurança, Ético-moral, Internacional, Variedades e cultura, 

Esportes, outro).   

Com relação aos candidatos, optou-se em pesquisar apenas os três melhores colocados na 

corrida eleitoral: Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. No caso da presidente 

Dilma foi feita uma distinção na coleta identificando quando ela aparece como candidata ou 

na condição de presidente. Essa separação foi feita com o intuito de poder avaliar, também, a 

visibilidade da presidente, uma vez que essa condição de aparecer mais ou menos pode 

influenciar jogo político.    

Das 35 chamadas referentes aos três candidatos (excluindo Dilma presidente), 10 são 

manchetes (28,5%), embora não necessariamente o nome do candidato tenha sido citado na 

manchete. O tema que predominou foi campanha eleitoral ou partido político com 9 

ocorrências entre as 35 (25,7%).   

A soma dos cm² de todas as chamadas de cada candidato ficou assim distribuída: Dilma 

Rousseff com 1.937cm²; Aécio Neves com 1.913,7 cm² e Eduardo Campos com 633,5 cm²   

Com base em algumas das variáveis coletadas foi criado um índice de visibilidade que é 

computado a partir da soma do peso atribuído a cada chamada. O índice é a soma dos pesos 

divididos por três. Para o índice foram usadas três variáveis:   

 
Tabela 1 – FORMATO E PESO 

 

                                                           
10Ilustração pode ser foto, gráfico ou qualquer recurso imagético.  

FORMATO   PESO   

Manchete com ilustração10 4   

Manchete sem ilustração   3   

Chamada com ilustração   3   

Chamada sem ilustração   2   

Foto-legenda 2   
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TABELA 2 – TAMANHO DA CHAMADA E PESO 

TAMANHO DA CHAMADA PESO   

Grande (acima de 222, 8 cm²)   3   

Médio (entre 56,1 e 222, 7 cm²)   2   

Pequeno (até 56 cm²)   1   

 
 
 
 
 

Tabela 3 – POSIÇÃO NA PÁGINA E PESO 

POSIÇÃO NA PÁGINA   PESO   

Primeira dobra   2   

Segunda dobra   1   

 

Tabela 4 – ÍNDICE DE VISIBILIDADE (IV) 

CANDIDATO  IV  Nº DE CHAMADAS  

Aécio Neves  22,6  12  

Dilma Rousseff  24,3  13  

Eduardo Campos  15,6  10  

Total  20,8 (média)  3511 

 

PRESIDENTE  IV  Nº DE CHAMADAS  

                                                           
11O total de chamadas é 108. São 35 entre os candidatos mais 73 de Dilma presidente  

Chamada título 1   
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Dilma Presidente  68,6  73  

 
 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

As conclusões a que os dados nos permitem chegar é que a candidata Dilma Rousseff foi a 

que apareceu mais, teve o maior índice de visibilidade (24,3) e foi a que liderou o número de 

citações (13) na capa do jornal durante o período analisado.   

Na sequência, o candidato Aécio Neves ficou com 22,6 de índice de visibilidade e com 12 

chamadas na capa. Em último lugar o candidato Eduardo Campos com 10 chamadas e índice 

de visibilidade de 15,6.   

O caso de Dilma presidente foi exposto em tabela separada, pois não se pode comparar a 

exposição dela enquanto ocupante do cargo de presidente com os outros dois candidatos, visto 

que isso geraria uma distorção sem tamanho. Dilma presidente tem um índice de visibilidade 

altíssimo (68,6) na capa da Folha, o que demonstra preocupação do jornal em pautar a vida 

pública do país.    

Os dados nos permitem observar que os três candidatos tiveram uma quantidade de 

citações em chamadas equilibrada: 13, 12 e 10 para Dilma, Aécio e Campos, respectivamente. 

No aspecto de citações o jornal demonstrou objetividade e equilíbrio. Já quando analisamos o 

índice de visibilidade fica evidente o prejuízo para o candidato Eduardo Campos, que está 8,7 

pontos abaixo de Dilma Rousseff.    

Os dados da cobertura eleitoral também demonstram consonância com as pesquisas de 

intenção de voto. Justamente a candidata com mais visibilidade está em primeiro na pesquisa 

de intenção de voto. A pesquisa mais próxima do período analisado foi divulgada pelo 

Datafolha12 em 06 de abril (o acompanhamento foi iniciado em 27 de março) e aponta Dilma 

com 38%, Aécio com 16% e Campos com 10%. Evidentemente não se pode garantir que o 

resultado da pesquisa tenha relação direta com a cobertura feita pela Folha. Inclusive, porque 

como foi evidenciada na fundamentação, a trama política é complexa e formada por várias 

nuances. Não se pode atribuir o resultado eleitoral ou pesquisas de intenção de voto a um 

único motivo, tampouco a um único jornal. É importante esclarecer que esta pesquisa 
                                                           
12 Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/   
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limitouse a verificar o tamanho das chamadas, sem considerar a valência delas. Para 

identificar a valência seria adequada uma análise dos textos e não apenas das chamadas, 

pesquisa que pode ser feita oportunamente por pesquisadores que tenham interesse em dar 

sequência a este estudo.    

Os resultados aqui elencados podem servir de comparativo para pesquisas que 

acompanhem os desdobramentos do processo eleitoral, especialmente em função da 

reviravolta ocorrida no pleito com a morte de Eduardo Campos. Se neste estudo Aécio e 

Dilma lideram o índice visibilidade será que após a morte de Campos e a subida de Marina 

Silva nas pesquisas eles manterão seu índice? São desafios e questões que se colocam para 

uma investigação em outra oportunidade.   
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IMPLANTANDO O OMBUDSMAN: entre estratégias e oportunidades  
 

Juliana de Amorim Rosas1 
Kelly Prudencio2 

 
Resumo  
O artigo pretende refletir sobre o papel do ombudsman de imprensa como uma estratégia do jornal ao 
qual pertence e a análise focará o caso do ombudsman paraibano. Sobre o tema, já refletiram, 
escreveram e foram infinitamente questionados diversos ombudsmans do jornalismo brasileiro, 
especialmente os pioneiros. Afinal, o ombudsman é mesmo apenas uma estratégia de marketing? 
Esses e outros questionamentos farão parte da nossa apreciação, que consistirá de pesquisa 
bibliográfica, exemplos de colunas de ombudsmans, reflexões destes profissionais e aplicação do 
conceito de “janela de oportunidades” do autor americano John W. Kingdon, bem como suas 

considerações sobre o papel do ‘entrepeneur’, a importância do ‘timing’, e as “áreas cinzentas” em 

relação a estratégias.  
 
Palavras-chave: Ombudsman; estratégia; jornalismo; janelas de oportunidade. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O principal propósito deste trabalho será refletir sobre as considerações já feitas em 

relação ao ombudsman como estratégia, especialmente estratégia de marketing. O foco, no 

entanto, recairá sobre a implantação do ombudsman do jornal Correio da Paraíba ocorrida na 

década de 1990. Em setembro de 1998, o ex-ombudsman do diário cearense O Povo, Lira 

Neto, escreveu um artigo sobre o caso. Já à época, questionava se os leitores pensavam que o 

ombudsman era mesmo seu representante ou, como dizem alguns críticos de mídia, o cargo é 

apenas uma tática dos jornais para mostrarem ao público que são transparentes. O profissional 

indagou: “O representante do leitor não passa mesmo de uma estratégia de marketing para 

apaziguar os ânimos de leitores indignados?” (LIRA NETO, 1998).   

Esses e outros questionamentos farão parte da nossa análise. Afinal, o ombudsman é 

mesmo só uma ação estratégica? Um “bedel de jornal”, como dizia o jornalista Paulo Francis 

(COSTA, 2006)? Se o ombudsman fosse apenas uma estratégia  de marketing, poderíamos 

questionar por que todo jornal não possui tal profissional. Lembremos o papel clássico do 

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Email: 
rosasjuliana@yahoo.com.br.  
2 Orientadora do trabalho. Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 
do Paraná. 
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ombudsman pelas palavras de Lira Neto (1998): “promover o diálogo interno e servir como 

um canal de comunicação direta da empresa jornalística com o público”.   

O impresso pioneiro a implantar a função no Brasil foi a Folha de S. Paulo, em 1989. 

Dois anos depois, o jornal Correio da Paraíba lança-se na mesma empreitada. O Correio por 

muito tempo carregou a má fama de ser um jornal que tentava imitar a Folha, seja em forma 

ou conteúdo, do projeto gráfico a contento jornalístico. Uma hipótese que assumimos é que o 

Correio viu no sucesso do ombudsman paulista uma “janela de oportunidade” (KINGDON, 

2011) para implantar sua novidade, fazendo desta uma das estratégias lançadas para tornar-se 

o melhor e mais lido jornal paraibano. Por meio de pesquisas anteriores, descobrimos que 

após a implantação do ombudsman, de fato houve uma melhoria na qualidade do jornal e que 

este pulou do longínquo segundo lugar para o impresso mais lido do Estado da Paraíba.  

Na análise do Correio da Paraíba, além das janelas de oportunidades, pretendemos 

aplicar ainda outros conceitos abordados por Kingdon (2011), como o papel do entrepeneur, 

“a questão do timing”, e as “áreas cinzentas de imprevisibilidade”. A questão do timing 

entraria na abertura da oportunidade para a implantação do ombudsman após o pioneirismo de 

um dos maiores jornais do país; e uma das áreas de imprevisibilidade seria a não continuidade 

da proposta, apesar do aparente sucesso.  

Apropriamo-nos de Kingdon (2011) e seus conceitos porque, apesar de em “Agendas, 

Alternatives and Public Policies” o autor discorrer majoritariamente sobre formação da 

agenda (agenda building) e políticas públicas, seus conceitos poderiam ser aplicados para essa 

análise. Nota-se neste autor e em outros que escrevem sobre agenda building (a exemplo de 

COBB; ROSS; ROSS), que a mídia em si não é o foco nesse primeiro momento de construção 

de agendas e é raramente mencionada. O que ele traz são as estratégias para a ascensão das 

pautas até chegarem ao agenda setting. No nosso caso, analisando o início da entrada do 

ombudsman no Correio da Paraíba, a mídia ou  o meio em si (jornal) tampouco é o foco. O 

que tratamos e analisamos são as estratégias pensadas pelo jornal antes do lançamento do 

ombudsman.  

Com relação à nomenclatura, há autores que usam a flexão inglesa para o feminino e 

plural, mesmo sendo sueca a palavra “ombudsman”. Na língua de origem, as declinações não 

são usadas fora da Suécia e por isso, para este trabalho, utilizaremos a adaptação para a língua 

portuguesa, adotada posteriormente pelo jornal Folha de S. Paulo, usando ‘ombudsman’ para 

ambos os gêneros e ‘ombudsmans’ para o plural.  
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2. O INÍCIO DO OMBUDSMAN, DO MARKETING E A TRANSFORMAÇÃO NOS 
ANOS 1990  

 

Para analistas de marketing e administradores em geral, os anos 1990 alteraram de 

forma definitiva a estruturação das empresas. Devemos lembrar que a imprensa, 

especialmente os diários, são empresas jornalísticas. Prestam um serviço social e por isso tem 

suas responsabilidades. Mas se estruturam, antes de tudo, como negócio. Essas mudanças 

fizeram com que características e exigências pertinentes a muitos cargos até então vigentes 

nas organizações sofressem alterações. Ao mesmo tempo, um grande número de cargos e 

funções desapareceu ou passou por transformações, e outras surgiram. A partir dessas 

mudanças, começa a década do cliente, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.  

Desde sua oficialização em 1809, na Suécia, a instituição do ombudsman foi 

identificada com a proteção aos direitos individuais. De acordo com Giagrande e Figueiredo 

(1997), ficou clara, desde aquela época, uma nítida divisão entre os atos políticos do governo 

e os atos da administração, sobre os quais o ombudsman poderia exercer sua fiscalização. Os 

atos políticos ficavam fora de sua competência.   

 
A partir de 1900, a Suécia moderniza a instituição e cria outros tipos de ombudsman: 
de assuntos militares e judiciais; da administração civil; dos consumidores; da 
liberdade econômica e, mais tarde, da imprensa. Cada um deles com abrangência de 
atuação e subordinação precisas. De todas as modalidades, o ombudsman de 
imprensa foi o que mais se popularizou.  (GIAGRANDE e FIGUEIREDO, 1997, 
p.20)  

 

Nas entidades privadas, o ombudsman entra primeiro nas empresas jornalísticas, 

passando para o setor bancário e outros segmentos na sequência. A partir da bem sucedida 

experiência do ouvidor na cidade de Curitiba, em 1986, o Brasil vem assistindo ao 

crescimento da instalação de ouvidores em nível estadual e municipal, além da introdução da 

função em várias empresas e entidades estatais. No mesmo ano de 1986, foi criada a 

Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão vinculada à Presidência da República contra 

abusos, erros e omissões na Administração Pública Federal.  

Com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor em 1990, a voz do cliente 

passou a ser cada vez mais ouvida na correção de fórmulas de produtos, de distribuição, 

vendas, embalagem, rotulação, etc. O consumidor passa a conhecer melhor seus direitos de 
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cidadão, exigindo que sejam cumpridas as regras estabelecidas para a venda e o consumo de 

produtos (GIAGRANDE e FIGUEIREDO, 1997). Caio Túlio Costa, primeiro ombudsman da 

Folha, vê como curioso esse pioneirismo no jornalismo brasileiro. A função que visava 

atender ao cidadão se estabeleceu no país onde, a cidadania é um “desejo difuso e uma 

possibilidade distante” (COSTA, 2006, p.11).  

Do ponto vista comercial, pelas próprias características de nossa cultura, não havia, até 

recentemente, o hábito de reclamar de produtos estragados, mal manuseados, deteriorados e 

com datas de validade ultrapassadas. A década de 1990 chegou com o papel de conscientizar 

o cidadão daquilo que está consumindo e, como parte dessa orientação, entra em cena nas 

empresas mais preocupadas com sua permanência no mercado, a figura do ombudsman, ou 

ouvidor, como depois passou a ser mais conhecido noutras esferas afora a imprensa. Com 

relação ao ombudsman de imprensa, notou-se que o leitor queria ser reconhecido e desejava 

reclamar. Só faltava quem o ouvisse. E eis que chega o ombudsman, o “representante do 

leitor”.   

Como percebemos, no decorrer da década de 1990, o mundo e consequentemente o 

Brasil, vivia um novo momento de democracia, o que se refletiu de várias maneiras no 

cotidiano das pessoas. Na política, no modo de vida, na imprensa. E com isso, veio um 

ambiente democrático que fez florescer ouvidorias e canais de participação em vários setores 

e também a figura do ombudsman de imprensa.   

Não coincidentemente, a experiência do ombudsman de imprensa no jornalismo 

paraibano se dá no início dos anos 1990. Começa mais precisamente em maio de 1991, com 

dois professores do curso de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB): Carmélio Reynaldo e Alarico Correia Neto e segue até 1993. Após o hiato em 1994, 

surge mais uma vez em 1995, com o jornalista e funcionário desta mesma Universidade, 

Rubens Nóbrega. Todas as experiências ocorreram no jornal Correio da Paraíba.   

 

3. O PERCURSO DO MARKETING  

 

Um dos precursores brasileiros de estudos sobre o tema, Raimar Richers (2001) definiu 

o Marketing “como sendo as atividades sistemáticas de uma organização humana voltadas à 

busca e realização de trocas para com o seu meio ambiente, visando benefícios específicos” 
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(p.18).  Para ele, o núcleo desta definição estava na ideia da troca ou do intercâmbio de 

quaisquer tipos de valores entre partidos interessados.   

De acordo com reportagem de capa da revista Época de 04 de novembro de 2013, que 

frisou a evolução do marketing, consumidor e poder da reclamação, embora a publicidade 

paga tenha nascido no século XIX e o marketing no início do século XX, só a partir dos anos 

1960 as empresas passaram a tentar aplicar alguma ciência ao tratamento individual de cada 

freguês. Naquela época, o cliente que quisesse falar com a empresa, tinha que obedecer a 

regras criadas por esta. À medida que ganhavam força os embates por direitos de mulheres, 

negros, gays e outros grupos organizados, consumidores passaram a querer outro tipo de 

tratamento. Exemplo da atmosfera democrática e também de consciência de direitos surgidas 

nos anos 1990, que mencionamos anteriormente.  

 
Em 1970, alguns manuais de gestão ensinavam que um perigo para a empresa era 
não aprender nada com reclamações, já que o cliente insatisfeito poderia sofrer em 
silêncio por um tempo e, subitamente, trocar a empresa por uma concorrente. Em 
1981, receber poucas reclamações era visto como um sinal ambíguo: podia mostrar 
que o produto satisfaz. Ou o contrário: que os clientes estão tão irritados que nem se 
incomodam em se expressar para tentar melhorar a empresa. Na década seguinte, 
surgiam pequenos sinais de mudança: consumidores insatisfeitos eram encorajados a 
comunicar suas  reclamações aos representantes da companhia por telefone. Os 
consumidores ganhavam voz, e as empresas começavam a se aproveitar das 
sugestões para aprimorar seus serviços. (Revista Época, n° 806, edição de 04 de 
novembro de 2013, p. 49-50)  

 
 

Atualmente, o cidadão que se sente prejudicado ao receber um serviço ou produto, não 

hesita em se manifestar e hoje, ele o faz especialmente nas redes sociais, muitas vezes 

ignorando os representantes designados pela companhia e os canais de comunicação criados 

por ela, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Isso ocorre em dias atuais, 

resultado de anos de caminhada em prol da cidadania e respeito ao consumidor. Mas de 

acordo com a mesma reportagem da Época, antes, as equipes de atendimento tinham status 

menor, equipamento mais velho, eram vistas apenas como custo para a companhia. Hoje, há 

diretor de atendimento, marketing de atendimento, e esta área tem acesso aos altos executivos 

e ao presidente da companhia.  

Esse status, o ombudsman de imprensa teve desde seu surgimento. O jornal brasileiro 

pioneiro na ocupação, Folha de S. Paulo, ao decidir criar o posto, concedeu ao ombudsman 

uma série de vantagens e proteções. Tinha garantia de não intervenção,  autonomia e 
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estabilidade. Não poderia sofrer interferências da redação e só respondia a alta administração 

do jornal.  

 

4. O OMBUDSMAN DE IMPRENSA NO BRASIL: UMA “JANELA DE 

OPORTUNIDADE” SURGE DE ACONTECIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICOS  

 

Até pouco tempo, era majoritariamente divulgado o surgimento do ombudsman nos 

Estados Unidos, na década de 1960. Hoje, há controvérsias entre autores. Alguns afirmam que 

o pioneirismo é japonês (MENDES, 2002). A mesma contenda surge do pioneirismo do 

ombudsman da Folha de S. Paulo na América Latina. De todo modo, o modelo de 

ombudsman tornado clássico no ocidente é o do jornalismo americano: com crítica interna e 

especialmente crítica pública, um exemplo de media criticism. O Japão é o país com o maior 

número de jornais com ombudsman, porém, neste país, tais  profissionais não escrevem 

colunas de crítica em seus jornais, ou seja, suas críticas não  são tornadas públicas, ficam 

retidas no próprio veículo e servem mais como modo de aprimoramento interno.  

E discussões à parte sobre o pioneirismo latino americano, o fato é que a Folha foi o 

primeiro impresso brasileiro a adotar o ombudsman. Tomou seu modelo a partir da 

experiência do impresso espanhol El País, que, por sua vez, já tinha adotado seu modelo do 

jornal americano Washington Post. Aplicando o conceito de Kingdon (2011) (que 

originalmente se referia à criação de políticas públicas), em alguns momentos, várias 

dinâmicas se unem e daí surge uma janela de oportunidade.  

 
No entanto, em alguns momentos essas três dinâmicas se unem. Um problema 
urgente demanda atenção, por exemplo, e uma proposta de política pública é 
associada ao problema e oferecida como solução. (...) Nesse momento, as propostas 
que podem ser relacionadas com aquele evento político tais como as iniciativas em 
linha com a filosofia da nova administração, são destacadas e associadas ao novo 
contexto político já amadurecido. De forma similar, os problemas que se encaixam 
na nova ótica são enfatizados, enquanto outros são desprezados. (KINGDON, 2011, 
p.201)  

 
 

Primeiramente, o jornal americano deve ter tido sua oportunidade, que por sua vez, 

deve ter gerado ensejo no impresso espanhol. Muito tempo depois, a Folha, que de  acordo 

com alguns analistas de mídia, busca seu modelo de jornalismo no padrão médio dos 

impressos americanos, deve ter buscado a sua ocasião propícia. Além disso, a FSP foi um 
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jornal que sempre lançou estratégias para diferenciar-se, como articulistas famosos, projetos 

gráfico e editorial, manuais de redação tornados públicos, etc., além de vendagens casadas 

com outros produtos, como filmes e livros.  

Como dito anteriormente, o Correio da Paraíba carregava a sina de jornalisticamente 

tentar copiar a Folha. Não podemos, nesse momento, confirmar tal  fato com precisão. Mas à 

época, era notável a coincidência das capas, projeto gráfico e manchetes – muito semelhantes 

às do diário paulista. Bem como já começava a adotarse desde os anos 1990, o alavanque nas 

vendas com suplementos jornalísticos ou vendas casadas nos fins de semana.  

A realidade é que entre os jornais brasileiros com ombudsman, o que causou maior 

repercussão e serviu de modelo para as outras publicações foi mesmo a Folha de  S. Paulo. A 

grande prova do sucesso da experiência foi a proliferação da ideia. O auge foi em 1995, 

quando sete impressos brasileiros adotaram representantes do leitor (COSTA, 2006), bem 

como passou a existir um grande número de empresas, órgãos públicos e até mesmo 

administrações municipais com ombudsman (no caso desses últimos, passaram a ser mais 

conhecidos como ouvidores). Nos anos 2000, contudo, o ombudsman de imprensa começou a 

perder força. Hoje, apenas dois jornais impressos brasileiros mantém a função: Folha de S. 

Paulo e O Povo.   

As empresas particulares ainda são as instituições com o maior número de 

ombudsmans. Nestas empresas, na maioria das vezes, o trabalho de ombudsman é 

desempenhado pela equipe de defesa do consumidor, que possui um trabalho um pouco 

diferente do ombudsman de imprensa. Mas no fim das contas, o que eles têm em comum é o 

papel de tentar levar para o consumidor final o melhor produto, seja este um produto material 

ou simbólico, como é o jornal.  

Também é importante observar que a criação do cargo de ombudsman na Folha, em 

1989, ocorre pouco depois de importantes conquistas sociais e jurídicas para a nação. Um ano 

antes, em 1988, havia sido promulgada uma nova Constituição, com ênfase na defesa dos 

direitos do cidadão. Neste mesmo ano, também foram criados o Código de Defesa do 

Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Possivelmente, foi neste ambiente 

democrático que surgiram formas de fiscalização dos meios de comunicação, uma das 

principais funções do ombudsman. Nesse contexto favorável e contingente, abriram-se 

“janelas de oportunidades” para discussões democráticas. Além dos acontecimentos 
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mencionados, o país ainda vivia importantes transformações sociais e políticas: “Diretas já” e 

aprovação da Constituição Federal de 1988 são apenas alguns exemplos.  

 
Previsíveis ou imprevisíveis, janelas abertas são pequenas e escassas. As 
oportunidades vêm, mas também passam. As janelas não ficam abertas por muito 
tempo. Se uma chance for perdida, é preciso esperar por outra. (KINGDON, 2011, 
p. 204)  

 

Segundo Sodré (1983), a Folha foi o primeiro jornal brasileiro estruturado como 

empresa capitalista, pois no começo do século XX a maioria das empresas jornalísticas  eram 

porta-vozes de interesses políticos definidos. A partir de 1978, seis documentos definem o 

que passou a ser conhecido mais tarde como “Projeto Folha”. O último desses foi o Projeto 

Editorial da Folha – 1986-1987, em 1987. Também em 1987 foi reeditado o Manual Geral de 

Redação da Folha, mas que já entrara em vigor desde 1984. Um dos pontos do “Projeto 

Folha” foi a preocupação em melhorar a qualidade do produto e fazer um jornal pensando no 

leitor. O jornal passou a fazer um controle dos erros cometidos, ainda que timidamente. 

Houve também uma preocupação em traçar um melhor perfil do leitor e ver como o público 

reagia.  

Esses três pontos: preocupação com o produto, controle dos erros e opinião do leitor, 

podem ser considerados como base para se criar o cargo de ombudsman na redação. Além da 

oportunidade, entra aqui também a questão dotiming, mencionado por Kingdon (2011). A 

primeira coluna veio em 20 de setembro de 1989 e intitulava-se “Quando alguém é pago para 

defender o leitor”. Suas principais funções: ouvir e passar à redação as reclamações dos 

leitores e fazer uma análise crítica do jornal.   

 

5. O SURGIMENTO DO OMBUDSMAN NO JORNALISMO PARAIBANO: AÇÃO 

DE MARKETING, HOMEM DE NEGÓCIOS E ENTREPENEUR 

 

A primeira experiência de um profissional como o ombudsman no jornalismo 

paraibano se deu no jornal Correio da Paraíba, em maio de 1991. Historicamente, é a 

primeira experiência de ombudsman de imprensa no jornalismo da região Nordeste, surgindo 

dois anos antes da criação no impresso cearense O Povo, que, por desconhecimento ou 

estratégia de marketing, clama para si o pioneirismo regional.  
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Notamos controvérsias sobre a ideia inicial de ter um ombudsman na redação do 

Correio da Paraíba. Rubens Nóbrega, que ingressou como editor em 1990, afirma que ao 

assumir a função “queria de fato fazer jornalismo e queria fazer o melhor jornal”  (ROSAS, 

2006). Elaborou um projeto para o jornal chamado “Projeto Líder” e afirmou que neste 

constava a adoção do ombudsman.  

Já Alexandre Jubert, então e ainda superintendente do Sistema Correio afirmou que 

não constava no “Projeto Líder” a entrada de um ombudsman na redação e que o  próprio 

Nóbrega a princípio foi contra a entrada de tal profissional. Mas o superintendente – homem 

de negócios por natureza – achava que tal profissional era necessário para elevar o jornal, que 

na época era 1/5 do que era O Norte (jornal líder na época) e não tinha nenhum destaque 

como imprensa. (ROSAS, 2006, p.8)  

Superintendente do Sistema Correio de Comunicação desde 1990, Alexandre  

Jubert graduou-se em quatro diferentes cursos: Economia, Administração de Empresas, 

Contabilidade e Direito. Até onde sabemos, fez pelo menos duas especializações: uma na 

Itália outra no Rio de Janeiro, ambas na área de marketing e administração. Pelo seu breve 

currículo nota-se que é um homem de negócios. O superintendente decidiu por adotar o cargo 

de ombudsman na redação por fazer parte de uma série de mudanças que levariam o Correio 

da Paraíba a ser o jornal líder no mercado (ROSAS, 2006, p.16).  

 
Os policy entrepeneurs são pessoas dispostas a investir recursos para promover 
políticas que possam lhes favorecer. Eles são motivados por combinações de 
diversos elementos: preocupação direta com certos problemas, busca de benefícios 
próprios, (...), reconhecimento pelas suas realizações, promoção de seus valores e o 
mero prazer de participar. (...) Esses entrepeneurs são encontrados em vários locais: 
podem ser políticos eleitos, funcionários públicos de carreira, lobistas, acadêmicos 
ou jornalistas. Nenhum tipo de participante é predominante no conjunto de 
entrepeneurs. (KINGDON, 2011, p. 204)  

 

No momento, não podemos afirmar quem foi o entrepeneur para a implantação do 

ombudsman no Correio – Rubens Nóbrega ou Alexandre Jubert – ou talvez ambos o foram. O 

fato é que os dois profissionais, a sua maneira, tiveram um papel nessa empreitada e foram 

importantes atores políticos na implantação da instituição do ombudsman no jornalismo 

paraibano.  

A mudança no Correio passou por diversos setores. Além das mudanças na redação, 

também sofreu alterações logísticas e de marketing, como mudança na entrega e circulação do 

jornal (ROSAS, p.8, 2006). Tais afirmações e descobertas até agora contribuem para fomentar 
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nossa hipótese de “ombudsman como estratégia” e a suposição de que, em princípio, o 

ombudsman paraibano surgiu como parte de uma série de estratégias estruturais e também de 

marketing do jornal que o implantou.  

 
 

6. MUDANÇAS NO JORNALISMO E NO OMBUDSNATO  

 

Com as constantes transformações nas rotinas jornalísticas, intensificação da 

participação dos leitores na construção das publicações e a valorização da rapidez das 

informações, novas estratégias acabam sendo necessárias para que o conteúdo jornalístico 

possa ser visto como objetivo. De acordo com reportagem da revista Época (2013), 

profissionais de defesa do consumidor mais tradicionalistas temem que o novo ambiente de 

reclamações contribua menos com a educação destes. A reclamação de apenas um usuário na 

internet pode ser pequena, mas torna-se uma avalanche somada à enorme quantidade de 

reclames de outros consumidores. Segundo especialistas, isso melhora a qualidade da oferta 

de produtos e serviços em geral.  

Diante dessas mudanças, as premissas de objetividade e credibilidade, fundadoras do 

jornalismo, se rearranjam como estratégias e desafios para os profissionais. Para Franzoni e 

Furtado (2011), a própria existência do ombudsman é uma das maneiras de atualizar essas 

estratégias de objetividade. Surge o profissional cuja função é revelar problemas que, 

teoricamente, não deveriam ser trazidos à luz e que ajuda a trazer a voz dos leitores para 

dentro da publicação onde trabalha. Ao desvelar  situações que em outras circunstâncias 

seriam escamoteadas ou despercebidas, promove o questionamento de por que sua função 

continua a existir.  

Ao escrever sobre o jornalismo orientado para o mercado e de empresas jornalísticas 

tratadas como negócios, Doug Underwood (2001) afirma que há uma tensão dentro de 

organizações de notícias americanas entre tratar leitores como “clientes” ou como “cidadãos”, 

e que editores estão tomando decisões com base na premissa de que marketing faz parte do 

jornalismo.  

No mesmo livro onde escreve Underwood, William Gamson (2001, p. 56), ao falar 

sobre promoção de engajamento político, comenta que na literatura sobre o tema, há a 

recorrente afirmação que em uma democracia, o discurso público pode e deve capacitar os 

cidadãos, dar-lhes voz, construir comunhão e ajudar os cidadãos a agir em nome dos seus 
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interesses e valores. O padrão normativo seria um engajamento dos cidadãos no processo 

democrático por meio da sua participação ativa na esfera pública.   

Uma vertente importante da teoria democrática rejeita este preceito e a partir disso, 

desenvolve seu pensamento. Uma das articulações dessa teoria, citada pelo próprio Gamson, 

está no livro de Joseph Schumpeter, “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, de 1942.  

Com base nessa posição, percebemos que há diferentes pontos de vista sobre a função 

do ombudsman no jornalismo. Assim, voltamos ao questionamento inicial sobre o 

ombudsman como estratégia. Será que este profissional, assim como o jornalismo moderno, 

perdeu sua aura de cidadania? Uma carta de um leitor levou a ex-ombudsman de O Povo, 

Adísia Sá (1998) a questionar o papel do profissional e no que sua presença estava 

contribuindo. “Pelo que li nesses dois anos, a direção do jornal desdenhou de suas correções e 

análises e de tudo mais que a senhora procurou transmitir. (...) O trabalho de ombudsman 

deveria ser um meio de aperfeiçoamento do jornal e não um fim em si mesmo.” (SÁ, 1998, p. 

31)  

Tais questionamentos nos levam a refletir sobre o papel e função do ombudsman, tanto 

dentro do jornal como para a sociedade. O esperado de sua função é realizar a crítica da 

instituição na qual trabalha e que isso leve a produzir um melhor jornalismo. Ganham assim 

empresa e sociedade. E um jornal que não atenta para isso está fadado a extinguir tal cargo.  

No livro que relata sua experiência como ombudsman na Folha de S. Paulo, Caio 

Túlio Costa (2006) deixa sua opinião bem clara sobre os meios de comunicação como 

negócio. E faz um comentário especialmente dirigido aos meios de comunicação nordestinos, 

resultante de uma entrevista para a revista paraibana A Carta, em 1990.  

 
A imprensa é um negócio e as empresas de comunicação, como quaisquer outras, 
precisam dar lucros. Isto colocado, fica difícil falar em imprensa livre. Agora, 
pessoalmente, acredito que os meios de comunicação podem ser independentes, 
podem chegar a um estágio no qual independam exclusivamente de uma única fonte 
de renda. (...) Eu me referia às empresas de comunicação nordestinas, praticamente a 
totalidade delas sob as asas sufocantes dos poderes locais – econômicos e políticos. 
(COSTA, 2006, p. 110)  

 
 

Podemos tomar por essa opinião que é necessário, antes de tudo, independência de um 

veículo de comunicação para poder exercer sua função livremente. Se essa  independência 

não pode ser financeira, que seja ideológica, ou de qualquer outra natureza. Se não for assim, 
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a liberdade de expressão não existirá e acabará desmoronando qualquer tentativa de 

autocrítica.  

Atualmente, o que sustentam os jornais impressos, majoritariamente, são seus 

anúncios, não mais as vendas ou assinaturas. Este é um argumento usado pelos extremistas 

para justificar a decadência do veículo. Porém, recordemos o principal produto de um jornal: 

a notícia. Sem ela e seus derivados (reportagens, artigos, opiniões e até ombudsman), não 

existe jornal. Sem notícia, não há classificados ou anúncios.   

E para “vender” notícia, são necessários alguns ingredientes além do  

mercadológico, entre eles: credibilidade, critérios, objetividade. Eis o que comenta o 

exombudsman de O Povo, Lira Neto, defensor da instituição e considerado por Alberto Dines 

(um dos precursores do media criticism no Brasil) o melhor ombudsman do país até então:  

 
Nunca tive uma vírgula das minhas colunas alteradas por quem quer que seja. Afinal 
de contas, eu não estava fazendo mais do que cumprir à risca o trabalho para o qual 
havia sido contratado. Em essência, todos nós sabíamos que ter um ombudsman 
sério e renitente agrega credibilidade ao jornal. E é justamente disso, credibilidade, 
que os jornais vivem. (LIRA NETO, 2000, p. 15)  

 

7. O OMBUDSMAN NO CORREIO: UMA CONCLUSÃO  

 

Em estudos ou qualquer discussão que se faz acerca do papel do ombudsman no 

jornalismo, sempre surge o seguinte questionamento: ombudsman é marketing? É uma 

tentativa do jornal de parecer bom e honesto para os leitores? E numa conclusão sobre a 

experiência do ombudsman no Correio da Paraíba, esta dúvida também paira.  

A princípio, tendemos a não fazer tal questionamento. Afinal, a função começou sendo 

ocupada por dois professores de Comunicação que não recebiam salário por isso. Estavam ali 

por motivo de um convênio entre o jornal e a Universidade, o que iria favorecer o curso de 

Jornalismo. Mas vejamos como tudo começou. Anteriormente à implantação do ombudsman, 

o Correio da Paraíba já vinha lançando mão de várias estratégias mercadológicas para ser o 

jornal líder, já que tinha muito pouco brilho,  principalmente se comparado ao principal 

concorrente, O Norte (tradicional impresso paraibano que saiu de circulação em 2012).  

Se levarmos em conta a versão de Alexandre Jubert para a entrada do cargo na 

redação, essa visão se consolida. E de certa maneira, a conclusão será a mesma se tomarmos a 

versão de Rubens Nóbrega. Ele queria fazer o melhor jornal e estava disposto a elevar a 

ocupação do Correio, fazendo este deixar de ser um longínquo segundo lugar em vendas para 
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se tornar o jornal líder, assim como constava em seu projeto. Não queremos dizer com isso 

que a experiência do ombudsman no Correio da Paraíba tenha sido puro marketing. De 

acordo com renomados jornalistas que já exerceram o cargo de ombudsman, como Caio Túlio 

Costa e Lira Neto, tal cargo não perdura caso este seja somente uma estratégia e o marketing 

for a única preocupação do veículo.  

Podemos concluir que a entrada da função de ombudsman no Correio da Paraíba pode 

até ter sido uma estratégia de marketing. Ou melhor, fez parte de uma série de estratégias, 

mercadológicas, estruturais, logísticas e jornalísticas, para melhorar o produto e fazer com que 

este fosse mais lido. Isso não significa dizer que o desenrolar da função tenha sido uma farsa e 

os ocupantes, incompetentes.   

No entanto, podemos identificar alguns problemas durante o desdobramento da 

experiência, como a falta de estrutura física para receber os ombudsmans na redação e a 

alegada falta inicial de recursos para custear um profissional a fim de exercer somente esta 

função. Segundo Kingdon, “na dinâmica da política, nem todo ambiente ou evento desfruta 

das mesmas possibilidades. Alguns grupos não têm os mesmos recursos que outros”. (2011, p. 

207). A não aceitação do cargo pela equipe, fossem repórteres ou editores; ou certa influência 

política que ainda paira no jornalismo paraibano – embora não seja privilégio deste – são 

exemplos de outras esferas. Incompreensão, brigas, rusgas com redação, enfrentamentos 

pessoais, etc., são clássicos (para não dizer universais) nos relatos do trabalho de ombudsman.   

Por isso, tais justificativas não seriam suficientes para a não continuidade da proposta, 

pois mesmo com adversidades semelhantes, outros diários obtiveram resultados positivos.   

 
Ainda encontramos doses consideráveis de caos, imprevistos, conexões fortuitas e 
pura sorte. Às vezes, os assuntos ascendem na agenda sem que compreendamos 
exatamente o porquê. Às vezes nos surpreendemos com as conexões que se formam. 
A aparição ou ausência fortuita de participantes cruciais afeta os resultados. Algum 
grau de imprevisibilidade permanece. (...) Em segundo lugar, algumas conexões são 
mais prováveis que outras. Não é possível que tudo possa interagir com tudo. (...) 
Além da questão do timing, a pertinência limita as chances de conexões. (...) 
Finalmente, o surgimento de um entrepeneur habilidoso, aumenta a probabilidade de 
uma conexão. Possíveis conexões sem entrepeneurs são menos prováveis, já que 
fracassam por falta de alguém disposto a investir recursos que as viabilizem. 
(KINGDON, 2011, p. 206-207)  

 

Como explicamos anteriormente, as proposições de Kingdon (2011) são 

majoritariamente sobre resoluções políticas, porém, presumimos que suas definições são 

convenientes de serem aplicadas ao nosso caso. Para obter êxito, o ombudsman da Folha de S. 
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Paulo contou com o timing certo, investimento, empresários dispostos a “bancar” o 

profissional – em todos os sentidos. Apesar do homem de negócios que era o superintendente 

do Correio da Paraíba, ele mesmo admitiu que embora importante, a figura do ombudsman 

poderia ser substituída por outras formas de crítica (ROSAS, 2006). Ou podemos assumir 

uma outra hipótese: a princípio, a estratégia inicial havia cumprido sua função – o Correio 

continua sendo o jornal mais lido e vendido da Paraíba.  

No início de nossa pesquisa, uma das hipóteses era a de que o ombudsman no Correio 

da Paraíba constituía-se mais como uma estratégia do que uma política efetiva de crítica. 

Neste trabalho, verificamos que no processo de implantação do ombudsman, a hipótese 

mostra-se condizente. Ademais, refletimos sobre diversas estratégias, o papel do entrepeneur, 

a questão do timing, questões políticas e até econômicas. Porém, não há um motivo específico 

(pelo menos que poderíamos comprovar no momento) para a não continuidade da proposta, 

nesse jornal ou noutro do Estado, apesar do aparente sucesso de público. Parece que o caso 

recai novamente nas explicações de Kingdon (2011).  

 
 

Deve-se notar que todas as nossas idéias são baseadas em probabilidades. Eu tentei 
seguir formulações do tipo “as chances aumentam ou diminuem” e tais eventos são 

mais prováveis que outros. As restrições, por exemplo, não são absolutas. (...) Elas 
de fato estruturam o sistema, mas é a estrutura que ainda permite a existência de 
algumas gray areas – áreas “cinzentas” de imprevisibilidade. Uma restrição 
orçamentária, por exemplo, é sujeita a diversas interpretações por causa das lacunas 
do conhecimento e dos valores dos participantes, mas, ainda assim, sua operação 
chama a atenção para algumas propostas que seriam altamente improváveis em 
outros momentos. (KINGDON, 2011, p.208)  

 

Mas nem tudo foi amargo para o ombudsnato paraibano. Segundo todos os 

profissionais que exerceram o cargo, o público aprovava a experiência. Para o exombudsman 

do Correio da Paraíba, Rubens Nóbrega, as críticas positivas provinham especialmente dos 

leitores. “A reação do público era maravilhosa, era a coluna mais lida aos domingos” 

(ROSAS, 2006, p. 14). Ele acredita que os outros jornais não adotaram ombudsman por o 

Correio ter sido o primeiro na Paraíba a criar o cargo. Fazer o mesmo iria parecer imitação. O 

que nos faz lembrar o que já disse a Folha de S. Paulo sobre o Estadão, seu principal 

concorrente, em relação a este último não ter adotado o ombudsman. Estaria aí outro padrão 

de comportamento nos jornais e uma possível justificativa para a não proliferação em outros 

meios.  
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Na outra ponta, a experiência cearense demonstrou que é necessário mais do que 

vontade para implantar o ombudsman numa redação de jornal. Podemos considerar a 

implantação do cargo em O Povo exitosa, assim como foi na Folha, por o jornal ter se 

estruturado para receber o ombudsman, ao contrário do que aconteceu no Correio da Paraíba. 

Se estas foram estratégias (de marketing ou de outra natureza), estão sendo duradouras ou 

foram pensadas como vitalícias, assim como, segundo analistas já afirmaram, deveriam ser 

para prosperar.   

No fim das contas, é determinante como o jornal se autoavalia, se está preparado para 

receber críticas e como vai reagir a elas. Assim como na política, no jornalismo, estratégias 

acertadas não são fáceis de lançar e manter. Se ombudsman é estratégia, deve ter táticas 

seguras para manter seu posto. Se é marketing, deve lembrar-se da essência das trocas de 

valores (nesse caso, simbólicos) que envolvem o jornalismo.  
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A COPA DAS COPAS: MITO E IDENTIDADE NO DISCURSO DE DILMA 

ROUSSEFF SOBRE A COPA DO MUNDO NO BRASIL 
 

 
Lucas Gandin1 

 
RESUMO 
Não é de hoje que o futebol é utilizado como símbolo para construir a identidade nacional do 
brasileiro. Representação de nacionalidade e patriotismo, o esporte passou a ser considerado 
elemento da essência inata do brasileiro. Durante os dias de uma Copa do Mundo, a relação 
do povo com o futebol se exacerba. Na edição do evento no Brasil, em 2014, o campeonato 
também agitou valores constituintes da identidade do país e do brasileiro. O presente artigo 
tem por objetivo compreender de que maneira elementos da identidade brasileira trabalhados 
no discurso de Dilma Rousseff sobre a copa se relacionam com os mitos fundadores do Brasil 
e da sociedade brasileira. Pressupõe-se que tais elementos reforçam a noção do Brasil como 
um país receptivo, alegre, multicultural e cujo povo é cordial, festivo, acolhedor e sem 
preconceitos. Como metodologia, optou-se por uma análise de conteúdo em cinco discursos 
de Dilma Rousseff proferidos nos meses de mais e junho e julho de 2014. Para oferecer as 
bases teóricas, foi utilizado conceitos de mito e identidade de Eliade (2000), Campbell (2007), 
Chauí (2001, Castells (2000), entre outros autores. 
 
Palavras-chave: Resumo; Texto; Enpecom; Comunicação. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de comoção nacional, sentimentos que trazem à tona valores como a 

identidade nacional costumam ficar mais exacerbados. Desde que o Brasil foi eleito para 

sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 pela Fédération Internationale de Football 

Association2(FIFA), alguns sentimentos dominaram os discursos em torno do tema. Primeiro 

a negação ao evento, quando imprensa e sociedade afirmavam que o país deveria priorizar 

outras áreas, consideradas carentes de atenção, em vez do futebol. Depois, em face do atraso 

nas obras dos estádios e de infraestrutura, o discurso representado pela expressão “não vai ter 

copa” dividiu a sociedade entre os que aceitavam o evento, enxergando os benefícios que ele 

poderia trazer, e aqueles que ainda tinha alguma esperança da realização campeonato ser 

suspensa ou delegada a outro país. Quando mais a data do início do evento se aproximava, 
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2 Federação Internacional de Futebol Associado, em tradução livre 
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mais o discurso negativista cedia espaço à certeza do “vai ter copa sim”. Por fim, com os 

jogos acontecendo, o clima de festa motivou outros valores na sociedade, que assimilou e 

repetiu a expressão “Copa das Copas”, usada pela primeira vez por Dilma Rousseff, em 6 de 

dezembro de 2013, em um discurso na cerimônia de sorteio que definiu os grupos da Copa. 

O objetivo do presente artigo é compreender de que maneira o discurso de Dilma 

Rousseff em torno da Copa do Mundo trabalha elementos do imaginário coletivo da sociedade 

brasileira, articulando valores da identidade nacional e do que se considera a essência do 

brasileiro. Para isso, o artigo responderá à seguinte pergunta: “de que maneira elementos da 

identidade brasileira trabalhados no discurso de Dilma Rousseff sobre a copa se relacionam 

com os mitos fundadores do Brasil e da sociedade brasileira?”. Como hipótese, acredita-se 

que o discurso articula elementos da identidade brasileira para reforçar, (re)criar e 

(re)contextualizar os mitos que configuram o Brasil como um país de atributos exagerados, de 

diversidade e integração cultural e cujo povo é alegre, cordial e receptivo. 

Como metodologia, optou-se por uma análise de conteúdo de viés qualitativo em cinco 

discursos da presidenta Dilma Rousseff proferidos nos meses de mais e junho e julho de 2014 

e disponíveis no site oficial da presidência da República. Para oferecer as bases teóricas, 

foram utilizados conceitos de mito e identidade de Eliade (2000), Campbell (2007), Chauí 

(2001), Fiorin (2009), Castells (2000), entre outros autores. 

 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Breves considerações acerca do conceito de mito e identidade 

 

Os significados mais populares e simplórios acerca da expressão “mito” remetem-na à 

noção de estória fabulosa, que geralmente envolvem deuses, heróis e animais fantásticos. O 

enredo desses mitos versa histórias de um passado longínquo, guiando o imaginário coletivo a 

um tempo primordial, para explicar fatos, fenômenos e formas de organização social 

(ELIADE, 2010). No campo da ciência e da filosofia, o mito é compreendido como uma 

narrativa na qual o pensamento simbólico, combinado a dados sensoriais e experimentais, é 

organizado em uma ordem coerente e racional e para oferecer explicações de como o mundo e 

as coisas são.  
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Conforme Girardet (1987, p. 13), “a antropologia e a história definem mito como 

uma narrativa que se refere ao passado, mas que esclarece e justifica certas peripécias do 

homem e certas formas de organização”. Essa faceta narrativa “confere ao mito caráter de 

relato, teatro em que estão presentes e empregados todos os gêneros literários: drama, 

epopeia, comédia e poesia” (BAEZ
3 apud COLLIN, 2008, p. 24) e por isso mexe com o 

consciente e o inconsciente, incorporando-se à memória coletiva, carregada de símbolos e 

dramaticidade (COLLIN, 2008). 

O conceito de mito – e mitologia – encontra ressonância em vários autores. Campbell 

(2007, p. 368) compila alguns deles: 

 
um primitivo e desastrado esforço para explicar o mundo da natureza (Frazer); como 
um produto da fantasia poética das épocas pré-históricas, mal compreendido pelas 
sucessivas gerações (Müller); como um repositório de instruções alegóricas, 
destinadas a adaptar o indivíduo ao seu grupo (Durkheim); como sonho grupal, 
sintomático dos impulsos arquetípicos existentes no interior das camadas profundas 
da psique humana (Jung); como veículo tradicional das mais profundas percepções 
metafísicas do homem (Coomaraswamy); e como a Revelação de Deus aos Seus 
filhos (a Igreja). 

 

Os conceitos acima reafirmam a noção do mito como uma alegoria, como um relato 

que está para representar algo. Vernant (2002) oferece visão sintética acerca da essência do 

mito, ligando-o a uma característica intrínseca ao ser humano: o pensamento simbólico. Em 

comparação ao pensamento racional, produto da reflexão, da experiência e do empirismo, o 

pensamento simbólico remete ao que está acima da razão, compreendido enquanto crença. Ou 

seja, a imaginação mítica parte do imaginário coletivo diante de um fenômeno natural ou 

humano em que a sociedade deposita sua convicção (SARAIVA FILHO, 1999). Por meio 

desse pensamento simbólico, o homem se remete ao tempo primordial, narrando histórias 

sagradas nas quais acontecimentos de origem são clamados para explicar fatos, fenômenos e 

formas de organização social e como a humanidade se converteu naquilo que é hoje 

(ELIADE, 2010).   

O caráter simbólico do mito abre a possibilidade de enxergá-lo como linguagem. 

Barthes (2009) o compreende como uma fala, um modo de significação que articula um 

sistema de comunicação e uma mensagem e que transforma qualquer eventualidade em 

eternidade, história e natureza. A mesma noção se encontra em Cassirer (1992), para quem o 
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mito aparece sempre como um símbolo, pertencente ao mundo de significados, em que todas 

as significações servem à construção possível de algo que não é conhecido e por esta razão, 

não pode ser claramente representado. O autor ressalta que o símbolo não é real nem participa 

do mundo físico; ele tão só possui sentido. Nas sociedades primitivas, isso era confundido: 

acreditava-se que os símbolos eram dotados de poderes mágicos. 

Para Cassirer (1994, p. 251), o mito se porta como linguagem pois 

 
a humanidade não poderia começar com o pensamento abstrato ou com uma 
linguagem racional. Tinha de passar pela era da linguagem simbólica do mito e da 
poesia. As primeiras nações não pensavam por conceitos, mas por imagens poéticas; 
falavam por fabulas e escreviam em hieróglifos.  

 

Barthes (2009) e Eliade (2010) convergem ao pensamento de Cassirer (1992, 1994) 

quando asseguram que o mito se refere ao mundo real, combinando dados sensoriais, 

experimentais e simbólicos, organizando-os em uma ordem coerente, racional e plausível. “O 

mito não nega as coisas; sua função é, pelo contrário, falar delas; simplesmente, purifica-as, 

inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em eternidade, dá-lhes clareza” (BARTHES, 2009, 

p. 235). Ou seja, embora se construa como símbolo, o mito se apresenta como fato. Para 

Eliade (2010, p. 11), o mito “é sempre uma narrativa de uma criação: ele relata de que modo 

algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se 

manifestou plenamente”. 

Em sua interface com a política, Mendonça (2002) afirma que a noção de mito traz 

consigo a sistematização de ideais, rituais e práticas políticas sob uma dimensão simbólica, 

em que o ser humano agrega a contemporaneidade do passado, vivido pelas narrativas 

míticas, à simultaneidade do futuro, projetado pelo discurso político. Aqui é preciso esclarecer 

que o discurso político sempre expõe uma representação do futuro, que propõe a alteração ou 

permanência de práticas e instituições sociais e projeta uma sociedade e realidade vindoura. 

Essa projeção de mundo aproxima a noção de mito no âmbito da política com as ideias de 

Eliade (2010) que afirma que, a partir de certo momento, a origem não se encontra mais 

apenas num passado mítico, mas também num futuro fabuloso.  

A busca por esse mundo que advirá pressupõe a conquista de uma identidade 

coletiva. Daí se constitui a função de coesão social do mito, conforme afirma Miguel (1998). 

Ou seja, o então denominado mito político cumpre a mesma função do mito: ensinar a 

unicidade grupal, abordada por Campbell (2007) e Miguel (1998, utilizando conceitos de 



 

425 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

LEFORT4, 1987). Segundo este autor, a sociedade necessita de forjar a si mesma a 

representação de sua unicidade, de modo a promover o reconhecimento e a legitimidade de si 

enquanto grupo ou comunidade imaginária que compartilha os as mesmas origens, as mesmas 

histórias e os mesmos heróis.  

A elaboração de um mito acontece amparada na contínua repetição e reelaboração de 

uma imagem. É a sequência de uma história contada, repetida e reelaborada que vai dando 

corpo, substância ao mito. Dentro dessa lógica de operação, o mito cria a ideologia necessária 

para forjar a unidade e identidade coletiva. Aqui é pertinente trazer o conceito de mito 

fundador estudado por Chauí (2001) como aquilo que inaugura uma forma de pensar e 

representar a sociedade, a vida política e social e os indivíduos. A autora afirma que a 

fundação, quer de uma nação ou sociedade, traz uma marca peculiar – a transcendência e a 

imanência do momento fundador:  

 
a fundação aparece como emanando da sociedade e, simultaneamente, como 
engendrando essa própria sociedade da qual ela emana. É por isso que estamos nos 
referindo à fundação como mito. (CHAUÍ, 2001, p. 3). 

 

Diante dessa afirmação, pode-se compreender a fundação dentro da lógica do mito e 

encontrá-la no futuro fabuloso, conforme as ideias de Eliade. Ao se relacionar o pensamento 

de Chauí e Eliade, depara-se com a seguinte síntese: 

 
o mito fundador oferece um repertório inicial de representações da realidade em 
cada momento da formação histórica. [...] As ideologias, que necessariamente 
acompanham o movimento histórico da formação, alimentam-se das representações 
produzidas pela fundação, atualizando-as para adequá-las à nova quadra histórica. É 
exatamente por isso que, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se 
indefinidamente (CHAUÍ, 2000, p. 4). 

 

Repetindo-se indefinidamente, o mito avança a não mais ser apenas uma narrativa, 

mas parte dos elementos simbólicos que constituirão a identidade coletiva de um grupo. 

Quando se fala de identidade, remete-se ao processo de construção simbólica realizado por 

dado agrupamento com base em atributos culturais que marcam a história coletiva de seus 

indivíduos (CASTELLS, 2000). Para o autor, os hábitos e práticas científicas, familiares, 

religiosos, artísticos, etc., organizam-se e reorganizam conforme as tendências sociais e 

conforme o grupo avança no espaço e no tempo. 

                                                           
4 LEFORT, C. O nome de um. In: LA BOÉTIE, E. Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 
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O processo de construção identitária, aponta Hall (2005), demanda a construção de 

uma homogeneidade a partir das diferentes identificações presentes no grupo. Ou seja, há de 

forjar uma representação coletiva com a qual todos se identifiquem em detrimento do que tal 

hábito ou prática significa para cada indivíduo. Como postulado no parágrafo anterior, a 

identidade não é fixa; fixos são os elementos disponíveis ao grupo para reordená-los e 

resignificá-los. Contudo, o significado e o sentido atribuído a tais elementos tampouco são 

igualmente fixos. Os acontecimentos históricos, a natureza geográfica, as características 

étnicas, a língua, os indivíduos expoentes do grupo, etc., estão à disposição à sociedade para 

criar suas narrativas e assim ensejar sua identidade (HALL, 2005). 

Como este artigo não se propõe a discutir o conceito de identidade nem de 

compreender sua noção atrelada a momento histórico – modernidade, pós-modernidade, 

globalização – manter-se-á a discussão acerca dessa temática nos conceitos mais genéricos já 

apresentados. Isto é, para este trabalho compreender-se-á identidade social como o conjunto 

de elementos que ensejam a identificação de um coletivo de indivíduos enquanto grupo, que 

comungam os mesmos hábitos, práticas, história e cultura, conforme as ideias de Hall (2005). 

Ou seja, tal grupo passa a ser visto em sua unicidade e naquilo que o difere de outros 

agrupamentos. 

 

2.2 A identidade do Brasil e do brasileiro 

 

As primeiras tentativas de criar uma identidade para o Brasil e para o povo brasileiro 

ocorreram no final do século 17 e durante o 18, quando influenciados pelas ideias do Barroco 

e do Arcadismo, os pintores, escritores e artistas plásticos – muitos eles portugueses 

imigrantes no país – tentaram adequar tais correntes à realidade daquilo que existia no novo 

mundo. Em meio a anjos e outras figuras cristãs, os índios, a fauna e a flora brasileira foram 

retratados nos quadros e nas poesias. A Arcádia grega ganhou elementos das matas e florestas 

do Brasil. Em suma, muito aquém de uma adaptação, o que se percebe é uma substituição de 

elementos da cultura europeia pelos da nascente cultura americana. 

Da mesma maneira sobreveio com o Romantismo. Embora nesse período (meados do 

século 18 a meados do 19), algumas expedições artísticas já tivessem desbravado rincões mais 

longínquos e o país já contasse com algumas cidades com 30 mil habitantes, ainda carecia se 

delinear a identidade do Brasil e do brasileiro. Novamente recorreu-se àquilo que diferenciava 
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o país e seu povo: a natureza exuberante e o índio. Contudo, mais uma vez esses elementos 

foram apostos na cultura europeia: o índio tinha feições europeias (basta ler a descrição de 

Peri em O Guarani), era cortês, gentil, educado e tinha práticas cristãs. A natureza vista como 

exótica e abundante em detrimento da natureza europeia sucumbida à civilização. Não à toa o 

céu do Brasil tem mais estrelas, as várzeas têm mais flores, os bosques, mais vidas e a vida, 

mais amores, nas palavras de Gonçalves Dias n’A Canção do Exílio (DORIA, 2012).  

Ainda assim faltava uma identidade genuinamente brasileira, que veio com o 

Modernismo, quando escritores e artistas adentraram o país em busca daquilo caracterizava o 

Brasil e o brasileiro. Foi no século 20 que as artes conseguiram delinear a identidade nacional, 

pois a buscou não somente no índio e na natureza, mas também no sertão, no pampa, no 

espaço urbano e rural, na tranquilidade do interior e na violência das capitais, no mameluco, 

no caboclo, no negro, no imigrante. Em outra frente, o Estado e o Governo buscaram 

personagens para representar a identidade nacional naquilo e naqueles que fundaram o Brasil: 

Tiradentes e a luta pela liberdade dos inconfidentes, a Independência com dom Pedro I, Rui 

Barbosa, Rio Branco, Deodoro e (mais recentemente) Zumbi dos Palmares, para citar alguns. 

É importante destacar que a identidade do Brasil e do brasileiro se alicerça em todos 

os momentos da história da sociedade brasileira, o que comprova as palavras de Castells 

(2000) de que a identidade está atrelada ao tempo e ao espaço em que vive a sociedade que a 

forja. Ou seja, a atual identidade brasileira é arquitetada com base em elementos e símbolos 

que já eram significados nos três momentos brevemente descritos acima. A identidade 

brasileira, segundo Chauí (2001, p. 4-5), funda-se na 

 
crença generalizada de que o Brasil: 1) é “um dom de Deus e da Natureza”; 2) tem 

um povo pacífico, ordeiro/generoso, alegre e sensual, mesmo quando sofredor; 3) é 
um país sem preconceitos (é raro o emprego da expressão mais sofisticada 
“democracia racial”), desconhecendo discriminação de raça e de credo, e praticando 

a mestiçagem como padrão fortificador da raça; 4) é um país acolhedor para todos os 
que nele desejam trabalhar e, aqui, só não melhora e só não progride quem não 
trabalha, não havendo por isso discriminação de classe e sim repúdio da 
vagabundagem, que, como se sabe, é a mãe da delinquência e da violência; 5) é um 
“país dos contrastes” regionais, destinado por isso à pluralidade econômica e 

cultural. Essa crença se completa com a suposição de que o que ainda falta ao país é 
a modernização – isto é, uma economia avançada, com tecnologia de ponta e moeda 
forte –, com a qual sentar-se-á à mesa dos donos do mundo.  

 

Fiorin (2009) completa que a identidade brasileira é construída com base nos 

princípios da participação e da mistura – a despeito do princípio da exclusão – atribuindo ao 

misturado mais riqueza e completude se comparado ao puro, mesmo que no interior da cultura 
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e no seio das práticas e hábitos cotidianos se verifique a exclusão e a separação. Assim, de 

acordo com o autor, pouco a pouco se naturaliza a concepção de que o brasileiro é simpático, 

acolhedor, tolerante, cordial, sempre pronto a dar um “jeitinho” e o Brasil um lugar onde as 

diferenças convivem de forma harmônica e sincrética (FIORIN, 2009). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O corpus de análise deste artigo foi obtido junto ao site da Presidência da República, 

no qual estão disponíveis para acesso todos os discursos, pronunciamentos e declarações da 

presidenta Dilma Rousseff desde o dia 01 de janeiro de 2011, data da assunção do cargo. No 

próprio site é possível realizar buscas por palavras-chaves e restringi-la a intervalos de datas. 

Para este artigo, foi realizada, em 25 de julho de 2014, busca com a palavra-chave “copa”, 

sem efetuar restrição temporal. Foram obtidos 131 resultados. Esse dado bruto tão só revela 

que nesse número de discursos, pronunciamentos e declarações a palavra “copa” aparece ao 

menos uma vez. Posteriormente procedeu-se à leitura do material, com o objetivo de realizar 

recortes no universo obtido. Dos 131 textos5
, em 123 a palavra “copa” apenas era citada, sem 

haver maiores considerações sobre o tema. Em parte destes o teor da citação apenas 

informava que o país sediaria o evento ou que o governo estava promovendo os investimentos 

na infraestrutura necessária para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014. Estes textos 

foram excluídos da análise. 

Dos 8 textos restantes, em 3 deles a argumentação em torno do tema é mais bem 

desenvolvida, porém sem trazer construções discursivas que tocassem na identidade do país 

ou do povo brasileira. Esses textos são: o discurso na cerimônia de anúncio de investimentos 

do PAC2 Copa (16 set 2011), no qual a presidenta fala sobre os investimentos no país e nas 

cidades-sede dos jogos e o montante dos recursos; a declaração à imprensa após reunião de 

trabalho com a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel (15 jun 2014), em que Dilma explica 

as relações bilaterais entre Brasil e Alemanha e deseja boa sorte à seleção alemã nos seus 

jogos da Copa; e o discurso na cerimônia de posse das novas diretorias da Fiergs6 e do Ciergs7 

                                                           
5 Embora a maior parte do material se trate de transcrição de declarações, pronunciamentos e discursos orais da 
presidenta, usar-se a palavra texto pelo fato deste material se apresentar sob a forma textual para quem acesse o 
site. 
6 Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul.  
7Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. 
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(18 jul 2014), no qual discorre sobre a superação das dificuldades para a realização da Copa e 

faz um breve balanço do evento. Esses textos também foram excluídos da pesquisa. 

Assim restaram para análise 5 textos cuja argumentação trabalha elementos e 

símbolos da identidade nacional. São eles: 1) discurso na cerimônia de lançamento do 

compromisso pelo emprego e trabalho decente na Copa do Mundo (15 mai 2014), em que 

aborda a importância do trabalho formal em virtude da copa em contrapartida à informalidade 

e o desemprego; 2) discurso durante a apresentação oficial da Taça da Copa do Mundo (02 

jun 2014), no qual reitera o desejo da nação em conquistar o troféu e comenta sobre os a 

finalização das obras de infraestrutura necessárias para o evento; 3) pronunciamento em 

cadeia de rádio e televisão sobre a Copa do Mundo (10 jun 2014), momento em a presidenta 

se dirige à nação para anunciar o início do evento que aconteceria dois dias depois; 4) 

discurso na entrega simbólica da Copa à Rússia, próximo país-sede (13 jul 2014), em que 

Dilma deseja sucesso à Rússia na realização do evento em 2018; e 5) palavras no balanço da 

Copa do Mundo FIFA 2014 (14 jul 2014), no qual avalia a organização e a realização do 

evento. 

Por fim procedeu-se à análise de conteúdo qualitativa do corpus de pesquisa deste 

artigo com o objetivo de compreender como elementos da identidade brasileira foram 

utilizados no discurso da presidente nestes textos e de verificar se tais formações discursivas 

trabalham mitos fundadores e formadores da identidade nacional. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

No discurso dos textos analisados o primeiro elemento que se destaca é a construção 

argumentativa que caracteriza o evento como algo grandioso, em escala nunca antes vista. Em 

todos os textos é usada a expressão “Copa das Copas”, dando a noção ao ouvinte de o torneio 

realizado no Brasil estar acima dos realizados em edições anteriores e também dos que serão 

realizados. Discursivamente, a expressão permite a um ouvinte situado no futuro olhar para 

todas as edições do evento e identificar a realizada no Brasil como a de referência. No Texto 

01, Dilma Rousseff, em nome da população afirma: 

 
nós faremos, sem sombra de dúvida, a Copa das Copas. Acho que poucos brasileiros 
duvidam de que nós sejamos aqueles que tiveram maior capacidade de adoção deste 
esporte. 
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No Texto 2, justifica-se a capacidade o país em organizar a Copa das Copas:  

 
quero reafirmar aqui a todas as brasileiras e brasileiros, a todos que nos visitarão nos 
próximos dias, que faremos, de fato, a Copa das Copas. Como já disse o senhor 
Blatter, somos o país que ganhou 5 Copas do Mundo e somos o país, também, que 
compareceu a todas as Copas. Somos o país cujos dois técnicos da seleção foram 
técnicos de seleções das Copas do Mundo, vitoriosas. E temos os nossos grandes 
craques aqui representados pelo nosso Cafu. 

 

O interessante da expressão “Copa das Copas” é o fato dela ressaltar hipérboles 

presentes no imaginário coletivo. Embora sem remontar a eventos de origem, aos poucos vai 

se mitificando a ideia de que no país não há coisas pequenas: o Brasil possui o maior rio e a 

maior floresta do mundo, o território é em proporções continentais; o céu tem mais estrelas e 

as várzeas tem mais flores. Para uma nação das dimensões do Brasil, a Copa tem de ser algo 

maior que um campeonato qualquer já organizado por outros países. A Copa no Brasil é, nas 

palavras da presidenta, “a maior copa da história” (Texto 3). 

Além disso, a organização do evento não é algo que competiu apenas ao governo e 

ao comitê organizador. Como dito no Texto 5,  

 
essa Copa é uma interação de esforços, de trabalho, de muita organização, muito 
planejamento, muita noite sem dormir, muita dedicação. 

 

Foi justamente essa capacidade de unir esforços que garantiu que o país organizasse 

“uma das festas mais bonitas do mundo” (Texto 5). Esse dado é importante, pois, mais uma 

vez, reiteram-se elementos para a construção do mito da grandiosidade do Brasil. Ao conferir 

a organização do evento ao povo brasileiro, o discurso trabalha também a identidade da união 

e integração em torno de um objetivo comum. Até mesmos em momentos no qual o objetivo 

não está claramente delineado, o mito da participação é utilizado para trazer a característica 

do brasileiro como um povo acolhedor, como é possível ver neste trecho do Texto 3: 

 

Amigos de todo o mundo, cheguem em paz! O Brasil, como o Cristo Redentor, está 
de braços abertos para acolher todos vocês. 

 

O excerto acima é rico em elementos da identidade brasileira: primeiro invoca-se a 

paz, depois se faz referência a um monumento turístico-religioso e termina-se com uma 

discreta referência à música “Samba do Avião”, de Tom Jobim, em especial à estrofe “Cristo 

Redentor / Braços abertos sobre a Guanabara”. 
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Aliado a construções discursivas que descrevem o Brasil como “um belo país, feito 

por um povo carinhoso e receptivo, onde impera a diversidade” (Texto 4), como a “nação de 

todas as etnias e raças do mundo” (Texto 3) e que possui a “extraordinária capacidade de 

integrar todas as culturas, todas as origens étnicas” (Texto 5), traz-se ao ouvinte outras 

características que revelam a identidade da nação. 

No Texto 2 e 5 (respectivamente), tais características identitárias são apresentadas 

como atributos inatos do brasileiro:  

 
Acredito que esse compromisso de brasileiros, homens e mulheres com a boa 
recepção dos que vierem nos visitar é algo que faz parte da cultura, da alma e do 
ânimo do povo brasileiro.  
 
 
Queria agradecer também a todos os brasileiros que mostraram quem nós somos, 
qual é a nossa alma, qual é o nosso coração e como é que temos essa extraordinária 
capacidade de integração com todas as culturas, todas as origens étnicas. Muito 
porque nós somos um país multiétnico, multidiverso, com culturas as mais variadas. 
Não só viram a beleza do nosso país, mas viram, sobretudo, a beleza do nosso povo, 
a beleza da alma do nosso povo. 

 

Contudo, o trecho a seguir, extraído do Texto 1, insere-se no contexto que Fiorin 

(2009) chamou de princípio da mistura: 

 
acho que poucos brasileiros duvidam de que nós sejamos aqueles que tiveram maior 
capacidade de adoção desse esporte [o futebol]. Que é, de fato, ele veio da 
Inglaterra, mas de fato ele foi naturalizado, com certidão de nascimento e tudo, e se 
transformou, por conta do povo deste país, no esporte brasileiro por excelência. 
Então, nós somos capazes de fazer, sim, a Copa das Copas. 

 

Esse processo de mistura e, até mesmo, de melhoramento, já foi comentado por Freyre 

sobre a língua portuguesa:  

 
A linguagem infantil também aqui se amoleceu ao contato da criança com a ama 
negra. Algumas palavras, ainda hoje duras ou acres quando pronunciadas pelos 
portugueses, se amaciaram no Brasil por influência da boca africana. Da boca 
africana aliada ao clima – outro corruptor das línguas europeias, na fervura por que 
passaram na América tropical e subtropical. (...) 
A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida: 
machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca 
do menino branco as sílabas moles. Daí esse português de menino que no norte do 
Brasil, principalmente, é uma das falas mais doces deste mundo. Sem rr nem ss; as 
sílabas finas moles; palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. 
(FREYRE, 2001, p. 382). 
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Comparando trecho do Texto 2 e o comentário de Freyre, percebe-se que, assim como 

a língua portuguesa, o futebol tornou-se algo essencialmente brasileiro. Ou seja, pode-se 

inferir, pelo discurso de Dilma Rousseff, que é quase impossível dissociar a brasilidade do 

futebol. Esse elemento fica mais intenso no início do Texto 2, quando Dilma fala que a taça 

da Copa do Mundo “curiosamente tem as cores verde e amarela”, conferindo brasilidade ao 

troféu e criando a noção de que ele também seria brasileiro. Não à toa Dilma, no 

pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão (Texto 3), dirigindo-se aos jogadores 

e à comissão técnica, diz:  

 
Debaixo da camisa verde-amarela, vocês materializam um poderoso patrimônio do 
povo brasileiro. A Seleção representa a nacionalidade. Está acima de governos, de 
partidos e de interesses de qualquer grupo. 

 

Em suma, o discurso dos 5 textos analisados reforça valores presentes no imaginário 

coletivo da nação que servem de base para a organização do que poderia ser chamado mito da 

identidade brasileira. Ainda que de maneira implícita e até, mesmo diluída, o povo brasileiro 

continua sendo apresentado como uma gente acolhedora, receptiva, alegre, gentil e cordial; o 

país, como um lugar de todos e onde todas as culturas podem se integram. 

Por mais que não se possa afirmar que as construções discursivas dos textos analisados 

se configurem como mitos fundadores, é possível apontar trechos que ensejam a fundação de 

práticas e hábitos que acabarão compondo o rol de elementos da identidade brasileira. No 

Texto 2, Dilma relembra o gesto de Belini, capitão da seleção brasileira na copa de 1958 na 

Suécia que, a pedido dos fotógrafos, ergueu a taça Jules Rimet acima da cabeça. Desde então 

o gesto foi repetido. Ou seja, o futebol fez-se brasileiro, passou a compor a essência do povo, 

deu-lhes um de seus reis, o rei Pelé, adotou as cores do país: 

 
foi o nosso capitão Bellini – não é, Cafu? – que imortalizou o gesto de erguer a taça 
como símbolo da vitória numa Copa do Mundo. E aqui nós vemos essa taça, que 
curiosamente tem as cores verde e amarela. Por isso, diante dessa taça, sempre 
vamos imaginar que ela será levantada por uma seleção no Maracanã, o templo do 
nosso futebol. Para nós, brasileiros, é impossível deixar de sonhar que esta seleção a 
levantar a taça seja a Seleção Brasileira. 

 

Ao comparar o estádio do Maracanã a um templo, o discurso permite inferir uma 

sacralização do futebol, ascendendo-o de mero esporte a uma religião. Aliás, a religião é outro 

elemento que caracteriza o Brasil como o país com o maior número de católicos do mundo e 

como o lugar onde todas as religiões convivem pacificamente. Essa mistura religiosa deu 
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origem às Umbanda, religião de matriz africana, mas com origem no sincretismo religioso 

presente no país, no qual se chega ao ponto de se cultivar orixás com nomes de santos 

católicos. 

Em suma, nota-se que a realização da Copa do Mundo oferece bases para os discursos 

recontextualizarem elementos da identidade do Brasil e do brasileiro. É preciso fazer a 

ressalva de que o evento em si não é mitificado. Também não é possível afirmar que os 

elementos identitários se comportam como mito. Mas, é pela argumentação em que eles são 

inseridos, com a finalidade de explicar o contexto e incitar o engajamento social, e pela 

fabulação que discursiva é construída em torno da identidade nacional e da realização do 

evento que esses elementos podem ser entendidos dentro da lógica do mito. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada neste artigo oferece elementos importantes para compreender a 

presença dos mitos na construção e reconstrução da identidade brasileira. Sempre que 

requisitados, os mitos cumprem a função de promover e marcar a unidade nacional por meio 

das características que confere a determinado agrupamento social. Dos textos analisados, 

percebe-se a presença de elementos fundadores que reescrevem e/ou recontextualizam mitos 

fundadores da sociedade brasileira, articulando a noção de que a identidade nacional, assim 

como o perfil dos cidadãos brasileiros, ainda está em formação, embora a argumentação 

reclame imagens presentes há algum tempo no imaginário coletivo. Ou seja, parte desse 

imaginário pertence ao arcabouço identitário do Brasil. 

O primeiro elemento que se evidencia é a noção da grandeza do país e de suas 

características territoriais, populacionais e naturais. A argumentação em torno desse elemento 

descreve o Brasil como um país gigante, de proporções continentais, que possui vasta área 

litorânea, a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade e as paisagens mais 

bonitas. O discurso de Dilma Rousseff presente dos textos analisados agrega à grandiosidade 

a ideia de que a Copa do Mundo de 2014 será a maior copa já realizada e que se realizará, 

haja vista que a expressão “Copa das Copas”, utilizada pela presidenta para qualificar o 

evento, possibilita enxergá-lo como o maior de todos. 

Juntamente com a grandiosidade vem a caracterização do brasileiro como o povo mais 

alegre e mais feliz, possibilitando a ligação desta lógica argumentativa com o segundo 
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elemento presente no discurso dos textos analisados: a personalidade inclusiva do Brasil e do 

brasileiro. Este elemento é trabalhado para oferecer a noção de um país acolhedor, receptivo e 

carinhoso e para descrever a população como um povo alegre, festivo e feliz. Estes símbolos 

se vinculam à argumentação da mistura e do melhoramento. Aqui, os discursos versam sobre 

a capacidade do país em receber e conviver harmoniosamente com qualquer hábito, cultura, 

raça ou etnia. É justamente por esta mistura que o Brasil conseguiu dotar o futebol de 

características únicas. Aqui é interessante notar que outros países da Europa, como a 

Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra (país de nascimento do esporte) possuiu relações tão 

intensas com o futebol quanto o Brasil, como, por exemplo, média de público por jogo nos 

campeonatos nacionais maior que a do campeonato brasileiro. Até mesmo países pouco 

tradicionais no futebol, como os Estados Unidos, onde, desde a copa sediada em 1994 vem 

popularizando e profissionalizando o esporte. Embora o mundo conheça a eminência 

brasileira, não há pesquisas que comprovem que os demais países do mundo consideram o 

futebol um esporte brasileiro. Desse modo, a nacionalização do futebol adentra a fabulação 

mítica da identidade nacional. 

De um modo geral, a presença de mitos fundadores nos cinco discursos analisados é 

pouco evidente. Sua presença se verifica apenas na imortalização do gesto de erguer a taça e 

na nacionalização do futebol. Contudo são esses dois elementos fundadores que 

recontextualizam a noção de grandiosidade, de felicidade, união e mistura da identidade 

brasileira e que, implicitamente, fizeram com que o evento futebolístico se transformasse num 

evento da emoção e do ser brasileiro. 
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SÃO OS PARLAMENTARES BRASILEIROS ACCOUNTABLE NA INTERNET? 
TESTANDO OS CONTATOS DE E-MAIL COMO UM PROXY DA 

RESPONSABILIZAÇÃO 
 

Márcio Carlomagno1 

Sérgio Braga2 

 

RESUMO 

Enquanto grande parte da literatura se ocupa em analisar o uso de novas mídias pelos atores 
políticos, um elemento básico do contato entre cidadãos e parlamentares tem sido relegado à 
segundo plano: os e-mails. Este artigo objetiva analisar a accountability (responsividade) dos 
parlamentares, neste quesito. Este artigo se divide em duas partes. Na primeira, analisamos a 
acessibilidade aos cidadãos dos contatos de e-mails de 1255 deputados estaduais e 513 
deputados federais brasileiros, os dividindo entre e-mail não informado, inválidos (com erro, 
ao se enviar uma mensagem ao mesmo) ou válidos. Na segunda seção, procedemos com um 
experimento (reproduzindo Vaccari, 2012, 2014) em que demandamos uma informação 
pública, via e-mail, dos representantes, para testar se respondem ou não aos cidadãos. Além 
de apresentar os resultados objetivos obtidos, procedemos com testes estatísticos com quatro 
variáveis explicativas: partido, ideologia, estado e região. Para todos os níveis, “estado” foi a 

principal variável explicativa, com R2de .239, .186, e .141, respectivamente. Partidos, 
ideologia e região – salvo no caso dos deputados estaduais, mesmo assim de modo fraco –não 
se mostraram bonspreditores.Consideramos esta relação com os e-mails uma formade 
mensuraraccountability dos parlamentares, o que implica importantes considerações ao 
processo de representação política brasileiro, às relações entre elite política e cidadãos e à 
qualidade das ferramentas comunicacionais usadas nesta interação. 
 
 
Palavras-chave: E-mail; Accountability; Parlamentares; Internet; Política. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma democracia representativa midiatizada, onde parlamentares e cidadãos estão 

cada mais conectados por meio das tecnologias digitais, quão fácil é para o cidadão comum 

contactar seu representante? Se um cidadão medianamente instruído desejasse entrar em 

contato com seu parlamentar provavelmente o caminho mais óbvio que tomaria seria: a) obter 

o e-mail do parlamentar e, em conseguindo, b) enviar a mensagem e c) aguardar uma 

                                                           
1 Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Contato: mccarlomagno@gmail.com 
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Doutor em 
Desenvolvimento Econômico; pós-doutor pela Universityof Leeds. Contato: sssbraga@gmail.com 
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resposta. Quais seriam suas taxas de sucesso? Em outras palavras, quão acessíveis aos 

cidadãos estão os parlamentares?  

Este artigo nasce de parte de uma ação de pesquisa de mestrado - ou dos percalços da 

mesma. Empreendemos um survey nacional, inicialmente com 1255 deputados estaduais3 e, 

posteriormente, com os deputados federais brasileiros, tendo como objetivo realizar uma 

ampla fotografia - até então inédita - sobre a auto-percepção dos gabinetes no tocante à uma 

série de questões que envolvem o uso de novas tecnologias de comunicação, como mídias 

sociais. O meio escolhido, inicialmente, foi a aplicação de um survey online, enviado por e-

mail aos parlamentares. A baixa taxa de respostas já é um fator esperado neste tipo de 

aplicação, mas nos confrontamos com outro dado: a alta taxa de parlamentares com e-mail 

não informado (tomando por base a informação disponibilizada nos websites das Casas 

legislativas e em pesquisa adicional em sistemas de busca na internet) e, sobretudo, cujo e-

mail retornou, acusando algum tipo de erro (como e-mail desativado, caixa cheia, etc). 

Percebemos, então, que isto por si só já era um dado altamente relevante sobre o 

comportamento online dos parlamentares brasileiros.  

Em tempos de estudos sobre novas e sofisticadas mídias, o objeto aqui tratado, os e-

mails dos parlamentares, pode parecer simplório, mas, como se verá, justamente em sua 

suposta obviedade reside o problema. Vaccari (2012, 2014) recentemente já abordou o mesmo 

tema, comparativamente entre países europeus e Estados Unidos, em artigo jocosamente 

intitulado “Você não recebeu nenhum e-mail” (“You’veGot (No) Mail: HowPartiesand 

Candidates RespondtoEmailInquiries in Western Democracies”). Vamos pegar emprestas dele 

as palavras que introduzem nosso objeto e sua importância: 

 

Apesar do e-mail ainda ser um dos componentes mais populares da experiência 
online dos usuários, a sua utilização pelos atores políticos em campanhas raramente 
tem sido estudada. Visto que é fácil de usar e uma presença constante na vida 
cotidiana dos cidadãos digitais, o e-mail pode ser um importante canal de 
comunicação entre as elites e os eleitores na democracia representativa. O e-mail 
permite aos cidadãos que enviem um feedback para os políticos com pouco custo e 
sem a necessidade de estabelecer relações pessoais com gabinetes muitas vezes 
distantes e inacessíveis. (VACCARI, 2012, p.1, tradução livre4) 

                                                           
3
 Nosso banco de dados incluiu os 1050 deputados estaduais que estavam no exercício do mandato no início de 

2014, assim como outros 205, fora do exercício, mas que assumiram em algum momento durante a 17ª 
Legislatura (2011-2015). 
4 No original: Although email is still one of the most popular components of users’ experience of the internet, its 

use by political actors in campaigns has rarely been studied. Because it is easy to use and a constant presence in 
citizens’ everyday digital lives, email can be an important communication channel between elites and voters in 
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O estudo de Vaccari se dá sobre os partidos em sete países, comparativamente entre 

tipos diferentes de e-mails recebidos. O objetivo de nosso estudo é um pouco menos 

sofisticado, nos focando no caso brasileiro e na existência ou não de resposta.   

Este artigo apresenta dos resultados obtidos, tratados à luz de testes de estatísticas 

descritiva, que nos ajudam a melhor compreender as relações deste fenômeno com os partidos 

políticos brasileiros e regiões geográficas. Ele se organiza da seguinte forma. Na primeira 

seção apresentamos uma breve revisão de estudos sobre uso das tecnologias digitais pelos 

parlamentares, em especial para o caso brasileiro, e o conceito de responsividade 

(accountability), com o qual lidaremos. Na segunda seção, apresentamos os resultados obtidos 

na tentativa de aplicação do survey, já descrita, utilizando ferramentas estatísticas para análise 

destes dados. A inexistência ou retorno de e-mails se relaciona com determinados partidos ou 

regiões? Na terceira seção, realizamos um experimento, para testar a taxa de respostas dos 

parlamentares ao e-mail de um cidadão tipicamente mediano. O experimento é brevemente 

descrito e apresentamos os resultados obtidos. A última seção é dedicada às considerações 

finais.  

 

2. ACCOUNTABILITY, PARLAMENTARES E A INTERNET 

  

Se representar significa ser responsivo aos representados (Pitkin, 1967), a accountability é “o 

mais fundamental requerimento da governança democrática.” (COLEMAN, 2005, p. 190, 

tradução livre5). Nisto, o processo da comunicação é fulcral. O princípio é simples: os 

representantes devem ser responsivos (accountable) perante aqueles que o incumbem de poder 

(no caso da democracia, os cidadãos ou, ao menos, os eleitores6). Se não o fazem, os 

mecanismos de punição os retiram do poder (MIGUEL, 2005).  

A teoria se ramifica em muitas correntes: accountability vertical é a mais tradicional, 

dos representantes para com os cidadãos, mas também existe a accountability horizontal 

                                                                                                                                                                                     
representative democracy. Email can allow citizens to send feedback to politicians at very little cost and without 
the need to establish personal connections with often distant and inaccessible staffers. 
5
 No original: accountability of representatives to the represented is the most fundamental 

requirementofdemocraticgovernance. 
6O conceito também é usado no meio empresarial. Neste caso, uma diretoria deve ser accountable (responder) 
perante os acionistas da corporação, por exemplo. 
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(quando um órgão precisa prestar contas a outro e, se não o fizer, pode sofrer sanções – por 

exemplo, a relação entre poder executivo e Tribunal de Contas). Como estas sanções são 

postas em prática é outro dos temas de interesse do conceito de accountablity – o mais 

clássico é o voto, meio com o qual o cidadão conduz seus representantes ao parlamento ou de 

lá os retira.  

Somente alguns dos muitos estudos já desenvolvidos nesta seara versam sobre 

questões tão distintas como o papel das instituições políticas na modulação das estruturas de 

accountability (LEDERMAN, LOAYZA, SOARES, 2005), a relação entre centralização e 

descentralização do governo e accountability (SEABRIGHT, 1996), o processo de decision-

making no parlamento (BERGMAN ei al, 2006), a análise de novas experiências de 

accountability na administração pública (CARLOMAGNO, 2010), a importância dos partidos 

políticos como mediação para a accountability (MÜLLER, 2000), a relação entre 

accountability e cobertura da imprensa (SNYDER JR., STRÖMBERG, 2008), a relação entre 

eleitores, accountability e patrimonialismo (LYNE, 2007), experimentos que testam se o 

eleitor olha retrospectivamente para demandar accountability de seus representantes durante 

os pleitos (WOON, 2012) ou que testam se os parlamentares respondem e encaminham as 

demandas recebidas (BROOCKMAN, 2013).  

Especificamente a internet tem sido muito analisada como potencial instrumento de 

accountability, nisto incluso, por exemplo, análise dos portais do governo (Akutsu, Pinho, 

2002), as iniciativas de democracia digital no Brasil (SAMPAIO, 2013), além de estudos que 

versam sobre o uso de mídias sociais durante eleições (VACCARI & NIELSEN, 2013, 

NIELSEN& VACCARI, 2014; CHADWICK, 2011), que analisam estas tanto websites 

quanto redes sociais no Brasil (BRAGA& CRUZ, 2012; BRAGA, NICOLAS, BECHER, 

2013) e que apontam para o incremento tendencial do uso destas mídias pela elite política 

brasileira (BRAGA, CARLOMAGNO, RODRIGUES, 2014).  

Vamos nos focar no aspecto comunicativo que a nós interessa: se o parlamentar deve 

prestar contas ao cidadão, se deve responsabilizar-se pelas suas ações e, resumindo em termos 

mais simples, ser transparente, ele deve estar, no mínimo, acessível ao contato dos cidadãos. 

Como nos diz Coleman: “Uma noção mais positiva de accountability concebe isso como uma 

relação permanente de comunicação aberta.” (2005, p. 191, tradução livre
7). 

                                                           
7 No original: A more positive notion of accountability conceives it as a permanent relationship of open 
communication. 
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Como apontou Vaccari (2012), versamos sobre um critério básico de acessibilidade, os 

e-mails, portanto, acreditamos que podemos tomar este objeto como um proxy (uma medida 

indireta) de mensuração de accoutability, ou, mais precisamente, de ausência de 

accountability. Em outras palavras, ter e-mail e estar acessível não significa, necessariamente, 

ser accountable, mas não ter e-mail significa não ser accountable. Os dados e resultados sobre 

este teste apresentamos na seção seguinte.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Deputados estaduais 

 

Em nossa análise, iremos utilizar duas variáveis independentes principais para explicar 

o fenômeno dos e-mails inexistentes ou com erro: partidos e estados. E adicionamos duas 

outras variáveis destas derivadas: ideologia e região. A utilização se justifica, pois, no caso de 

partidos e ideologia8, a literatura têm há muito usado tais categorias explicativas para uma 

série de fenômenos. No caso de estados e região, uma série de estudos sobre utilização da 

internet no Brasil, tanto pelo lado da oferta por parte dos atores políticos quanto do uso pelos 

cidadãos, já apresentou que existem grandes defasagens neste ínterim.  

 Para começar, verifiquemos o percentual de e-mails retornados ou inexistentes.  

 
Tabela 1 - Status e-mail, dep. estadual 

 Contagem Porcentual 

 

E-mail Entregue 978 77,9 

Retornou 176 14,0 

Sem e-mail 101 8,0 

Total 1255 100,0 

Fonte: os autores 

 

No caso dos deputados estaduais, são os únicos em que 8% dos casos se apresenta 

como “sem e-mail”, categoria na qual não há nenhuma ocorrência entre os deputados federais. 

A seguir, rodamos o teste de qui-quadrado para os quatro variáveis explicativas do fenômeno, 

                                                           
8 Classificamos o espectro ideológico partidário conforme a literatura (ROJAS & CARLOMAGNO, 2014; 
RODRIGUES, 2002; 2006; CORADINI, 2012; ZUCCO JR., 2009; MARENCO DOS SANTOS, 2001; BRAGA 
& NICOLÁS, 2008) o tem feito. A saber. Esquerda: PT, PDT, PSB, PV, PSOL, e PCdoB. Centro: PMDB, PSDB 
e PSD. Direita: DEM, PMN, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PSC, PSDC, PTB, PTdoB e SDD. 
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com as quais estamos lidando. Este teste nos indica se há uma diferença na distribuição, para 

as categorias, em cada variável. Isto é, há mais casos se concentram mais para um lado do que 

para outro (CERVI, 2014). O nível de significância de cada coeficiente varia, dependendo dos 

graus de liberdade. Aqueles significativos estão assinalados com um asterisco.  

 

Tabela 2 - Testes de qui-quadrado de Pearson, Dep. Estaduais 

 Valor Df Sig. Assint. (2 

lados) 

Partidos 52,601 50 ,374 

Ideologia 5,091 4 ,278 

Estado 430,620* 52 ,000 

Região 92,582* 8 ,000 

    

N de Casos Válidos 1252   

* Significativo a um nível de 0,001. 
Fonte: os autores 

 

Como se percebe, não ter o e-mail informado, o mesmo ter retornado ou ter sido 

entregue distribui-se normalmente entre partidos e ideologia, não sendo estes fatores 

explicativos. Estados e região, contudo, apresentam valores significativos.  

Apesar de a variável partido, como um todo no universo partidário, não ser 

significativa, alguns partidos apresentam diferenças substanciais em relação a outros. Para 

verificar isto, iremos observar os resíduos padronizados da distribuição. O teste de resíduos 

padronizados traça uma linha normal, a partir do universo observado, e verifica a 

anormalidade das distribuições. Permite, assim, comparar casos com contagens muito 

distintas - por exemplo, partidos com bancadas muito pequenas e outros com bancadas muito 

grande. Um valor é significativo a partir de 1,96, positivo ou negativo, sendo que o zero 

significa a distribuição teórica esperada (CERVI, ano).Por uma questão de espaço, 

reproduzimos abaixo apenas os valores significativos. Para aqueles que desejem verificar as 

informações completas, estas estão reproduzidas nos apêndices.  

 

Tabela 3 – Status do e-mail e partidos – Dep Estaduais (apenas significativos) 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 DEM 
Contagem 64 21 7 92 
% do Total 5,1% 1,7% 0,6% 7,3% 
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Resíduo padrão -,9 2,2 -,1  

PSDC 
Contagem 6 0 3 9 
% do Total 0,5% 0,0% 0,2% 0,7% 
Resíduo padrão -,4 -1,1 2,7  

PT 
Contagem 145 15 14 174 
% do Total 11,6% 1,2% 1,1% 13,9% 
Resíduo padrão ,8 -1,9 ,0  

PTdoB 
Contagem 13 8 2 23 
% do Total 1,0% 0,6% 0,2% 1,8% 
Resíduo padrão -1,2 2,7 ,1  

      

Fonte: os autores 
 
 

Aqui, temos um dado interessante sobre dois dos maiores partidos brasileiros: PT e 

DEM. O Democratas tende a concentrar casos de e-mail que retornou com erro (resíduo 

positivo de 2,2), enquanto o PT tende a estar ausente nesta categoria, isto é, ele não tem e-

mails que retornaram. Percebe-se, assim, que embora a variável partido não seja explicativa 

do fenômeno como um todo, existem diferenças partidárias pontuais que podem ser 

verificadas.  

A seguir, apresentamos os resíduos padronizados para os estados e regiões. Da mesma 

forma, por uma questão de espaço e objetividade, nos detemos aqui apenas nos casos que 

apresentam resultados significativos, reproduzindo os dados completos (que indicam o vetor 

das tendências, ainda que não significativo) nos apêndices.  

 
 

Tabela 4 – Status do e-mail e estados – Dep Estaduais (apenas significativos) 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

AC 
Contagem 16 8 1 25 
% do Total 1,3% 0,6% 0,1% 2,0% 
Resíduo padrão -,8 2,4 -,7  

AL 
Contagem 15 12 1 28 
% do Total 1,2% 1,0% 0,1% 2,2% 
Resíduo padrão -1,5 4,1 -,8  

AP 
Contagem 6 4 20 30 
% do Total 0,5% 0,3% 1,6% 2,4% 
Resíduo padrão -3,6 -,1 11,3  

BA 
Contagem 53 14 3 70 
% do Total 4,2% 1,1% 0,2% 5,6% 
Resíduo padrão -,2 1,3 -1,1  

CE 
Contagem 38 6 18 62 
% do Total 3,0% 0,5% 1,4% 4,9% 
Resíduo padrão -1,5 -,9 5,8  
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GO 
Contagem 25 23 5 53 
% do Total 2,0% 1,8% 0,4% 4,2% 
Resíduo padrão -2,5 5,7 ,4  

MA 
Contagem 27 16 6 49 
% do Total 2,2% 1,3% 0,5% 3,9% 
Resíduo padrão -1,8 3,5 1,0  

MG 
Contagem 72 18 1 91 
% do Total 5,7% 1,4% 0,1% 7,3% 
Resíduo padrão ,1 1,5 -2,3  

PA 
Contagem 46 1 2 49 
% do Total 3,7% 0,1% 0,2% 3,9% 
Resíduo padrão 1,3 -2,2 -1,0  

PE 
Contagem 57 0 3 60 
% do Total 4,5% 0,0% 0,2% 4,8% 
Resíduo padrão 1,5 -2,9 -,8  

PR 
Contagem 58 1 2 61 
% do Total 4,6% 0,1% 0,2% 4,9% 
Resíduo padrão 1,5 -2,6 -1,3  

RJ 
Contagem 82 0 5 87 
% do Total 6,5% 0,0% 0,4% 6,9% 
Resíduo padrão 1,7 -3,5 -,8  

RN 
Contagem 13 13 0 26 
% do Total 1,0% 1,0% 0,0% 2,1% 
Resíduo padrão -1,6 4,9 -1,4  

RO 
Contagem 18 0 10 28 
% do Total 1,4% 0,0% 0,8% 2,2% 
Resíduo padrão -,8 -2,0 5,2  

SP 
Contagem 94 8 0 102 
% do Total 7,5% 0,6% 0,0% 8,1% 
Resíduo padrão 1,6 -1,7 -2,9  

TO 
Contagem 16 10 1 27 
% do Total 1,3% 0,8% 0,1% 2,2% 
Resíduo padrão -1,1 3,2 -,8  

      

Fonte: os autores 
 
 

Levando em conta apenas os resíduos positivos, percebemos que parlamentares do 

Acre, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins tendem a ter o e-mail 

retornado, enquanto Amapá e Ceará sequer informam os e-mails de seus parlamentares (sendo 

que o primeiro, Amapá, também apresenta acentuadas ausência nos e-mails entregues).  

 No tocante às regiões, todas elas apresentam resíduos significativos em alguma 

categoria, nos indicando que este é um fator explicativo importante.  
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Tabela 5 – Status do e-mail e região – Dep Estaduais (apenas significativos) 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

Norte 
Contagem 130 17 35 182 
% do Total 10,4% 1,4% 2,8% 14,5% 
Resíduo padrão -1,0 -1,7 5,3  

Nordeste 
Contagem 311 88 39 438 
% do Total 24,8% 7,0% 3,1% 34,9% 
Resíduo padrão -1,6 3,4 ,6  

Centro-oeste 
Contagem 101 30 14 145 
% do Total 8,0% 2,4% 1,1% 11,6% 
Resíduo padrão -1,1 2,1 ,7  

Sudeste 
Contagem 279 33 9 321 
% do Total 22,2% 2,6% 0,7% 25,6% 
Resíduo padrão 1,8 -1,8 -3,3  

Sul 
Contagem 157 8 4 169 
% do Total 12,5% 0,6% 0,3% 13,5% 
Resíduo padrão 2,2 -3,2 -2,6  

Total 
Contagem 978 176 101 1255 

% do Total 77,9% 14,0% 8,0% 100,0% 

Fonte: os autores 
 

Os estados do sul, se fossemos construir um índice, agregando os resultados, são os de 

melhor pontuação no issue e-mails dos deputados estaduais. Apresentam resultados 

estatisticamente significantes, positivo em e-mail entregue e negativo (ou seja, ausência nestas 

categorias), tanto em e-mail retornado quanto não informado. O sudeste também vai bem, 

seguindo a mesma tendência e vetor, embora apenas a ausência em e-mails não informados 

seja significativa – categoria na qual o norte está acentuadamente presente. Enquanto isso, 

nordeste e centro-oeste se concentram em e-mails retornados com algum tipo de erro.  

 A seguir, desejamos verificar qual a determinação de uma variável sobre a outra. Isto 

é, o quanto uma variável explica não apenas de correlação, mas de causalidade sobre o objeto 

analisado. Para isso, rodamos uma série de modelos de regressão logística (binária)9 para 

verificar qual modelo explicativo é melhor. Não nos detemos nos coeficientes individuais de 

cada categoria dentro de cada variável (qual partido pesa menos ou mais, por exemplo), visto 

que este detalhe já nos foi fornecido pelos resíduos padronizados, e nos focamos na 

comparação do R2 (R-quadrado)de Nagelkerke. A escolha por olhar para estes resultados se 

deve porque, primeiro, é o output utilizado por Vaccari (2012) na análise das respostas aos e-

mails no caso europeu, o que estabelece parâmetros, ainda que mínimos (dadas as diferenças 

das duas pesquisas) de comparação, e, segundo, porque é o indicador apontado por Burns & 
                                                           
9Para isso, agrupamos e-mails não informados e com erro em uma mesma categoria. 
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Burns (2008) como o mais apropriado (em relação, por exemplo, ao R2 de Cox e Snell) para 

regressões binárias, simulando o R2clássico. Ou seja, o mesmo varia de 0 a 1 e, multiplicado 

por 100, indica a porcentagem de explicação causal.  

 

 

Tabela 6 -Regressão logística, dep. estaduais 

Preditor Verossimilhança 

de log -2 

R quadrado 

Nagelkerke 

IDH 1288,807 ,043 

Partido 1298,186 ,027 

Ideologia 1316,852 ,005 

Estado 1112,587 ,239 

Região 1258,901 ,078 

Fonte: os autores 
 

 

 Assim como já tínhamos percebido nos testes anteriores, vemos como o impacto de 

partido e ideologia é nulo. Apesar de região se mostrar muito importante nos testes anteriores, 

aqui, seu impacto é baixo, na ordem de 7,8%. O maior impacto, significativo, é o de 

“estados”, com 23,9%. Em termos comparativos – ainda que com ressalvas, dadas as 

diferenças nos modelos explicativos –, na pesquisa de Vaccari sobre os e-mails de 

parlamentares, o R2 que apresenta (2014, p. 252) é de .284 e .232, para os dois grupos que o 

autor divide a amostra. Portanto, a explicação a partir da variável estado, embora moderada 

baixa segundo os manuais de estatística, está em acordo com o nível de explicação dado pela 

literatura.   

 A seguir, abordamos os deputados federais.   

 

3.2 Deputados Federais 

 

 Agora, iremos apresentar os mesmos resultados da subseção anterior, para o caso dos 

deputados federais. A começar, a distribuição entre e-mails entregues e inválidos.  
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Tabela 7 - Status e-mail, dep. Federal 

 Frequência Porcentual 

 

E-mail Entregue 365 71,2 

Retornou 148 28,8 

Total 513 100,0 

Fonte: os autores 
 

Embora os deputados federais não tenham nenhuma ocorrência de e-mail não 

informado, como aconteceu no caso dos deputados estaduais, estes apresentam percentual de 

e-mails retornados superior, em 28,8%. Nos testes de qui-quadrado, a seguir, mostram que 

apenas “estado” é significativo para este caso. Região não apresenta um índice superior ao 

limite crítico, como ocorreu com os deputados estaduais.  

 

 

 
Tabela 8 - Testes de qui-quadrado de Pearson, Dep. Federais 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Partidos 26,381 21 ,192 

Ideologia 2,206 2 ,332 

Estados 48,337* 26 ,005 

Região 7,731 4 ,102 

    

N de Casos Válidos 513   

*Significativo ao nível 0,005 
Fonte: os autores 

 

Nos resíduos padronizados, embora, novamente repitamos, as direções sejam 

importantes para perceber diferenças entre os partidos (também presente nos apêndices), 

ocorreram apenas duas ocorrências estatisticamente significativas, ambas em e-mails 

retornados: PTdoB(resíduo de 2,3), em partidos, e o estado São Paulo, também em e-mails 

retornados, com resíduo positivo de 2,4. Esta é uma informação importante se a cotejamos 

com os dados dos deputados estaduais, para os quais ocorreram maiores distinções. Ou seja, 

podemos afirmar que, já com estes dados e da subseção seguinte, os deputados federais 
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aparentaram ser muito mais homogêneos enquanto os estaduais apresentam maiores distinções 

e, portanto, fatores explicativos. Também a regressão realizada segue na mesma linha.  

 

Tabela 9–Regressão logística, dep. federais 

Preditor Verossimilhança 

de log -2 

R quadrado 

Nagelkerke 

IDH 613,904 ,007 

Partido 589,386 ,073 

Ideologia 614,250 ,006 

Estados 563,104 ,141 

Região 608,543 ,022 

Fonte: os autores 
 

Assim como no caso dos estaduais, “estado” é a variável de maior poder explicativo. 

Cotejando com os dados de deputados estaduais, enquanto estes apresentaram 23,9% de poder 

explicativo, no caso dos deputados federais apenas 14,1% da distribuição entre e-mails 

entregues contra inválidos, é explicado pela variável “estado”.  

Passando, na seção seguinte, a uma perspectiva mais avançada, nos perguntamos, 

assim como Vaccari (2012, 2014) o fez: entre aqueles que têm e-mail válido e funcionando, 

será que respondem às demandas que chegam por e-mail? 
 

 

3.3 Um experimento: respondem os parlamentares às demandas online? 

 

 Em nossa pesquisa, aplicando o survey aos gabinetes parlamentares, a taxa de resposta 

foi muito baixa. Nos questionamos: será que, a despeito do desinteresse pela pesquisa 

científica, os parlamentares respondem aos e-mails de seus eleitores e cidadão comuns? 

Realizamos um experimento análogo ao conduzido por Vaccari (2012, 2014), que mandou um 

questão sobre um assunto de interesse público e outra de um cidadão se oferecendo como 

voluntário de campanha, e mediu as diferenças nas respostas entre os dois tipos de questão. 

Compusemos e enviamos um e-mail aos 513 deputados federais. Nos focamos apenas no 

nível federal pois acreditamos que estes tenham maior incentivo e recursos para responder os 

e-mails de seus eleitores. O e-mail foi criado a oferecer ao eventual leitor (assessor do 
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gabinete) os incentivos para que fosse respondido: a) uma eleitora anterior; b) com tendências 

a votar novamente; c) não instruída sobre política; d) questionando um aspecto básico e não 

intrusivo10. 

Não analisamos a qualidade ou tipo das respostas, apenas se é ou não responsivo, isto 

é, se responde ou não às questões que ao gabinete chegam.  

 

Quadro 1 – Reprodução do e-mail enviado aos 513 deputados estaduais 
Olá deputado,  

Me lembro que votei no senhor em 2010, por indicação da 

minha falecida irmã, mas não acompanho muito política, não 

entendo direito.  

Eu disse pro meu filho que ia votar novamente e ele disse pra 

eu mandar um e-mail perguntando o que você fez neste tempo 

de mandato ou o que defendeu, pra eu saber se valia a pena.  

Você pode me responder alguma coisa, pra eu dizer pro meu 

filho? Queria saber, o que você fez nestes últimos anos?  

Atenciosamente,  

 

A taxa de respostas foi considerada alta, em 18% dos e-mails válidos (o valor ausente 

no sistema refere-se aos e-mails com erro, pois consideramos entre respondido ou não 

respondido apenas aqueles para quem o e-mail foi entregue), bem acima das respostas obtidas 

no survey científico.  

 

Tabela 10 – Frequência dos e-mails respondidos 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

 
Não respondido 300 58,5 81,3 

Respondido 69 13,5 18,7 

Total 369 71,9 100,0 

 Ausente 144 28,1  

Total 513 100,0  

 

                                                           
10

 Comparativamente, para futuras pesquisas, podemos verificar a comparação com temas intrusivos. 
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 A seguir, os testes de qui-quadrado apontam, embora com valores diferentes, as 

mesmas direções dos testes anteriores, com apenas “estado” significativo.  
 

Tabela 10 - Testes de qui-quadrado de Pearson, respostas dep. federais 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Partido 15,357 21 ,805 

Ideologia ,871 2 ,647 

Estados 46,392* 26 ,008 

Região 2,410 4 ,661 

    

N de Casos Válidos 369   

* Significativo ao nível 0,01 
 

Nos resíduos padronizados, seguiu-se a tendência constatada na existência ou não de 

e-mail válidos, com poucos resultados estatisticamente significativos. Nos estados, muito 

embora, em números absolutos, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul tenham sido os 

estados com maior número de respostas, estatisticamente se destacam apenas Distrito Federal 

e Piauí, ambos com resíduo positivo entre os respondidos, de 3,8 e 2,6, respectivamente.  

 
 

Tabela 11 – Regressão logística, respostas dos dep. federais 

Preditor Verossimilhança 

de log -2 

R quadrado 

Nagelkerke 

IDH 355,558 ,000 

Partidos 339,050 ,071 

Ideologia 354,724 ,004 

Estados 310,582 ,186 

Região 353,180 ,011 

 
 A regressão apontou que “estado” explica 18,6% da distribuição das respostas, sendo 

81,4% da razão de tal distribuição dada por outros motivos. Os valores das respostas, embora 

diferentes, apontam nas mesmas direções da distribuição entre e-mails válidos ou inválidos, 

provando que estado é um bom preditor ou fator explicativo, enquanto os demais não o são.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisamos os fatores explicativos da distribuição de e-mails válidos e inválidos dos 

deputados estaduais e federais no Brasil e, com um experimento, as respostas dos deputados 

federais à uma demanda de informação comum de um cidadão. As distribuições dos 

deputados estaduais foram mais distintas, contendo mais fatores explicativos, enquanto os 

deputados federais são mais homogêneos em sua atuação. Para todos os casos, “estado” foi a 

principal variável explicativa, com R2de .186, .141 e .239, respectivamente para cada caso 

analisado. Partidos, ideologia e região (salvo no caso dos deputados estaduais, mesmo assim 

de modo fraco) não se mostraram bonspreditores. O que, evidentemente, não autoriza o senso 

comum a dizer que os partidos são todos iguais – apenas a variável não foi estatisticamente 

explicativa, para este caso específico. Embora a taxa de respostas ao e-mail tenha sido 

relativamente alta (18% dos e-mails entregues), podemos considerar que a responsividade 

(accountability) dos deputados é relativamente baixa, dada a somatória dos e-mails não 

informados, ausentes e não respondidos. Em tempos em que tanto se fala sobre uma suposta 

crise de representação, podemos resgatar a observação de Coleman e fazer nossas suas 

palavras: “O problema pode não ser a representação, em si, mas os modos de mediação fracos 

e inadequados que suportam isto” (COLEMAN, 2005, p. 181, tradução livre
11). Isto é, a 

representação necessita conectar os atores políticos e cidadãos representados. Nisto, 

pressuposto básico é a existência de comunicação entre as duas partes e o fortalecimento das 

ferramentas – básicas ou mais sofisticadas – para que isso ocorra.   
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APÊNDICE A: CROSSTABS E RESÍDUOS PADRONIZADOS DO STATUS DO E-MAIL 
PARA DEPUTADOS ESTADUAIS 
 
 

Apêndice A1 – Status do e-mail e partidos – Dep Estaduais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

DEM 

Contagem 64 21 7 92 
% do Total 5,1% 1,7% 0,6% 7,3% 

Resíduo padrão -,9 2,2 -,1  

PCdoB 

Contagem 14 5 1 20 
% do Total 1,1% 0,4% 0,1% 1,6% 

Resíduo padrão -,4 1,3 -,5  

PDT 

Contagem 68 10 5 83 
% do Total 5,4% 0,8% 0,4% 6,6% 

Resíduo padrão ,4 -,5 -,6  

PHS 

Contagem 5 2 0 7 
% do Total 0,4% 0,2% 0,0% 0,6% 

Resíduo padrão -,2 1,0 -,7  

PMDB 

Contagem 130 32 12 174 
% do Total 10,4% 2,6% 1,0% 13,9% 

Resíduo padrão -,5 1,5 -,5  

PMN 

Contagem 20 3 3 26 
% do Total 1,6% 0,2% 0,2% 2,1% 

Resíduo padrão -,1 -,3 ,6  

PP 

Contagem 49 7 4 60 
% do Total 3,9% 0,6% 0,3% 4,8% 

Resíduo padrão ,3 -,5 -,4  

PPS 

Contagem 34 6 4 44 
% do Total 2,7% 0,5% 0,3% 3,5% 

Resíduo padrão -,1 -,1 ,3  

PR 

Contagem 53 5 5 63 
% do Total 4,2% 0,4% 0,4% 5,0% 

Resíduo padrão ,6 -1,3 ,0  

PRB 

Contagem 21 2 3 26 
% do Total 1,7% 0,2% 0,2% 2,1% 

Resíduo padrão ,2 -,9 ,6  

PRP 

Contagem 10 3 1 14 
% do Total 0,8% 0,2% 0,1% 1,1% 

Resíduo padrão -,3 ,7 -,1  

PRTB 

Contagem 7 2 1 10 
% do Total 0,6% 0,2% 0,1% 0,8% 

Resíduo padrão -,3 ,5 ,2  

PSB 

Contagem 65 13 7 85 
% do Total 5,2% 1,0% 0,6% 6,8% 

Resíduo padrão -,2 ,3 ,1  

PSC 
Contagem 24 7 2 33 
% do Total 1,9% 0,6% 0,2% 2,6% 
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Resíduo padrão -,3 1,1 -,4  

PSD 

Contagem 1 0 0 1 
% do Total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Resíduo padrão ,2 -,4 -,3  

PSDB 

Contagem 120 19 11 150 
% do Total 9,6% 1,5% 0,9% 12,0% 

Resíduo padrão ,3 -,5 -,3  

PSDC 

Contagem 6 0 3 9 
% do Total 0,5% 0,0% 0,2% 0,7% 

Resíduo padrão -,4 -1,1 2,7  

PSL 

Contagem 15 3 1 19 
% do Total 1,2% 0,2% 0,1% 1,5% 

Resíduo padrão ,0 ,2 -,4  

PSOL 

Contagem 4 0 0 4 
% do Total 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Resíduo padrão ,5 -,7 -,6  

PT 

Contagem 145 15 14 174 
% do Total 11,6% 1,2% 1,1% 13,9% 

Resíduo padrão ,8 -1,9 ,0  

PTB 

Contagem 49 6 7 62 
% do Total 3,9% 0,5% 0,6% 5,0% 

Resíduo padrão ,1 -,9 ,9  

PTC 

Contagem 8 0 2 10 
% do Total 0,6% 0,0% 0,2% 0,8% 

Resíduo padrão ,1 -1,2 1,3  

PTdoB 

Contagem 13 8 2 23 
% do Total 1,0% 0,6% 0,2% 1,8% 

Resíduo padrão -1,2 2,7 ,1  

PTN 

Contagem 13 2 2 17 
% do Total 1,0% 0,2% 0,2% 1,4% 

Resíduo padrão -,1 -,3 ,6  

PV 

Contagem 36 5 2 43 
% do Total 2,9% 0,4% 0,2% 3,4% 

Resíduo padrão ,4 -,4 -,8  

SDD 

Contagem 2 0 1 3 
% do Total 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 

Resíduo padrão -,2 -,6 1,6  

Total 
Contagem 976 176 100 1252 

% do Total 78,0% 14,1% 8,0% 100,0% 
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Apêndice A2 – Status do e-mail e ideologia – Dep Estaduais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

Esquerda 

Contagem 332 48 29 409 
% do Total 26,5% 3,8% 2,3% 32,7% 

Resíduo padrão ,7 -1,3 -,6  

Centro 

Contagem 251 51 23 325 
% do Total 20,0% 4,1% 1,8% 26,0% 

Resíduo padrão -,1 ,8 -,6  

Direita 

Contagem 393 77 48 518 
% do Total 31,4% 6,2% 3,8% 41,4% 

Resíduo padrão -,5 ,5 1,0  

Total 
Contagem 976 176 100 1252 

% do Total 78,0% 14,1% 8,0% 100,0% 

 
 

Apêndice A3 – Status do e-mail e estados – Dep Estaduais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

AC 

Contagem 16 8 1 25 
% do Total 1,3% 0,6% 0,1% 2,0% 

Resíduo padrão -,8 2,4 -,7  

AL 

Contagem 15 12 1 28 
% do Total 1,2% 1,0% 0,1% 2,2% 

Resíduo padrão -1,5 4,1 -,8  

AM 

Contagem 21 3 0 24 
% do Total 1,7% 0,2% 0,0% 1,9% 

Resíduo padrão ,5 -,2 -1,4  

AP 

Contagem 6 4 20 30 
% do Total 0,5% 0,3% 1,6% 2,4% 

Resíduo padrão -3,6 -,1 11,3  

BA 

Contagem 53 14 3 70 
% do Total 4,2% 1,1% 0,2% 5,6% 

Resíduo padrão -,2 1,3 -1,1  

CE 

Contagem 38 6 18 62 
% do Total 3,0% 0,5% 1,4% 4,9% 

Resíduo padrão -1,5 -,9 5,8  

DF 

Contagem 23 3 4 30 
% do Total 1,8% 0,2% 0,3% 2,4% 

Resíduo padrão -,1 -,6 1,0  

ES 

Contagem 31 7 3 41 
% do Total 2,5% 0,6% 0,2% 3,3% 

Resíduo padrão -,2 ,5 -,2  

GO 

Contagem 25 23 5 53 
% do Total 2,0% 1,8% 0,4% 4,2% 

Resíduo padrão -2,5 5,7 ,4  

MA 
Contagem 27 16 6 49 
% do Total 2,2% 1,3% 0,5% 3,9% 
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Resíduo padrão -1,8 3,5 1,0  

MG 

Contagem 72 18 1 91 
% do Total 5,7% 1,4% 0,1% 7,3% 

Resíduo padrão ,1 1,5 -2,3  

MS 

Contagem 24 3 2 29 
% do Total 1,9% 0,2% 0,2% 2,3% 

Resíduo padrão ,3 -,5 -,2  

MT 

Contagem 29 1 3 33 
% do Total 2,3% 0,1% 0,2% 2,6% 

Resíduo padrão ,6 -1,7 ,2  

PA 

Contagem 46 1 2 49 
% do Total 3,7% 0,1% 0,2% 3,9% 

Resíduo padrão 1,3 -2,2 -1,0  

PB 

Contagem 33 8 4 45 
% do Total 2,6% 0,6% 0,3% 3,6% 

Resíduo padrão -,3 ,7 ,2  

PE 

Contagem 57 0 3 60 
% do Total 4,5% 0,0% 0,2% 4,8% 

Resíduo padrão 1,5 -2,9 -,8  

PI 

Contagem 40 3 3 46 
% do Total 3,2% 0,2% 0,2% 3,7% 

Resíduo padrão ,7 -1,4 -,4  

PR 

Contagem 58 1 2 61 
% do Total 4,6% 0,1% 0,2% 4,9% 

Resíduo padrão 1,5 -2,6 -1,3  

RJ 

Contagem 82 0 5 87 
% do Total 6,5% 0,0% 0,4% 6,9% 

Resíduo padrão 1,7 -3,5 -,8  

RN 

Contagem 13 13 0 26 
% do Total 1,0% 1,0% 0,0% 2,1% 

Resíduo padrão -1,6 4,9 -1,4  

RO 

Contagem 18 0 10 28 
% do Total 1,4% 0,0% 0,8% 2,2% 

Resíduo padrão -,8 -2,0 5,2  

RR 

Contagem 23 1 2 26 
% do Total 1,8% 0,1% 0,2% 2,1% 

Resíduo padrão ,6 -1,4 -,1  

RS 

Contagem 58 4 1 63 
% do Total 4,6% 0,3% 0,1% 5,0% 

Resíduo padrão 1,3 -1,6 -1,8  

SC 

Contagem 41 3 1 45 
% do Total 3,3% 0,2% 0,1% 3,6% 

Resíduo padrão 1,0 -1,3 -1,4  

SE 

Contagem 19 6 0 25 
% do Total 1,5% 0,5% 0,0% 2,0% 

Resíduo padrão -,1 1,3 -1,4  

SP 

Contagem 94 8 0 102 
% do Total 7,5% 0,6% 0,0% 8,1% 

Resíduo padrão 1,6 -1,7 -2,9  
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TO 

Contagem 16 10 1 27 
% do Total 1,3% 0,8% 0,1% 2,2% 

Resíduo padrão -1,1 3,2 -,8  

Total 
Contagem 978 176 101 1255 

% do Total 77,9% 14,0% 8,0% 100,0% 

 
 

Apêndice A4 – Status do e-mail e região – Dep Estaduais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou Sem e-mail 

 

Norte 

Contagem 130 17 35 182 
% do Total 10,4% 1,4% 2,8% 14,5% 

Resíduo padrão -1,0 -1,7 5,3  

Nordeste 

Contagem 311 88 39 438 
% do Total 24,8% 7,0% 3,1% 34,9% 

Resíduo padrão -1,6 3,4 ,6  

Centro-oeste 

Contagem 101 30 14 145 
% do Total 8,0% 2,4% 1,1% 11,6% 

Resíduo padrão -1,1 2,1 ,7  

Sudeste 

Contagem 279 33 9 321 
% do Total 22,2% 2,6% 0,7% 25,6% 

Resíduo padrão 1,8 -1,8 -3,3  

Sul 

Contagem 157 8 4 169 
% do Total 12,5% 0,6% 0,3% 13,5% 

Resíduo padrão 2,2 -3,2 -2,6  

Total 
Contagem 978 176 101 1255 

% do Total 77,9% 14,0% 8,0% 100,0% 

 
 
APÊNDICE B: CROSSTABS E RESÍDUOS PADRONIZADOS DO STATUS DO E-MAIL 
PARA DEPUTADOS FEDERAIS 
 

Apêndice B1 – Status do e-mail e partidos – Dep Federais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou 

 

DEM 

Contagem 20 8 28 
% do Total 3,9% 1,6% 5,5% 

Resíduo padrão ,0 ,0  

PCdoB 

Contagem 10 5 15 
% do Total 1,9% 1,0% 2,9% 

Resíduo padrão -,2 ,3  

PDT 

Contagem 14 4 18 
% do Total 2,7% 0,8% 3,5% 

Resíduo padrão ,3 -,5  

PMDB 

Contagem 54 19 73 
% do Total 10,5% 3,7% 14,2% 

Resíduo padrão ,3 -,4  

PMN 
Contagem 1 2 3 
% do Total 0,2% 0,4% 0,6% 
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Resíduo padrão -,8 1,2  

PP 

Contagem 31 8 39 
% do Total 6,0% 1,6% 7,6% 

Resíduo padrão ,6 -1,0  

PPS 

Contagem 5 1 6 
% do Total 1,0% 0,2% 1,2% 

Resíduo padrão ,4 -,6  

PR 

Contagem 24 8 32 
% do Total 4,7% 1,6% 6,2% 

Resíduo padrão ,3 -,4  

PRB 

Contagem 6 4 10 
% do Total 1,2% 0,8% 1,9% 

Resíduo padrão -,4 ,7  

PROS 

Contagem 17 3 20 
% do Total 3,3% 0,6% 3,9% 

Resíduo padrão ,7 -1,2  

PRP 

Contagem 1 1 2 
% do Total 0,2% 0,2% 0,4% 

Resíduo padrão -,4 ,6  

PSB 

Contagem 15 9 24 
% do Total 2,9% 1,8% 4,7% 

Resíduo padrão -,5 ,8  

PSC 

Contagem 7 5 12 
% do Total 1,4% 1,0% 2,3% 

Resíduo padrão -,5 ,8  

PSD 

Contagem 35 10 45 
% do Total 6,8% 1,9% 8,8% 

Resíduo padrão ,5 -,8  

PSDB 

Contagem 29 15 44 
% do Total 5,7% 2,9% 8,6% 

Resíduo padrão -,4 ,6  

PSDC 

Contagem 1 0 1 
% do Total 0,2% 0,0% 0,2% 

Resíduo padrão ,3 -,5  

PSOL 

Contagem 1 2 3 
% do Total 0,2% 0,4% 0,6% 

Resíduo padrão -,8 1,2  

PT 

Contagem 57 31 88 
% do Total 11,1% 6,0% 17,2% 

Resíduo padrão -,7 1,1  

PTB 

Contagem 15 2 17 
% do Total 2,9% 0,4% 3,3% 

Resíduo padrão ,8 -1,3  

PTdoB 

Contagem 0 3 3 
% do Total 0,0% 0,6% 0,6% 

Resíduo padrão -1,5 2,3  

PV 

Contagem 7 1 8 
% do Total 1,4% 0,2% 1,6% 

Resíduo padrão ,5 -,9  
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SDD 

Contagem 15 7 22 
% do Total 2,9% 1,4% 4,3% 

Resíduo padrão -,2 ,3  

Total 
Contagem 365 148 513 

% do Total 71,2% 28,8% 100,0% 

 
 

Apêndice B2 – Status do e-mail e ideologia – Dep Federais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou 

 

Esquerda 

Contagem 104 52 156 
% do Total 20,3% 10,1% 30,4% 

Resíduo padrão -,7 1,0  

Centro 

Contagem 118 44 162 
% do Total 23,0% 8,6% 31,6% 

Resíduo padrão ,3 -,4  

Direita 

Contagem 143 52 195 
% do Total 27,9% 10,1% 38,0% 

Resíduo padrão ,4 -,6  

Total 
Contagem 365 148 513 

% do Total 71,2% 28,8% 100,0% 

 
 

Apêndice B3 – Status do e-mail e estados – Dep Federais 

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou 

 

AC 

Contagem 8 0 8 
% do Total 1,6% 0,0% 1,6% 

Resíduo padrão 1,0 -1,5  

AL 

Contagem 5 4 9 
% do Total 1,0% 0,8% 1,8% 

Resíduo padrão -,6 ,9  

AM 

Contagem 3 5 8 
% do Total 0,6% 1,0% 1,6% 

Resíduo padrão -1,1 1,8  

AP 

Contagem 5 3 8 
% do Total 1,0% 0,6% 1,6% 

Resíduo padrão -,3 ,5  

BA 

Contagem 32 7 39 
% do Total 6,2% 1,4% 7,6% 

Resíduo padrão ,8 -1,3  

CE 

Contagem 19 3 22 
% do Total 3,7% 0,6% 4,3% 

Resíduo padrão ,8 -1,3  

DF 

Contagem 3 5 8 
% do Total 0,6% 1,0% 1,6% 

Resíduo padrão -1,1 1,8  

ES 
Contagem 7 3 10 
% do Total 1,4% 0,6% 1,9% 
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Resíduo padrão ,0 ,1  

GO 

Contagem 15 2 17 
% do Total 2,9% 0,4% 3,3% 

Resíduo padrão ,8 -1,3  

MA 

Contagem 11 7 18 
% do Total 2,1% 1,4% 3,5% 

Resíduo padrão -,5 ,8  

MG 

Contagem 37 16 53 
% do Total 7,2% 3,1% 10,3% 

Resíduo padrão -,1 ,2  

MS 

Contagem 5 3 8 
% do Total 1,0% 0,6% 1,6% 

Resíduo padrão -,3 ,5  

MT 

Contagem 5 3 8 
% do Total 1,0% 0,6% 1,6% 

Resíduo padrão -,3 ,5  

PA 

Contagem 14 3 17 
% do Total 2,7% 0,6% 3,3% 

Resíduo padrão ,5 -,9  

PB 

Contagem 8 4 12 
% do Total 1,6% 0,8% 2,3% 

Resíduo padrão -,2 ,3  

PE 

Contagem 16 9 25 
% do Total 3,1% 1,8% 4,9% 

Resíduo padrão -,4 ,7  

PI 

Contagem 4 6 10 
% do Total 0,8% 1,2% 1,9% 

Resíduo padrão -1,2 1,8  

PR 

Contagem 25 5 30 
% do Total 4,9% 1,0% 5,8% 

Resíduo padrão ,8 -1,2  

RJ 

Contagem 33 13 46 
% do Total 6,4% 2,5% 9,0% 

Resíduo padrão ,0 -,1  

RN 

Contagem 8 0 8 
% do Total 1,6% 0,0% 1,6% 

Resíduo padrão 1,0 -1,5  

RO 

Contagem 7 1 8 
% do Total 1,4% 0,2% 1,6% 

Resíduo padrão ,5 -,9  

RR 

Contagem 6 2 8 
% do Total 1,2% 0,4% 1,6% 

Resíduo padrão ,1 -,2  

RS 

Contagem 22 9 31 
% do Total 4,3% 1,8% 6,0% 

Resíduo padrão ,0 ,0  

SC 

Contagem 15 1 16 
% do Total 2,9% 0,2% 3,1% 

Resíduo padrão 1,1 -1,7  
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SE 

Contagem 7 1 8 
% do Total 1,4% 0,2% 1,6% 

Resíduo padrão ,5 -,9  

SP 

Contagem 39 31 70 
% do Total 7,6% 6,0% 13,6% 

Resíduo padrão -1,5 2,4  

TO 

Contagem 6 2 8 
% do Total 1,2% 0,4% 1,6% 

Resíduo padrão ,1 -,2  

Total 
Contagem 365 148 513 

% do Total 71,2% 28,8% 100,0% 

 
 

Apêndice B4 – Status do e-mail e região – Dep Federais  

 Status e-mail Total 

E-mail Entregue Retornou 

 

Norte 

Contagem 43 14 57 
% do Total 8,4% 2,7% 11,1% 

Resíduo padrão ,4 -,6  

Nordeste 

Contagem 116 43 159 
% do Total 22,6% 8,4% 31,0% 

Resíduo padrão ,3 -,4  

Centro-oeste 

Contagem 28 13 41 
% do Total 5,5% 2,5% 8,0% 

Resíduo padrão -,2 ,3  

Sudeste 

Contagem 116 63 179 
% do Total 22,6% 12,3% 34,9% 

Resíduo padrão -1,0 1,6  

Sul 

Contagem 62 15 77 
% do Total 12,1% 2,9% 15,0% 

Resíduo padrão 1,0 -1,5  

Total 
Contagem 365 148 513 

% do Total 71,2% 28,8% 100,0% 

 
 
APÊNDICE C: CROSSTABS E RESÍDUOS PADRONIZADOS PARA RESPOSTAS DE 
DEPUTADOS FEDERAIS AO EXPERIMENTO  
 
 

Apêndice C1 – Respostas ao e-mail e partidos – Dep Federais 

 Respondido Total 

Não respondido Respondido 

 

DEM 

Contagem 16 4 20 
% do Total 4,3% 1,1% 5,4% 

Resíduo padrão -,1 ,1  

PCdoB 

Contagem 8 2 10 
% do Total 2,2% 0,5% 2,7% 

Resíduo padrão ,0 ,1  
PDT Contagem 12 2 14 
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% do Total 3,3% 0,5% 3,8% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PMDB 

Contagem 42 12 54 
% do Total 11,4% 3,3% 14,6% 

Resíduo padrão -,3 ,6  

PMN 

Contagem 1 0 1 
% do Total 0,3% 0,0% 0,3% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PP 

Contagem 26 5 31 
% do Total 7,0% 1,4% 8,4% 

Resíduo padrão ,2 -,3  

PPS 

Contagem 4 1 5 
% do Total 1,1% 0,3% 1,4% 

Resíduo padrão ,0 ,1  

PR 

Contagem 19 5 24 
% do Total 5,1% 1,4% 6,5% 

Resíduo padrão -,1 ,2  

PRB 

Contagem 4 2 6 
% do Total 1,1% 0,5% 1,6% 

Resíduo padrão -,4 ,8  

PROS 

Contagem 14 3 17 
% do Total 3,8% 0,8% 4,6% 

Resíduo padrão ,0 -,1  

PRP 

Contagem 1 0 1 
% do Total 0,3% 0,0% 0,3% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PSB 

Contagem 15 1 16 
% do Total 4,1% 0,3% 4,3% 

Resíduo padrão ,6 -1,2  

PSC 

Contagem 7 0 7 
% do Total 1,9% 0,0% 1,9% 

Resíduo padrão ,5 -1,1  

PSD 

Contagem 29 6 35 
% do Total 7,9% 1,6% 9,5% 

Resíduo padrão ,1 -,2  

PSDB 

Contagem 22 7 29 
% do Total 6,0% 1,9% 7,9% 

Resíduo padrão -,3 ,7  

PSDC 

Contagem 1 0 1 
% do Total 0,3% 0,0% 0,3% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PSOL 

Contagem 1 0 1 
% do Total 0,3% 0,0% 0,3% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PT 

Contagem 47 12 59 
% do Total 12,7% 3,3% 16,0% 

Resíduo padrão -,1 ,3  

PTB 
Contagem 14 1 15 
% do Total 3,8% 0,3% 4,1% 
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Resíduo padrão ,5 -1,1  

PTdoB 

Contagem 0 1 1 
% do Total 0,0% 0,3% 0,3% 

Resíduo padrão -,9 1,9  

PV 

Contagem 4 3 7 
% do Total 1,1% 0,8% 1,9% 

Resíduo padrão -,7 1,5  

SDD 

Contagem 13 2 15 
% do Total 3,5% 0,5% 4,1% 

Resíduo padrão ,2 -,5  

Total 
Contagem 300 69 369 

% do Total 81,3% 18,7% 100,0% 

 
 

Apêndice C2 – Respostas ao e-mail e ideologia – Dep Federais 

 Respondido Total 

Não respondido Respondido 

 

Esquerda 

Contagem 87 20 107 
% do Total 23,6% 5,4% 29,0% 

Resíduo padrão ,0 ,0  

Centro 

Contagem 93 25 118 
% do Total 25,2% 6,8% 32,0% 

Resíduo padrão -,3 ,6  

Direita 

Contagem 120 24 144 
% do Total 32,5% 6,5% 39,0% 

Resíduo padrão ,3 -,6  

Total 
Contagem 300 69 369 

% do Total 81,3% 18,7% 100,0% 

 
 

Apêndice C3 – Respostas ao e-mail e estados – Dep Federais 

 Respondido Total 

Não respondido Respondido 

 

AC 

Contagem 6 2 8 
% do Total 1,6% 0,5% 2,2% 

Resíduo padrão -,2 ,4  

AL 

Contagem 4 1 5 
% do Total 1,1% 0,3% 1,4% 

Resíduo padrão ,0 ,1  

AM 

Contagem 3 0 3 
% do Total 0,8% 0,0% 0,8% 

Resíduo padrão ,4 -,7  

AP 

Contagem 4 1 5 
% do Total 1,1% 0,3% 1,4% 

Resíduo padrão ,0 ,1  

BA 

Contagem 28 4 32 
% do Total 7,6% 1,1% 8,7% 

Resíduo padrão ,4 -,8  
CE Contagem 15 4 19 
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% do Total 4,1% 1,1% 5,1% 

Resíduo padrão -,1 ,2  

DF 

Contagem 0 4 4 
% do Total 0,0% 1,1% 1,1% 

Resíduo padrão -1,8 3,8  

ES 

Contagem 7 0 7 
% do Total 1,9% 0,0% 1,9% 

Resíduo padrão ,5 -1,1  

GO 

Contagem 14 1 15 
% do Total 3,8% 0,3% 4,1% 

Resíduo padrão ,5 -1,1  

MA 

Contagem 7 5 12 
% do Total 1,9% 1,4% 3,3% 

Resíduo padrão -,9 1,8  

MG 

Contagem 30 7 37 
% do Total 8,1% 1,9% 10,0% 

Resíduo padrão ,0 ,0  

MS 

Contagem 4 1 5 
% do Total 1,1% 0,3% 1,4% 

Resíduo padrão ,0 ,1  

MT 

Contagem 4 1 5 
% do Total 1,1% 0,3% 1,4% 

Resíduo padrão ,0 ,1  

PA 

Contagem 12 2 14 
% do Total 3,3% 0,5% 3,8% 

Resíduo padrão ,2 -,4  

PB 

Contagem 6 2 8 
% do Total 1,6% 0,5% 2,2% 

Resíduo padrão -,2 ,4  

PE 

Contagem 15 1 16 
% do Total 4,1% 0,3% 4,3% 

Resíduo padrão ,6 -1,2  

PI 

Contagem 1 3 4 
% do Total 0,3% 0,8% 1,1% 

Resíduo padrão -1,2 2,6  

PR 

Contagem 21 4 25 
% do Total 5,7% 1,1% 6,8% 

Resíduo padrão ,1 -,3  

RJ 

Contagem 27 6 33 
% do Total 7,3% 1,6% 8,9% 

Resíduo padrão ,0 -,1  

RN 

Contagem 8 0 8 
% do Total 2,2% 0,0% 2,2% 

Resíduo padrão ,6 -1,2  

RO 

Contagem 6 1 7 
% do Total 1,6% 0,3% 1,9% 

Resíduo padrão ,1 -,3  

RR 
Contagem 6 0 6 
% do Total 1,6% 0,0% 1,6% 
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Resíduo padrão ,5 -1,1  

RS 

Contagem 16 6 22 
% do Total 4,3% 1,6% 6,0% 

Resíduo padrão -,4 ,9  

SC 

Contagem 11 4 15 
% do Total 3,0% 1,1% 4,1% 

Resíduo padrão -,3 ,7  

SE 

Contagem 4 3 7 
% do Total 1,1% 0,8% 1,9% 

Resíduo padrão -,7 1,5  

SP 

Contagem 35 6 41 
% do Total 9,5% 1,6% 11,1% 

Resíduo padrão ,3 -,6  

TO 

Contagem 6 0 6 
% do Total 1,6% 0,0% 1,6% 

Resíduo padrão ,5 -1,1  

Total 
Contagem 300 69 369 

% do Total 81,3% 18,7% 100,0% 

 
 

Apêndice C4 – Respostas ao e-mail e região – Dep Federais 

 Respondido Total 

Não respondido Respondido 

 

Norte 

Contagem 37 6 43 
% do Total 10,0% 1,6% 11,7% 

Resíduo padrão ,3 -,7  

Nordeste 

Contagem 94 23 117 
% do Total 25,5% 6,2% 31,7% 

Resíduo padrão -,1 ,2  

Centro-oeste 

Contagem 22 7 29 
% do Total 6,0% 1,9% 7,9% 

Resíduo padrão -,3 ,7  

Sudeste 

Contagem 99 19 118 
% do Total 26,8% 5,1% 32,0% 

Resíduo padrão ,3 -,7  

Sul 

Contagem 48 14 62 
% do Total 13,0% 3,8% 16,8% 

Resíduo padrão -,3 ,7  

Total 
Contagem 300 69 369 

% do Total 81,3% 18,7% 100,0% 
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O HUMOR A PARTIR DO ERRO COMO MONITORAMENTO DA MÍDIA: O CASO 
DOS TUMBLRS “JORNALISMO VAI COM DEUS” E “R.I.P. JORNALISMO” 

Nilton Cesar Monastier Kleina1 

RESUMO 
Bastante presentes na Comunicação em geral, porém evidenciados de forma mais aguda na 
era digital, falhas como erros de digitação e apuração na produção de notícias são capazes de 
gerar experiências de Media Accountability Systems (BERTRAND, 2007), uma espécie de 
resposta da sociedade ou da própria classe profissional que envolve a cobrança de uma 
atividade midiática mais precisa. O presente artigo dedica-se à análise dos Tumblrs 
“Jornalismo Vai Com Deus” e “R.I.P. Jornalismo”, dois microblogs que aglutinam deslizes 

na área e não se enquadram somente como um elemento de humor que pressupõe a ativação 
de percepções nos leitores, como argumenta o pesquisador Marshall McLuhan, mas também 
como um sistema de crítica e responsabilização de mídia. Neste caso, discute-se se o 
microblog de fato ajuda na formação crítica do leitor, incentivando o monitoramento da 
qualidade dos textos, e do próprio jornalista responsável, exercendo um fator de pressão sobre 
os profissionais da imprensa. 
 

Palavras-chave: Tumblr, Jornalismo digital, Humor, Media Accountability System. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma das características mais celebradas do jornalismo produzido na era da internet em 

portais de notícia e versões online de veículos impressos é o imediatismo das postagens, a 

necessidade de produção ágil de conteúdo para encurtar o máximo a distância temporal entre 

o acontecimento e a publicação. Tal ação tem como resultado não só a entrega da informação 

na mão do leitor em uma velocidade recorde, praticamente simultaneamente ao acontecimento 

noticiado, mas também a consequência negativa de um número maior de erros cometidos em 

tais postagens. 

Essa alta incidência de imprecisões e inexatidões vai de encontro ao que se espera do 

jornalismo como propagador de novidades – de um ponto de vista idealizado do público, tal 

prática social deve prezar por trazer “informações devem ser precisas, exatas, fiéis aos fatos. 

Logo, (...) informação de qualidade, sem erros, sem distorções, sem incorreções” 

(CHRISTOFOLETTI; PRADO, 2005).  

                                                           
1 Mestrando em Comunicação Social do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Email: nckleina@gmail.com 
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Troca de letras, erros de concordância ou problemas gramaticais podem ser 

considerados irrelevantes, mas estudos de produção de notícia consideram tais falhas de forma 

bastante apocalíptica, chegando a afirmar que o erro “pode destruir reputações, criar 

confusões e gerar o caos” (IDEM, 2005).  

E tal preocupação existe por conta de um padrão, uma repetição notada por quem 

pesquisa na área. De acordo com um levantamento do site Monitor de Mídia citado por 

Christofoletti e Prado (2005), nos três dos principais jornais de Santa Catarina (Jornal de 

Santa Catarina, A Notícia e Diário Catarinense), três retificações eram feitas a cada dez dias 

por conta de erratas em apuração ou escrita, por exemplo — isso sem contar as falhas que não 

recebiam correções ou não eram identificadas pelo veículo. 

Claro que as falhas sempre existiram, desde o tempo dos copidesques aos atuais 

programas de edição de texto, mas a web parece ter acentuado ainda mais a situação. De 

acordo com Alves (2006), a internet — e consequentemente o desafio de produzir jornalismo 

nesse ambiente — não é só um novo meio, mas a criação de paradigmas totalmente novos em 

áreas como interatividade, organização e alcance. O autor também pontua que a segunda 

década de produção digital de notícias é marcada não mais pela pura transferência de 

conteúdo de mídias tradicionais para a internet, mas também por conta das discussões acerca 

de uma “crise do jornalismo impresso”. E são as mesmas características da internet que 

contribuem para a diminuição na taxa de leitora dos jornais impressos (ausência da barreira de 

espaço e tempo, competitividade por acessos simultâneos e a necessidade de postar conteúdos 

o mais rapidamente possível) que induzem o profissional aos equívocos. 

De qualquer modo, apesar de não ser capaz de conter todos os erros, como é 

evidenciado no seguinte estudo, a imprensa possui uma preocupação constante em eliminar 

tais imprecisões e instituir mecanismos que impeçam ou diminuam o aparecimento de falhas 

em veículos jornalísticos. Por isso, “aspectos como correção e precisão ajudam a credenciar a 

informação como um produto/serviço de valor agregado e que se orienta pela excelência” 

(CHRISTOFOLETTI; VIEIRA, 2013).  

2. A VOZ DA COBRANÇA: OS MEDIA ACCOUNTABILY SYSTEMS (MAS) 

De acordo com Claude-Jean Bertand, os Media Accountabilty Systems (MAS, em 

sigla formulada e utilizada pelo próprio autor), ou sistemas de responsabilização da mídia, em 
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uma tradução livre para o português, consistem em meios capazes de providenciar ao mesmo 

tempo regulação e liberdade à comunicação midiática. O autor considera que são três os 

papéis desses produtos: 1) ajudar o jornalismo a servir melhor o público; 2) auxiliar os 

jornalistas a formar a profissão em conjunto, sentirem-se solidários entre si; e 3) ajudar esses 

profissionais a recuperarem confiança pública e apoio do público para resistir à pressão 

política e econômica. (BERTRAND, 2007, p 5). Ele identifica os MAS a partir de algumas 

“virtudes” que não são apenas características em comum compartilhadas por esses meios, mas 

fazem com que eles recebam a devida atenção. Elas incluem diversidade, inofensividade e 

flexibilidade – características que, se necessário, poderiam ser atribuídas também à internet. 

Apesar de pressionar produtos dos meios de comunicação, não se trata de um ideal 

autoritário, porém de aconselhamento e com consequências positivas para o jornalismo. 

Notase que os MAS “são extremamente diversos, mas todos miram em melhorar a mídia de 

notícias usando avaliação, monitoramento, educação, feedback e comunicação” (IDEM, 2007, 

p. 9. Tradução nossa). 

De forma similar, Arócha (2010) aponta um segundo caminho para a compreensão da 

responsabilização da mídia, a partir dos trabalhos de José Luiz Braga, comparando-os com os 

de Bertrand. Tais análises resultam no que o pesquisador chama de “sistema de resposta 

social”, uma espécie de crítica pós-recepção que é desenvolvida pela própria sociedade, que 

adquire conhecimento e o expressa livremente, sem necessariamente pertencer ao ambiente 

acadêmico ou profissional da área. 

O estudo de Braga não é exatamente igual ou feito sob a mesma ótica do autor francês, 

mas funciona de forma complementar em determinadas conclusões. Ambos concordam, por 

exemplo, que apesar de importante, há “um longo caminho até que a crítica da mídia 

produzida pela sociedade consiga ter ganhos concretos na busca por qualidade e respeito à 

informação” (ARÓCHA, 2010, p. 8-9). 

Bertrand (2007) ainda classifica os veículos de crítica de mídia de acordo com sua 

localização na estrutura da comunicação. Eles podem ser internos à mídia (autorregulação), 

externos (feitos por quem não é da produção do veículo analisado) ou cooperativo (parceria 

entre imprensa e público externo). Como será visto a seguir, os MAS geram meios e produtos 

que, apesar de destinados a realizarem a crítica de mídia não precisam ser necessariamente 

veículos sérios, estritamente voltados para denúncia ou protesto, por exemplo. O Tumblr, rede 
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de microblogs que concentra os objetos analisados neste artigo, encaixa-se entre os MAS 

externos. 

3. O HUMOR COMO TRANSMISSÃO DE PENSAMENTO 

Em seus trabalhos sobre o estudo da linguagem e da visão de mundo a partir de uma 

aldeia global, Marshall McLuhan utilizou-se de humor e do chamado chiste (um gracejo que 

exige raciocínio rápido para compreensão e é baseado em pergunta e resposta) em seus 

trabalhos. Mas provocar o riso não era o único objetivo, pois esse tipo de discurso é visto por 

ele como “caminho certeiro para exprimir o conteúdo de formulações e até mesmo para 

provocar, polemizar, ironizar” (MACHADO, 2012, p. 27). 

Segundo Machado, que analisou as contribuições de McLuhan e transportou o 

pensamento do autor para a contemporaneidade a partir de uma análise feita décadas depois 

da publicação dos trabalhos do canadense, essa atribuição do humor é bastante utilizada nas 

obras do pensador da Comunicação por conta do potencial cognitivo dessas mensagens. 

Ambas as formas de humor, segundo McLuhan, ativam a participação em sociedade e exige 

que duas ou mais pessoas estejam envolvidas em um pensamento em comum. No processo de 

compreensão de uma mensagem, a percepção (sugestionamento com base nos sentidos) é 

indireta e ativa um conceito na mente (a cognição, que atesta os efeitos de algo, porém não de 

forma absoluta). Este, por sua vez, ajuda na construção de associações e na compreensão da 

mensagem. 

Apostar no uso da piada, portanto, “pode evocar dimensões mais fundas de uma 

mensagem; por conseguinte, aquilo que emerge na superfície não é da mesma natureza 

daquilo que se configura no fundo” (MACHADO, 2012, p. 27). Isso remete ao pensamento de 

McLuhan sobre a relação entre figura e fundo no processo cognitivo – de acordo com ele, é 

necessário levar em consideração o contexto e a situação em torno de um objeto de análise 

para obter-se a devida compreensão. 

 

O verdadeiro significado de qualquer 'figura' — seja esta uma pessoa, um 
movimento social, uma tecnologia, uma instituição, um texto ou um corpo de ideias 
— só pode ser determinado levando-se em conta o fundo ou entorno no qual essa 
figura funciona. O fundo proporciona o contexto do qual emerge o pleno significado 
ou importância de uma figura (LOGAN, 2011, p. 2) 
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Vale a pena esclarecer ainda que o discurso de humor não precisa ser necessariamente 

um texto; é possível obter o mesmo efeito a partir de gags puramente visuais, como uma 

imagem em forma de captura de tela contendo erros em uma notícia publicada na internet. 

Mas por que alguns veículos decidem utilizar-se desse discurso em vez de realizarem uma 

análise crítica com seriedade ou o uso de argumentos acadêmicos? Novamente, McLuhan 

possui a resposta. “A piada gera envolvimento, desperta a percepção para algo. É esse 

envolvimento que provoca estados de atenção e de compreensão simultâneos, fundamentais 

de toda mensagem” (MACHADO, 2012, p. 28). 

No caso da crítica de mídia a partir dos Tumblrs “Jornalismo Vai Com Deus” e “R.I.P 

Jornalismo”, que serão analisados a seguir, o uso do humor não é necessariamente algo 

destinado apenas à descontração ou humilhação, mas justamente um processo que leva a um 

fluxo de ideias gerado por percepções que talvez não seriam ativadas por meio de um 

discurso. 

4. O TUMBLR COMO VEÍCULO DE CRÍTICA 

O Tumblr é uma plataforma que mistura a interação e o dinamismo da rede social com 

o sistema de postagem do blog. Em resumo, ele é caracterizado como “uma plataforma 

popular de microblog feita para autoexpressão criativa” (JONSSEN, 2014). No site, é possível 

realizar o compartilhamento de “textos, fotos, citações, links, músicas e vídeos usando o seu 

navegador, celular, computador ou e-mail, onde quer que você esteja. Você pode personalizar 

tudo, das cores ao código HTML do seu tema” (TUMBLR, 2014). 

O francês David Karp lançou o site em 2007 e, logo nos primeiros meses, a plataforma 

já atraiu blogueiros de todas as áreas e idades. Em 2013, a companhia foi adquirida pelo 

Yahoo! por US$ 1,1 bilhão (MAYER, 2013) e passou a fazer parte da gigante tecnológica – 

algo que gerou controvérsia no início entre os usuários, mas que não atrapalhou o crescimento 

contínuo do site. Até julho de 2014, segundo dados da própria rede social, foram 

contabilizados 195,9 milhões de blogs e 83,1 bilhões de postagens. Por dia, surgem novas 

90,6 milhões mensagens em ao menos 13 idiomas (este é o número de línguas oferecido pela 

plataforma). 
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Em 2013, eram 300 milhões de usuários mensais ativos2. Mas ele não possui o foco na 

interação, no contato e na acumulação de contatos, como Twitter e Facebook – e também não 

chega perto deste em termos de números. Para efeitos de comparação, em março de 2014, o 

Facebook apresentava 1,28 bilhão na mesma categoria3. 

O site popularizou-se entre um público mais jovem, especialmente por conta do 

dinamismo das postagens, da possibilidade de personalização da página a partir do gosto do 

proprietário da conta e do alto compartilhamento de fotos de filmes, seriados, artistas musicais 

e celebridades em geral. Por outro lado, o Tumblr também é conhecido pela alta divulgação de 

material adulto. Na plataforma, não há a possibilidade de comentar as publicações: para 

inserir seus comentários, é necessário replicar o conteúdo em sua própria conta no Tumblr (o 

chamado “reblogar”) e aí sim adicionar um texto – algo que é possível de forma automática e 

com os devidos créditos autorais mantidos. 

Um dos objetos desta pesquisa, o Tumblr “Jornalismo Vai Com Deus” teve sua 

primeira postagem em 23 de fevereiro de 2011 e, desde essa data, é atualizado ao menos uma 

vez por semana com novas capturas de tela. Ele é destinado a compilar uma série de matérias, 

a maioria retiradas de portais de notícia, que contém algum tipo de erro na publicação – seja 

de conteúdo, digitação ou apuração de dados. A seleção de imagens funciona com a ajuda de 

fãs e leitores, que enviam contribuições e flagras por e-mail ou pelo próprio Tumblr, 

reforçando uma característica da Comunicação pela internet, que é o conteúdo construído em 

conjunto a partir de compartilhamentos. Na maioria dos casos, não há uma explicação do 

autor ou incentivo ao riso, embora às vezes a falha encontre-se destacada ou sublinhada de 

alguma forma. Ainda assim, cabe ao leitor identificar o erro e o que o originou. 

Já o “R.I.P. Jornalismo”, cujo nome também faz referência à derrocada da prática e à 

expressão de luto em inglês rest in peace (descanse em paz), iniciou as postagens em 

novembro de 2011, encerrando as atividades em dezembro do ano seguinte e não recebendo 

novas postagens desde então. O objetivo é o mesmo: registrar capturas de tela com equívocos 

dos mais diversos estilos cometidos nos jornalismos digital, impresso ou televisivo. Além do 

e-mail e do próprio Tumblr, o projeto aceitava contribuições por perfis no Facebook e no 

Twitter. Ele é descrito pelos autores como um site puramente humorístico, mas que também 

preza pela boa prática da profissão. Como consta na apresentação, não há “fins lucrativos, 

                                                           
2 Dado divulgado pela CEO do Yahoo!, Marissa Mayer, em entrevista ao The Wall Street Journal. Texto 
completo disponível em: http://on.wsj.com/1rBJqWL 
3 Relatório completo disponível em http://bit.ly/1mGBcdu 
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muito menos intenção de insultar veículos e profissionais. Nosso intuito é diversão e 

estimulação da boa escrita” (R.I.P. JORNALISMO, 2012). 

Além dos perfis aqui estudado, a plataforma de microblogs mostra-se um espaço 

bastante utilizado para discussões e críticas acerca da profissão “Jornalices” (com GIFs 

animados que exemplificam reações de jornalistas a situações rotineiras da profissão) e 

“Jornalismo Punheteiro” (denúncias de matérias que objetificam em excesso a figura da 

mulher). Outro Tumblr que fez sucesso na rede, o “Porra, Maurício!”, que reunia quadros da 

franquia Turma da Mônica com falas e ações retiradas de contexto, beneficiou-se igualmente 

da plataforma e do uso do humor. Em uma análise do site, que também se apropria de 

ambiguidade para provocar risadas, consta que “para ter efeito no receptor é preciso que esteja 

inserido em um contexto sociocultural, que aconteça uma quebra da normalidade do cotidiano 

e recrie um novo cenário para o público” (ÂNGELO, NASTA, 2013, p. 6). 

No caso do “Jornalismo Vai Com Deus”, as postagens das 18 páginas de conteúdo existente 

no site foram classificadas em categorias e contabilizadas de acordo com o tipo de erro 
identificado pelo Tumblr e evidenciado aos leitores. A análise compreende desde a primeira 
imagem até a última antes da finalização deste trabalho, em 7 de setembro de 2014.  

 

TABELA 1: A CLASSIFICAÇÃO DE POSTAGENS NO TUMBLR “JORNALISMO VAI COM DEUS 

Categoria Número de publicações 

Fait divers 16 

Erros de digitação ou falta de concordância 97 

Duplo sentido 34 

Falha na prática ou apuração jornalística 28 

Outros 6 

Total 181 
FONTE: TUMBLR (2014) 

A partir da análise das postagens nas categorias criadas para organização, nota-se que 

os erros são bastante frequentes durante grandes acontecimentos, como a morte de Osama Bin 

Laden e o tsunami no Japão, dois assuntos bastante comuns no site. Nestes casos, as notícias 

são postadas com pressa e em grande quantidade nos portais, normalmente carecendo de 

revisão e gerando as capturas de tela com falhas. 

Algumas postagens no Twitter também são alvo do “Jornalismo vai com Deus”. Elas 

normalmente são de grandes veículos da imprensa e são corrigidos rapidamente, mas não 
escapam de capturas de tela dos seguidores atentos e também são registrados. Este é mais um 
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exemplo de como o imediatismo possui dois gumes, operando também contra a mídia que se 
utiliza da rapidez da internet. 

TABELA 2: A CLASSIFICAÇÃO DE POSTAGENS NO TUMBLR “R.I.P. JORNALISMO” 

Categoria Número de publicações 

Fait divers 2 

Erros de digitação ou falta de concordância 112 

Duplo sentido 5 

Falha na prática ou apuração jornalística 16 

Memes 21 

Outros 15 

Total 171 

FONTE: TUMBLR (2014) 

Já no caso do “R.I.P. Jornalismo”, foram analisadas as postagens nas 12 páginas 

existentes no Tumblr. Como principal diferença, este site apresenta pequenos comentários 

irônicos ou bem-humorados depois de cada imagem. Alguns deles até corrigem o erro e 

aconselham o jornalista que o cometeu — uma ação típica de crítica de mídia e que não é 

encontrada no outro site pesquisado. Outra diferença é a presença de memes, montagens de 

figura com textos que servem unicamente como entretenimento. 

A seguir, para efeitos de melhor compreensão do estudo, cada uma das categorias é 

conceituada e explicitada. 

4.1 Fait divers 

São notícias, reportagens e coberturas que não se encaixam nas editorias tradicionais 

de um veículo de imprensa por conta do tema abordado ou pelo enquadramento de 

determinada matéria. Normalmente, ele envolve bizarrices, fenômenos que ocorrem com 

raridade e assuntos grotescos e exagerados. No dicionário, consta que ele é uma locução 

francesa que mistura os termos fait (fato) e divers (diverso, variado), resultando em “Conjunto 

de ocorrências e acontecimentos variados e sem ligação entre eles, que correspondem a uma 

rubrica jornalística” (DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2014) ou 

“fato ou assunto pouco importante” (IDEM, 2014). Os fait divers são postados especialmente 
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por conta da busca por cliques (ou seja, audiência), já que a intenção é justamente chocar o 

leitor e obrigá-lo a clicar e ler determinada matéria. 

Objeto de estudo de pesquisadores da comunicação, o fait divers está “suspenso entre o 

racional e o desconhecido, o explicável e o ininteligível, (...) introduz sempre a um espanto, 

pois toda causalidade é minada por forças que lhe escapam”. (ALENCAR, 2005). Ele pode ser 

também uma notícia sem cunho informativo ou jornalístico, como é provado pela postagem 

“Criança prova alimento estranho e tem reação engraçada”, encontrada no “Jornalismo Vai 

Com Deus”. 

4.2 “Erros de digitação ou falta de concordância” 

A categoria mais encontrada durante a pesquisa engloba uma seleção de notícias 

possivelmente escritas sob efeitos de pressa para publicação, falta de atenção na escrita e 

ausência de revisão antes da postagem. Às vezes, somente há a perda de sentido por conta da 

falta de uma letra, mas algumas palavras podem ser totalmente transformadas por 

determinados erros mais graves. Em determinada manchete que saiu em uma publicação de 

2011 e foi flagrada e postada no “Jornalismo Vai Com Deus”, o redator responsável digitou 

“houve” (flexão do verbo haver) em vez de “ouve” (ação de ouvir alguma coisa). Mesmo que 

ela tenha sido uma falha não proposital e causada por distração (ou, em outros casos, por 

letras próximas demais no teclado), o equívoco não deixa de ser visto com descrédito pelos 

leitores. 

Na questão de falta de concordância, a repetição de termos e o pleonasmo são os 

efeitos mais comuns, causando dificuldades na interpretação do leitor. Um dos exemplos que 

aparecem com maior frequência no Tumblr envolve notícias referentes a tragédias que 

deixaram um determinado número de vítimas. O jornalista constrói a frase de forma 

fragmentada e, como resultado, surgem manchetes como “Engavetamento de 46 veículos mata 

4 mortos no Chile”, encontrada em uma das postagens do “Jornalismo Vai Com Deus” 

4.3 Duplo sentido 

Esta é uma categoria que inclui notícias escritas de forma dúbia, seja por falta de 

atenção de repórter ou de forma proposital, criando manchetes ou frases constrangedoras e 
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vítimas de piadas. A troca de termos ou a alteração na ordem de aparecimento das palavras 

acabaria com esse tipo de mal-entendido. A manchete “Ivete Sangalo pode estar grávida de 

uma menina”, encontrada no Tumblr “Jornalismo Vai Com Deus”, pode significar que a 

cantora espera um bebê do sexo feminino ou, no significado errado e literal, foi engravidada 

por uma jovem do sexo feminino. Ele é mais que um simples erro de concordância, já que não 

basta reajustar a ordem dos termos para construir a sentença corretamente. 

 

4.4 Falha na prática ou apuração jornalística 

Tal item da classificação refere-se a erros mais graves que não seriam resolvidos com 

uma revisão gramatical. Elas indicam falta de ética por parte do profissional da imprensa, 

seleção imprópria de termos, fotos ou legendas e tropeços irreversíveis na construção de 

divulgação da informação. Um bom exemplo que foi divulgado no Tumblr e encaixa-se na 

categoria é a entrevista realizada por Mario Sérgio Conti com um sósia do técnico de futebol 

Luís Felipe Scolari, na qual o repórter acreditava ter conversado com o treinador. 

Posteriormente, uma errata foi publicada nos sites que divulgaram a matéria, como O Globo e 

Folha de São Paulo, mas ela permaneceu por várias horas no ar. 

4.5 Memes 

De acordo com o site Know Your Meme, que funciona como uma enciclopédia desse 

tipo de conteúdo, essas imagens, músicas, expressões e piadas bastante compartilhadas na 

internet consistem em “um pedaço de conteúdo ou uma ideia que é passada de pessoa a 

pessoa, mudando ou evoluindo no caminho. Um pedaço de conteúdo que é passado de pessoa 

a pessoa, mas não evolui ou muda durante o processo de transmissão é chamado de conteúdo 

viral" (2014, tradução nossa). Essa categoria é exclusiva do Tumblr “R.I.P. Jornalismo”, que 

faz humor especialmente com a pressa, o desespero e más condições de trabalho do jornalista. 

4.6 Outros 

Por fim, a categoria “Outros” (que poderia ser chamada também de “Miscelânea”), é 

composta de postagens que não são referentes a erros jornalísticos ou não se encaixam nos 
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demais itens. No “Jornalismo Vai Com Deus”, foram identificados nessa categoria duas 

críticas de pauta, um erro de impressão (falha gráfica que é provavelmente culpa da prensa, 

mas a circulação do volume depende da aprovação do veículo), dois agradecimentos pela alta 

quantidade de notícias enviadas ao Tumblr e uma divulgação de história em quadrinhos sobre 

Osama Bin Laden, lançada na época da morte do terrorista. 

Já no “R.I.P. Jornalismo”, essa categoria inclui uma notícia sobre a profissão, um 

recado a professores de jornalismo, três frases inspiradoras, quatro protestos, duas campanhas, 

duas propagandas antigas a título de curiosidade, uma bronca destinada aos jornalistas que 

escrevem errado, duas homenagens e um recado institucional. 

5. CONCLUSÃO 

Os dois Tumblrs apresentados e analisados encaixam-se como exemplos integrantes 

dos Media Accountability Systems, de acordo com o conceito proposto por Bertrand, 

consolidando-se como veículos externos de crítica midiática na internet. Ao mesmo tempo em 

que funciona como uma seleção de postagens com o objetivo de provocar risadas e indignação 

por parte dos leitores, os Tumblrs “Jornalismo Vai Com Deus” e “R.I.P. Jornalismo” servem 

como um alerta à alta quantidade de erros encontrados no jornalismo online, provocados pela 

necessidade do imediatismo na internet – e, como mostra o autor, é possível realizar sátira e 

monitoramento simultaneamente. Eles são capazes de criar um senso crítico no público, 

servindo como vigilantes da prática da comunicação ao mesmo tempo em que prezam pela 

melhoria na prática do jornalismo. A partir da análise das postagens, concluise que a maior 

parte dos erros resulta em falta de atenção e revisão do jornalista, podendo acontecer em 

qualquer material e sendo menos crassos do que os problemas de apuração e prática 

jornalísticas, também encontrados no Tumblr, porém em menor quantidade. Ainda assim, 

todos eles consistem em uma forma efetiva de humor, já que o impacto visual do erro leva ao 

riso. O “R.I.P. Jornalismo”, embora tenha finalizado as atividades após cerca de um ano de 

funcionamento (enquanto o outro site durou mais tempo e permanece em atividade na época 

de realização deste trabalho), representa de forma mais clara um veículo de crítica de mídia. O 

“Jornalismo Vai Com Deus”, entretanto, também funciona sob a ideia de um Media 

Accountability System convencional, mas não exerce um discurso direcionado ao jornalista, 

tendo o leitor como público-alvo. Ele ainda realiza tal ação de forma sutil, somente a partir de 
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imagens capturadas de jornais online e recortes de impressos que evidenciam as falhas. Além 

disso, caso um profissional da área acompanhe as atualizações, o “Jornalismo vai com Deus” 

também serve como uma espécie de conselho ou peso na consciência – algo como “revise as 

matérias antes e depois de colocá-las no ar, ou você corre o risco de ser o próximo”. 

E, se essa não é uma preocupação dos veículos, deveria ser: “a busca pela qualidade 

técnica e ética torna-se um fator de sobrevivência para veículos e profissionais em curto e 

médio prazos” (CHRISTOFOLETTI, VIEIRA, 2013). O problema é que isso não pode ser 

controlado ou medido, fazendo com que essa pretensão seja mais uma utopia dos sistemas de 

crítica de mídia do que uma realidade. O microblog ainda não sugere como o meio jornalístico 

poderia mudar, limitando-se a exibir a quantidade de erros na transmissão de informações. 

Nota-se ainda a eficiência do uso do humor como figura de reflexão, alinhado com o 

pensamento de McLuhan sobre os processos cognitivos. Ou seja, conhecendo-se o fundo (ou 

seja, a situação e as características do jornalismo online digital) e sendo exibido à figura (os 

exemplos contendo erros), é possível realizar uma análise desse segmento da Comunicação a 

partir da piada, sendo capaz de estabelecer nos leitores dos Tumblrs um interessante processo 

cognitivo e perceptivo: a quantidade de erros é reflexo de um sistema de distribuição da 

informação que possui suas qualidades, mas também é capaz de prejudicar produtor e receptor 

de conteúdo. 

Ainda assim, não há meios de concluir se a exposição de matérias em ambos os 

Tumblr e tal vigilância constante fazem com que diminua a decorrência de falhas no 

jornalismo digital brasileiro, que funciona sob diversas outras variáveis – o que não deve 

desencorajar, entretanto, a criação e manutenção de cada vez mais veículos de crítica de 

mídia. 
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GOVERNO RESPONDE: A INTERNET COMO ESPAÇO DE DIÁLOGO ENTRE O 
ESTADO E O CIDADÃO  
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RESUMO  
Este artigo trata da utilização da internet como facilitadora da aproximação entre cidadão e 
governo com a intenção de construir um diálogo aberto que promova a cooperação a fim de 
que se encontrem soluções conciliadoras para as questões e os conflitos oriundos da relação 
de governança. Para tanto, utilizamos a proposta de análise do potencial democrático 
elaborada por Silva (2009) aplicada à ferramenta “Governo Responde” do Gabinete Digital do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de identificar se esta ferramenta apresenta 
algum dos requisitos democráticos de publicidade, responsividade ou porosidade e, em caso 
afirmativo, em que graus estes requisitos se manifestam. A análise revela que a ferramenta 
“Governo Responde” tem seu funcionamento voltado principalmente à promoção de um 
governo mais responsivo ao cidadão, possuindo elementos que nos levam a crer que esta pode 
ainda resultar de forma secundária em um governo mais poroso, uma vez que as cobranças 
realizadas pelos cidadãos através da ferramenta podem gerar ações por parte do governo com 
a finalidade de sanar as demandas identificadas pela sociedade.   
 
Palavras-chave: Internet; Gabinete Digital; potencial democrático;   
 

1. INTRODUÇÃO  

É comum ouvirmos opiniões divergentes sobre o papel da internet no cenário político, 

tanto no brasileiro quanto no mundial. As discussões que começaram polarizadas entre os 

pesquisadores que viam na internet um potencial positivo para a ação democrática e aqueles 

que viam nela apenas a manutenção das relações off-line, ou mesmo uma ameaça à 

democracia, foram superadas e as pesquisas passam agora a se preocupar mais com a 

apropriação feita pelos governos e pelos cidadãos das tecnologias digitais disponíveis, num 

entendimento de que estes são “instrumentos à disposição de agentes sociais” (SAMPAIO, 

2010, p.44), e que não podem gerar resultados em si, sendo somente no uso que as pessoas 

fazem da tecnologia que esta pode gerar alguma transformação no cenário político. Não se 

pode, no entanto, menosprezar as características tecnológicas das iniciativas, uma vez que 

ferramentas projetadas de maneira adequada exercem um papel importante para que os 

cidadãos possam fazer o melhor uso possível destas (SAMPAIO, 2010).   

                                                           
1Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista CAPES.  
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. 
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  Alinhado com tal entendimento este artigo busca analisar a ferramenta “Governo 

Responde” do Gabinete Digital do Estado do Rio Grande do Sul sob a ótica de três 

prérequisitos democráticos elencados por Silva (2009), a saber, publicidade, responsividade e 

porosidade. Cada um destes pré-requisitos cumpre com uma função democrática na relação 

entre os cidadãos e o governo, no entanto, isso não quer dizer que os três precisem se fazer 

presentes em todas as iniciativas, de modo que algumas ferramentas podem ter seu 

funcionamento baseado na publicidade, enquanto outras visam prover responsividade ou 

porosidade, sendo que o ideal de um conjunto de iniciativas de um governo, por exemplo, 

seria a contemplação, em algum momento, dos três pré-requisitos, mesmo que não em uma 

única ferramenta.   

  Neste artigo, a ferramenta em análise será observada em sua estrutura, finalidade e  

características de recepção e/ou envio de informações (inputs e outputs), a fim de se 

identificar se esta cumpre com algum dos requisitos democráticos de Silva (2009) e, em caso 

positivo, em que nível ocorre sua materialização.    

 

2. A INTERNET E OS REQUISITOS DEMOCRÁTICOS 

Os efeitos da inserção da internet na política, e especificamente no modelo 

democrático, são tema de muitos estudos e geram entendimentos diferentes a respeito de suas 

consequências. Não cabe aqui uma discussão detalhada dos diversos autores e correntes de 

pensamentos que se entrelaçam em torno da temática, basta que tenhamos em mente que não 

há um consenso geral sobre os efeitos positivos ou negativos da internet sobre a democracia e 

que por muito tempo um antagonismo entre uma internet “boa” e uma internet “má” esteve 

presentes nos estudos. Superando esta dicotomia os estudos mais recentes parecem tratar o 

assunto de maneira mais ponderada, o que segundo Sampaio (2010) não quer dizer que se 

imagina uma internet neutra.    

  Para Sampaio (2010) os estudos que enquadram a internet como neutra teriam forte 

influência de um determinismo socioeconômico segundo o qual “os determinantes para a 

participação política e para a deliberação, por exemplo, seriam exatamente os mesmos 

existentes nos processos off-line” (SAMPAIO, 2010, p. 43). No entanto, baseado em Salter, 

Sampaio afirma que embora exerça influência inegável no processo, o fator socioeconômico 

não pode ser superestimado ou tomado como única influência. Segundo o autor, a tecnologia 
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também exerce influencia sobre os modos como as ferramentas serão utilizadas, mas esta 

visão também precisa distanciar-se de um determinismo tecnológico segundo o qual a internet 

em si traria a salvação ou a destruição da democracia. É preciso que compreenda que a 

internet em si, como toda tecnologia, não tem potencialidades autônomas, elas são um efeito 

do contexto em que são concebidas (COLEMAN & SPILLER apud SAMPAIO, 2010). 

Sampaio ilustra que instrumentos como fóruns de discussão online, com um design adequado, 

facilitam a discussão, enquanto instrumentos mal planejados podem dificultar o acesso do 

cidadão à informação desejada. Em contraponto, é necessário que se compreenda que os 

recursos tecnológicos são “instrumentos à disposição de agentes sociais” (SAMPAIO, 2010, 

p.44), portanto não são capazes de, em si, transformar o panorama da democracia.   

Portanto, o potencial democrático de determinada ferramenta somente se desenvolve 

plenamente se esta for concebida com a finalidade de servir a um propósito democrático e de 

modo a facilitar este uso, e ao mesmo tempo for apropriada pelos cidadãos para esta 

finalidade. A fim de realizar um mapeamento do potencial democrático de sites 

governamentais, Silva (2009) desenvolveu uma proposta de análise que se baseia em três 

requisitos democráticos, publicidade, resposividade e porosidade, que podem ser expressos 

em cinco níveis, utilitário, informativo, instrutivo, argumentativo e decisório.   

Silva (2009) afirma que os requisitos democráticos não são necessariamente 

hierárquicos, e embora distintos não são antagônicos, e, sim, integráveis.  Os níveis de 

materialização apresentados também não concorrem uns com os outros, sendo necessário que 

os diferentes níveis (utilitário, informativo, instrutivo, argumentativo e decisório), ocorram 

simultaneamente para que os requisitos democráticos sejam o mais eficaz possível.   

O primeiro dos requisitos democráticos apresentado por Silva é a publicidade, que  

segundo o autor consiste na “propriedade de ‘ser público’ ou o grau de inserção que algo pode 

sustentar neste público” (2009, p.113). De outra maneira, a publicidade pode ser entendida de 

duas formas diferentes, como antítese ao segredo ou com relação à esfera pública (SILVA 

2011). Com a crescente disponibilidade de ferramentas digitais de comunicação 

proporcionando aos regimes democráticos formas cada vez mais eficientes e práticas de 

promover a comunicação pública, a cobrança por um Estado transparente, ou seja, que não 

opere em segredo, é cada vez maior.   
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Um dos autores a pensar a questão da publicidade dos regimes democráticos foi 

Jeremy Behtham (1843) que elencou as principais vantagens de se empregar a publicidade, no 

sentido de antítese ao segredo, como parte constituinte de um governo, sendo a primeira delas 

“compelir os membros da assembleia para cumprir seu dever” (BENTHAM ,1843, s/p) uma 

vez que através da publicidade suas ações estariam sujeitas a vigilância do público. Assim, 

constantemente expostos ao julgamento de seus atos pelos cidadãos, e pelas sanções que estes 

podem lhe impor caso discordem de como tem conduzido sua gestão, os representantes eleitos 

redobrariam os esforços em atuar de maneira condizente com o que apresentaram a seus 

eleitores, melhorando o funcionamento do estado democrático.   

  A segunda vantagem apontada por Benthan é garantir a confiança do povo, e sua 

concordância com as medidas da legislatura, pois, segundo o autor, mesmo que uma política 

baseada no segredo economize alguns inconvenientes, a longo prazo os cria mais do que os 

evita. Acrescenta ainda que um governo conduzido de maneira aberta possui uma maior 

resistência e uma reputação que o tornaria mais forte e superior (BENTHAM, 1843).   Como 

terceira vantagem apresentada pelo autor encontra-se a possibilidade de que os governadores 

venham a conhecer os desejos dos governados, tornando as decisões governamentais mais 

susceptíveis da aceitação pública e mais propensos a realizarem ações que surtam efeitos 

necessários para o bem estar da população.   

 A quarta razão diz respeito a proporcionar aos cidadãos as informações necessárias à 

tomada de decisão: “Em uma assembleia eleita pelo povo, e renovada de tempos em tempos, a 

publicidade é absolutamente necessária para permitir aos eleitores agir a partir do 

conhecimento3
” (BENTHAM ,1843). Enquanto a quinta diz respeito a possibilidade de o 

governo utilizar-se de informações obtidas a partir do público, uma vez que os representantes 

não podem concentrar em si o conhecimento disperso entre todos os cidadãos.   

  Como sexta vantagem da adoção da publicidade no sentido de oposição a segredo, 

Bentham elenca a diversão que derivaria dela, em relação à qual argumenta:   

 
Aqueles que consideram esta consideração como frívola, não raciocinaram bem. O 
que eles acham útil é o que promete uma vantagem: que as diversões são uma 
vantagem já se percebeu, e este tipo de prazer em particular, parece-me suficiente 
por si só para aumentar a felicidade de qualquer nação, que iria desfrutar muito mais 
do que as nações que não a possuem.(BENTHAM,1843, s/p)  

                                                           
3 Livre tradução de: 4. In anassemblyelectedbythepeople, andrenewedfrom time to time, 
publicityisabsolutelynecessarytoenabletheelectorstoactfromknowledge.  



 

483 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

 

Abordar a visibilidade como relacionada à noção de esfera pública implica reconhecer 

que o que nos referimos como esfera pública no âmbito da publicidade é na verdade uma 

constituição de dois fenômenos, o que Gomes (2008) explica como “esfera de visibilidade 

pública” e “esfera de discussão pública”.  A primeira, de teor expositivo, é aquela relacionada 

à dimensão da vida social, e que, embora fundamental em todas as formas de sociabilidade, 

ganha destaque e importância nas democracias. Em uma democracia de massa, afirma Gomes, 

é impossível alcançar o consenso ou a definição de questões relativas ao bem comum sem que 

se atravesse este meio essencial de sociabilidade.  A segunda faceta da visibilidade relativa à 

esfera pública, a “esfera da discussão pública” requer que se tornem visíveis as posições em 

disputa para que todos tomem conhecimento das discussões que se passam na arena pública, o 

propósito no entanto ultrapassa a visibilidade ou a exposição das disputas, segundo Gomes, 

esta exposição busca que os “concernidos pela matéria em discussão saibam que há uma 

disputa e possam nela intervir como participantes” (GOMES, 2008, p.135).   

Devidamente explicada a importância de se elencar a visibilidade, quer como antítese 

ao segredo, quer como elemento relacionado à esfera pública, como um requisito 

democrático, passamos agora a nos debruçar sobre como os níveis “utilitário”, “informativo”, 

“instrutivo”, “argumentativo” e “decisório” (SILVA, 2009) se apresentam no cumprimento do 

requisito democrático da visibilidade.   

Segundo Silva (2009), em relação à publicidade, ocorrem quatro dos cinco níveis:  

utilitário, informativo, instrutivo e argumentativo.  No nível utilitário a publicidade se 

materializa quando a interface digital estabelece uma visibilidade com fim em si mesma, 

como quando o Estado tenta se tornar mais visível ou transparente ao cidadão dando 

publicidade aos seus mecanismos de visibilidade.   

No nível comunicativo da visibilidade a mensagem tem como finalidade propagar, 

persuadir, anunciar, informar o cidadão acerca das ações e atividades do Estado. O terceiro 

nível, o nível instrutivo, materializa-se quando o Estado busca esclarecer de maneira didática 

ações ou temas de interesse geral através de suas ações. O último nível que se materializa na 

publicidade é o argumentativo, quando a comunicação busca promover a visibilidade e 

transparência do Estado, criando para tanto uma relação mais densa de comunicação. Em 

relação a este nível Silva chama a atenção para uma diferenciação importante entre abertura e 

transparecia:   
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(1) abertura, que trata da exposição de conteúdos discursivos integrais em estado 
bruto (principalmente dados técnicos, números ou documentos em linguagem para 
especialistas); (2) transparência, que dá publicidade a conteúdos discursivos de teor 
mais refinado, isto é, com uma linguagem mais e acessível ao cidadão comum. 
(SILVA, 2009, p.122)  

 

  No caso da transparência é necessário que haja um esforço por parte do governo para 

que, mais do que recebida pelos cidadãos, a informação seja entendida por estes. Assim, para 

a materialização do nível argumentativo de visibilidade o governo precisa, além de fornecer 

dados técnicos (através da abertura), fornecer informações em linguagem acessível ao cidadão 

comum para que se atinja o objetivo da transparência.   

Dando sequencia a exposição dos três requisitos democráticos elencados por Silva 

(2009), apresentamos o requisito da responsividade. Esse requisito refere-se à característica de 

algo ou alguém que torna possível, em algum grau, o diálogo, e que, em se tratando de um 

estado democrático, representa o ato do Estado e de seus agentes responderem a demandas 

dos cidadãos sobre assuntos de interesse público. Em outros termos, o cidadão produz um 

input com a finalidade de receber uma resposta especifica sobre determinado tema e o Estado 

produz um output tentando responder a questão específica recebida (SILVA, 2009). Esta 

relação responsível entre cidadão e estado é tratada como fundamental para Dahl (2005), que 

a destaca como característica-chave da democracia, relação na qual o governo consideraria os 

cidadãos como politicamente iguais. 

  Silva (2009) afirma ser importante que se perceba que, sendo uma resposta específica 

a uma demanda também específica, a responsividade pode tomar diferentes formas, como um 

feedback sobre assuntos cotidianos, uma linha 0800 a respeito de uma situação fora do 

comum, mas pode também se realizar de forma mais densa, em um embate argumentativo no 

qual os governantes são chamados a se justificarem ou justificarem ações (ou a ausência 

destas).  

  A análise da responsividade frente aos diferentes níveis qualitativos nos esclarece que 

o primeiro nível, ou seja, o nível utilitário, diz respeito a uma relação instrumental do ato de 

responder, quando a comunicação gera uma resposta ou produto com fim em si mesmo, como 

a requisição de serviços online. O segundo nível, informativo, vai um pouco além do 

primeiro, sendo necessária uma reposta informativa direta e individual a uma demanda 

específica.   
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O terceiro nível, instrutivo, o foco desloca-se do cidadão indivíduo para a coletividade 

dos cidadãos, através do ato de instruir publicamente a sociedade acerca de determinado 

assunto, esta intrusão diferencia-se do nível instrutivo em publicidade por constituir-se de 

forma dialógica, e não apenas expositiva. O quarto nível, argumentativo, materializa-se na 

comunicação que visa estabelecer um diálogo entre cidadão e Estado baseando-se na 

argumentação pública, levando a uma troca pública de razões.  

Já a expressão porosidade é na verdade uma metáfora para a obrigação de se levar 

em conta a opinião e a vontade públicas nos processos de gestão, assim, a porosidade significa 

manter abertos os “sensores” a que Habermas se refere à esfera pública como “um sistema de 

alarme dotado de sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a 

sociedade” (HABERMAS, 1992, p. 91). Dos requisitos democráticos tratados aqui, este é o 

que mais se aproxima da soberania popular, sendo um canal de captação das demandas e 

posicionamentos da opinião pública (SILVA, 2009). Nos regimes democráticos modernos o 

sistema representativo materializa basicamente duas formas genéricas de porosidade:  

 
1) através da influência do cidadão sobre os agentes do Estado (esses últimos sendo 
aqueles que de fato tomarão a decisão); 2) através da participação direta do cidadão 
no processo de decisão política (onde a esfera civil toma as rédeas da decisão ou, 
pelo menos, tem sua opinião contabilizada de modo concreto). (SILVA, 2009, p. 
137).  

 

Assim, a porosidade vista neste contexto significa a abertura à influência pública e ao 

mesmo tempo abertura à participação pública, sendo a primeira o ato de exercer algum efeito 

no processo de decisão e a segunda o ato de tomar parte na decisão, de engajar-se na 

discussão do tema e efetivamente da tomada de decisão. Silva formula a participação pública 

como a ação do cidadão (quem) na produção da decisão política (o que) através de uma 

contagem efetiva de sua opinião (de que modo),com a finalidade de produzir uma ação que 

seja incorporada ou realizada pelo Estado (para que fim) (SILVA, 2009) diferentemente da 

influência política, que significa participar do processo de decisão, mas não necessariamente 

da decisão em si.   

Quando da análise dos níveis qualitativos relativos à porosidade a principal marca 

deste requisito é a possibilidade da presença de todos os níveis: níveis utilitário, informativo, 

instrutivo, argumentativo e decisório. O primeiro nível, o utilitário, ocorre quando a 

comunicação política tem o propósito de tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através de 
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uma relação instrumental, normalmente ligada à captação e ao gerenciamento de dados sobre 

os cidadãos capazes de revelar preferências dos cidadãos quando estes se utilizam da interface 

digital, é o caso do número de acessos a determinado sitio disponibilizado pelo governo 

(SILVA, 2009).   

  O segundo nível, informativo, refere-se à captação das preferências dos cidadãos a 

partir de um chamado do Governo, em relação ao qual o cidadão pode se expressar dentro de 

um conjunto pré-estabelecido de respostas, como em questões objetivas. Silva diferencia a 

materialização dos dois primeiros níveis de porosidade nos seguintes termos:  

 

No primeiro nível (utilitário) a porosidade significa a coleta e processamento de 
dados que são substratos do próprio processo comunicacional. No segundo nível 
(informativo) tem-se uma porosidade caracterizada pelo input de informação através 
de mecanismo de sondagem de opinião ou surveys. (SILVA, 2009, p. 144)  

 

Assim, a principal diferença entre estes dois níveis é, em última instância, a 

participação consciente do cidadão, que no nível utilitário não visa gerar dados ou inputs para 

o governo, sendo esses subprodutos de outras buscas do cidadão.   

Já no nível utilitário a motivação dos cidadãos é gerar inputs para o governo e 

estabelecer algum nível de influência. No terceiro nível, instrutivo, a relação comunicacional 

estabelecida entre o estado e os cidadãos baseia-se no ato de esclarecer, instruir, localizandose 

no nível da conversação, em que opiniões subjetivas do público serão recebidas, e estas, por 

serem apenas propostas informais e não proposições argumentativas, não exigem do estado 

que este se comprometa em absorvê-las e utilizá-las.   

  No caso do quarto nível, o argumentativo, a propostas enviadas são baseadas na 

argumentação pública, normalmente materializando-se em consultas mais formais, por vezes 

previstas em lei, configurando-se como um lance efetivo dentro do processo de deliberação, 

portanto, com “maiores chances de constranger os agentes governamentais e maiores 

possibilidades de se transforma em decisão efetiva” (SILVA, 2009, p. 146).   

Como último nível qualitativo do requisito democrático da porosidade encontra-se o 

nível decisório, que se materializa quando uma ação visa captar os inputs dos cidadãos na 

forma de ordem, e para tanto, deve ser acatado como decisão política. É o caso em que a 

comunicação mediada, no nosso caso por computador, é utilizada, por exemplo, para medir 

quantitativamente a opinião dos cidadãos, como em uma votação online. (SILVA, 2009).  
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3. A FERRAMENTA “GOVERNO RESPONDE”  

 

A ferramenta “Governo Responde” foi a primeira das ferramentas de participação 

implantadas pelo Gabinete Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e consiste em 

um espaço online no qual os cidadãos enviam perguntas de variados temas para serem 

respondidas pelo governador, a pergunta mais votada de cada mês é respondida pelo 

governador em vídeo. O prazo para a resposta é de 30 dias, o que segundo Vinícius Wu 

serviria para que as respostas dadas sejam consistentes, demonstrem efetividade e evitem-se 

respostas protocolares (BITENCOURT & GAUTIER, 2013), isso porque, ainda segundo Wu,  

oproposito da ferramenta é tanto responder as questões vindas dos cidadãos como oferecer 

“respostas” praticas, no sentido de ações políticas (AGGIO & SAMPAIO, 2013).   

Em algumas oportunidades a atuação do Governo Responde se dá aliada a outras 

ações do Gabinete Digital, tal como ocorreu durante os Diálogos da Copa4, na qual o Governo 

Responde ocorreu de maneira diferenciada, recebendo perguntas não sobre temas diversos 

como o funcionamento de costume da ferramenta, mas sim em relação à Copa do Mundo de 

Futebol. Na página da ferramenta, dentro do site do Gabinete Digital, encontra-se a seguinte 

mensagem: “Aqui você pergunta e o governo gaúcho responde! Entre os dias 25 de março e 

18 de abril, o Gabinete Digital recebe questões relacionadas à realização da Copa do Mundo 

2014. Qualquer pergunta vale, desde que não fuja do tema”. Segue-se uma breve explicação 

do funcionamento da ferramenta: “É fácil participar: envie sua pergunta ou vote nas questões 

já enviadas pelos outros usuários. Todas as contribuições receberão respostas ao término da 

consulta e os autores das questões mais bem votadas serão convidados a participar de uma 

atividade dos Diálogos da Copa com o governador Tarso Genro” e uma nota sobre as edições 

anteriores da consulta: “Em nove edições, a ferramenta já garantiu respostas do governador 

em vídeo a diversos anseios da população e deu encaminhamento a demandas apresentadas.  

Confira os resultados das edições anteriores.” Onde a frase “Confira os resultados das 

edições anteriores” é um link que direciona o cidadão para uma página na qual se encontra 

este mesmo cabeçalho, mas na qual se seguem sob o título “Respostas do Governador” todos 

os vídeos nos quais o governador e os secretários respondem as questões mais votadas das 

                                                           
4 Atuação conjunta de várias ferramentas e instâncias do Governo Estadual para a promoção do diálogo entre os 
cidadãos e o governo sobre a realização de jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014 na cidade de Porto Alegre.  
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edições anteriores do Governo Responde. O cabeçalho inicial da ferramenta termina com o 

chamamento para a participação: “Exerça sua cidadania, #questione, #mobilize, #participe!” e 

o contato para esclarecimento de dúvidas: “Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para 

gabinetedigital@sgg.rs.gov.br”.   

Existe ainda na borda direita deste quadro um link simbolizado por um ponto de 

interrogação vermelho que conduz o cidadão até a página “Como funciona”, onde o 

funcionamento da ferramenta é explicado.   

 
FIGURA 1 - COMO FUNCIONA 
FONTE: GABINETE DIGITAL 

 
A página inicial conta ainda com a lista de temas, que funcionam como links durante o 

funcionamento regular da ferramenta e que durante a edição especial ligada aos Diálogos da 

Copa foi temporariamente desativada, uma vez que as perguntas deste período eram todas 

relacionadas à Copa do Mundo. Abaixo desta lista de temas observam-se suas contribuições, 

no caso de se estar logado ao sistema.   

Ao lado encontram-se, sempre em grupos de cinco por página, as questões enviadas 

pelos cidadãos e seus respectivos votos. Pode-se ainda selecionar na parte superior os filtros  

“mais recentes”, “mais antigas” “mais votadas” e “menos votadas”.   
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FIGURA 2 - GOVERNO RESPONDE 

FONTE: GABINETE DIGITAL 
4. A FERRAMENTA GOVERNADOR RESPONDE EM ANÁLISE  

 

Para a análise dos requisitos democráticos, Silva (2009) elabora uma série de passos, 

que neste artigo foram transformados em protocolos de análise. Segundo Silva (2009) para 

saber se um objeto, no caso a ferramenta “Governo Responde”, sustenta ou não o requisito 

publicidade é preciso que façamos três perguntas: este objeto pretende tornar o Estado mais 

transparente ao cidadão? O objeto sustenta um tipo de fluxo de comunicação 
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predominantemente baseado em outputs? O objeto se assemelha a algum dos presentes em 

uma lista de exemplos-modelos? São eles:  

 
notícia, propaganda, peça publicitária, textos institucionais, textos em discurso do 
titular ou do agente do Estado, textos sobre prerrogativas da instituição, textos sobre 
a história da cidade, do Estado ou do país; texto sobre a área em que atua a 
instituição; informações sobre o funcionamento da instituição, Relatórios, 
documentos na íntegra, dossiês, balanços financeiros e outros documentos similares 
(SILVA, 2009, p. 171)  

 

 Somente havendo resposta positiva a todas estas questões podemos dizer que o objeto 

tem propósito de publicidade.  

Aplicando o protocolo de análise para o requisito publicidade temos o seguinte 
resultado:   
 

TABELA 1 - PROTOCOLO DE ANÁLISE - PUBLICIDADE 

Questão 1 – Este objeto pretende 
tornar o Estado mais transparente 
ao cidadão?   

Questão 2 – O objeto sustenta um tipo 

de fluxo de  

comunicação 

predominantemente baseado em 
outputs?   

Questão 3 – O objeto se assemelha a 
algum dos presentes na lista de 
exemplos-modelos?   

Sim ( X )  Não (    )  Sim (    )  Não ( X )  Sim (    )  Não ( X )   

Se todas as respostas forem positivas segue-se para a próxima etapa da análise. Se alguma das respostas for 
negativa a publicidade não é um dos requisitos democráticos contemplados pelo objeto.   

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta ou pressupõe?   

Instrumental   Informativa   Instrutiva  Argumentativa   

Sim (    ) Não (    )   Sim (    ) Não (    )  Sim (    ) Não (    )  Sim (    ) Não (    )  

FONTE: ELABORADO COM BASE EM SILVA (2009) 

 

A ferramenta “Governo Responde” não pode ser considerada predominantemente 

baseada na publicidade uma vez que obtivemos três respostas negativas no protocolo de 

análise. É importante esclarecer que a resposta negativa na questão dois se dá pela ferramenta 

não ter seu funcionamento baseado predominantemente em outputs, e sim em uma existência 

equilibrada de outputs e inputs. A comunicação começa com a iniciativa do cidadão em enviar 
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uma questão – exceto no caso dos “Diálogos da Copa” no qual o Governo lançou o tema e os 

cidadãos enviam questões referentes a este tema – e completa-se com a resposta do Governo 

às questões e com o diálogo presencial entre o governador e os autores das cinco questões 

mais votadas. Não podemos, portanto, atribuir à ferramenta analisada nesta testagem a 

publicidade como propósito central, não cabendo a análise dos níveis em que a publicidade se 

manifesta.   

 Para analisar a presença do requisito responsividade na ferramenta “Governo 

Responde” elaboramos novamente um protocolo baseado nas perguntas propostas por Silva 

(2009). As questões que o autor propõe para que se identifique se a ferramenta tem propósito 

de responsividade são: Tem o intuito de tornar o Estado mais responsivo ao cidadão? Sustenta 

um fluxo comunicacional em que predomine um relativo equilíbrio entre inputs e outputs? Se 

assemelha a alguns dos exemplos-modelos listados? A lista que se segue inclui:   

 

Serviços públicos, ferramentas de feedback informativo como  e-mails ou 
formulários online para receber e responder a questões ou demandas do cidadão; 
chats para tirar dúvidas; chats temáticos-discursivos; chats deliberativos; fóruns 
online para esclarecer  questões  temáticas;  fóruns  online  temáticos-discursivos;  
fóruns deliberativos-consultivos e outros objetos correlatos. (SILVA, 2009, p. 173)  

 

Assim, para a ferramenta analisada temos o seguinte quadro:   
 

TABELA 2 - PROTOCOLO DE ANÁLISE - RESPONSIVIDADE 

Questão 1 – Este objeto tem o 
intuito de tornar o Estado  

Questão 
sustenta  

2  –  O  

um 

objeto 
fluxo  

Questão 3 – O objeto se assemelha a 
algum dos  

mais responsivo ao cidadão?  comunicacional em que predomine 
um relativo equilíbrio entre inputs e 
outputs?  

presentes na  lista  de 
exemplos-modelos?   

Sim ( X )  Não (    )  Sim ( X )  Não (    )  Sim ( X )  Não (    )   

Se todas as respostas forem positivas segue-se para a próxima etapa da análise. Se alguma das respostas for 
negativa a responsividade não é um dos requisitos democráticos contemplados pelo objeto.   

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta oupressupõe?   

Instrumental   Informativa   Instrutiva  Argumentativa   
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Sim (    ) Não ( X )   Sim (    ) Não ( X )  Sim ( X ) Não (    )  Sim ( X ) Não (    )  

FONTE: ELABORADO COM BASE EM SILVA (2009) 

 

Em uma relação do tipo instrutiva o propósito é dar respostas públicas, tentando 

explicar ou esclarecer didaticamente algo, como o que ocorre em fóruns online ou chats 

públicos voltados para esclarecer uma campanha, um projeto, uma ação ou o próprio 

funcionamento do Estado. Este tipo de responsividade ocorre no nível instrutivo, e é uma das 

formas encontradas na ferramenta “Governo Responde”, na qual o governo dá respostas 

públicas às questões propostas pelos cidadãos.   

O quarto tipo de relação que se pode observar quanto à responsividade é aquela 

argumentativa, na qual a comunicação visa dar respostas públicas através de diálogo 

deliberativo sobre algo, como em fóruns online, chats e listas de discussão nas quais ocorram 

discussões de cunho deliberativo. Esta é uma relação de responsividade que se dá no nível 

argumentativo, e também é identificada na ferramenta “Governo Responde”, na qual ocorre 

uma relação de argumentação em torno dos temas contidos nas questões a partir de “uma 

decisão ou um conflito de fundo e que o Estado prontifique a dar justificações ou razões 

públicas sobre o tema” (SILVA, 2009, p. 174). Este é o tipo de relação que se constrói em 

torno da atuação do “Governo Responde” em relação aos “Diálogos da Copa”, em que um 

tema gerador de conflitos é discutido a partir da chamada do governo à participação do 

cidadão através de questões que serão então respondidas publicamente pelo governo.   

Desta forma, em relação à responsividade, a ferramenta Governo Responde do 

Gabinete Digital apresenta os níveis instrutivo e argumentativo, contribuindo para a 

explicação e o esclarecimento de questões de maneira didática e promovendo o diálogo entre 

cidadãos e governo.   

Para averiguar se o objeto apresenta ou não o requisito de porosidade as perguntas que 

devemos fazer são as seguintes: Este objeto tem o intuito de tornar o Estado mais suscetível, 

poroso, ao cidadão? O fluxo de comunicação predominante é o de input do cidadão para o 

governo? O objeto se assemelha a algum dos exemplos-modelos? Os exemplos-modelos 

listados são:   

Ferramentas de coleta de preferências de perfis; dispositivos de monitoramento do 
usuário na rede; sondagens de opinião ou questionários de marcação objetiva e 
mecanismos afins; formulários online ou ferramentas similares voltados para colher 
a opinião textual (explicada) do cidadão sobre um projeto, uma ação ou uma 
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atividade do Estado; ferramentas que viabilizem coleta de voto para eleição oficial, 
realização de plebiscito ou referendo mediados por ferramentas de comunicação, etc. 
(SILVA, 2009, p. 176)  

 

Aplicando ao nosso objeto o protocolo de análise desenvolvido a partir das perguntas 
específicas para este requisito democrático temos os seguintes dados:   
 

TABELA 3 - PROTOCOLO DE ANÁLISE - POROSIDADE 

Questão 1 – Este objeto tem o 
intuito de tornar o Estado mais 
suscetível, poroso, ao cidadão?  

Questão 2 – O objeto sustenta um 
fluxo comunicacional 
predominantemente baseado em 
inputs?  

Questão 3 – O objeto se assemelha a 
algum dos presentes na lista de 
exemplos-modelos?   

Sim ( X )  Não (    )  Sim (    )  Não ( X )  Sim (    )  Não ( X )   

Se todas as respostas forem positivas segue-se para a próxima etapa da análise. Se alguma das respostas for 
negativa a porosidade não é um dos requisitos democráticos contemplados pelo objeto.   

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta ou pressupõe?   

Instrumental   Informativa   Instrutiva  Argumentativa   

Sim (    ) Não (    )   Sim (    ) Não (    )  Sim (    ) Não (    )  Sim (    ) Não (    )  

FONTE: ELABORADO COM BASE EM SILVA (2009) 

 

Como constatamos que nem todas as questões de referência podem ser respondidas de 

maneira afirmativa não podemos classificar a ferramenta “Governo Responde” como 

portadora de porosidade, portanto não cabe seguir a análise dos níveis. No entanto, 

acreditamos que a ferramenta possa sim possuir algum grau de porosidade.  Com base no 

Modelo de Circulação do Poder Político apresentado por Habermas, observamos que mesmo 

não influenciando diretamente na tomada de decisão a camada periférica do sistema 

encaminha interpretações, alternativas e soluções à camada central – responsável pela decisão 

política – por meio do debate entre os cidadãos (MARQUES, 2008). Acreditamos com base 

nisso e na observação da ferramenta que o “Governo Responde” pode sim apresentar 

porosidade, uma vez que não só agrupa o debate entre os cidadãos, colocando diferentes 

perspectivas lado a lado, como também obriga o governo a participar deste diálogo, 

respondendo as questões escolhidas pelos cidadãos através do voto.   
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Um caso que demonstra esta ponte é o fato de que discussões que ganharam 

visibilidade com o “Governo Responde” já resultaram em ações do governo como resposta as 

indagações dos cidadãos. É o caso da desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada  

Militar, uma demanda enviada através do “Governo Responde” que gerou uma ação no 

governo que levou a aprovação PEC que dá autonomia ao Corpo de Bombeiros.   

 

 
FIGURA 3: INDÍCIOS DE POROSIDADE NA FERRAMENTA GOVERNADOR RESPONDE  

FONTE: NOTÍCIAS - GABINETE DIGITAL 
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5. CONCLUSÃO 

A internet não pode ser considerada a prioribenéfica ou maléfica para a democracia, 

sendo necessário uma analise das iniciativas em sua singularidade a fim de identificar se 

apresentam algum benefício à cidadania. Tendo em vista esta necessidade, a análise realizada 

neste artigo objetivou identificar se a ferramenta em questão, o “Governo Responde”, 

apresenta os requisitos democráticos apresentados por Silva (2009) e em que níveis ocorre sua 

manifestação.   

  Após a aplicação dos protocolos fica claro que a atuação primeira da ferramenta apoia-

se na promoção da responsividade, uma vez que opera no sentido de tornar o governo mais 

responsivo e aberto às questões vindas da sociedade civil e se baseia em um funcionamento 

em que o governo está sujeito as interpelações dos cidadãos e precisa responder a estas 

questões, ora apresentando soluções aos problemas levantados pela sociedade, ora explicando 

os motivos da não realização de uma ação. Em ambos os casos o governo precisa prestar 

contas de suas ações frente à sociedade civil, estando sujeito a sanções caso não o faça de 

maneira satisfatória. A materialização da responsividade nesta ferramenta se dá em dois 

níveis, no nível instrutivo, visando esclarecer o cidadão sobre questões do interesse público de 

maneira didática, e no nível argumentativo, estabelecendo uma relação de argumentação entre 

governo e cidadão em busca da solução para determinada demanda ou carência.   

 É possível notar também que através do modo de funcionamento da ferramenta esta apresenta 

algum grau de porosidade, uma vez que, embora não estabeleça a obrigatoriedade do governo 

acatar o posicionamento oriundo da sociedade, possibilita a chegada das demandas 

identificadas pela sociedade civil à esfera de decisão política, e, por meio dos 

constrangimentos exercidos pela sociedade sobre o governo através desta ferramenta, 

pressionar o governo à ação.   

  Com base no exposto até aqui se pode concluir que a ferramenta “Governo Responde” 

atua de maneira positiva em relação à democracia através de uma atuação que torna o governo 

mais aberto às questões dos cidadãos e mais preocupado em apresentar respostas a estas 

questões, inclusive na forma de ações.   
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CELEBRIDADE POLÍTICA: A CAMPANHA DE ROMÁRIO  
NAS ELEIÇÕES DE 2014 

 
 

Paula Purper Arruda1 
 

 
 

RESUMO 
As celebridades políticas são realidade no espaço de decisão do cenário brasileiro. Hoje, 
sobremaneira, contemplamos celebridades que optam por sair de seu campo de atuação 
profissional para lançarem-se ao espaço político, revelando assim uma nova cultura em nosso 
ambiente democrático. Esta investigação científica procura refletir a respeito das celebridades 
políticas que se enquadram nessa premissa, apoiando-se na literatura de Rojek (2008) e Street 
(2004), para tensionar com a perspectiva que se revela na campanha eleitoral do Deputado 
Romário em 2014. Para este artigo, optou-se por uma investigação de caráter quali-
quantitativo, a qual analisou o período que compreende de 01 de setembro de 2014 até 04 de 
setembro de 2014, contando com as primeiras dez postagens da plataforma Facebook como 
corpus. Ao final desta investigação foi comprovada a necessidade de refutar o empirismo 
ingênuo e promover experiências de aproximação com o objeto e foram levantados 
questionamentos a respeito da veracidade do rosto público nas campanhas eleitorais e a 
ausência de endosso por famosos quando os candidatos já são celebridades. 

 
Palavras-chave: Celebridade; Política; Romário; Comunicação; Democracia. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

A cultura das celebridades sempre foi fator preponderante para a veiculação das mais 

diversas notícias em nosso cotidiano. Nossas atenções se voltam para a segunda gravidez de 

Kate Middleton, para o episódio de violência doméstica entre o ex-bbb Yuri e sua namorada, 

para o retorno de Bruna Marquezine ao Brasil depois de sua viagem à Las Vegas, junto à 

amiga Stephanie (filha do craque “Bebeto”); da mesma forma como se voltam para o 

bombardeio de notícias a respeito dos efeitos colaterais da vacina contra o HPV em São 

Paulo, ou ainda sobre a doação póstuma de uma grande soma em dinheiro proveniente das 

finanças de Eduardo Campos ao PSB. Não há a intenção de dizer que aquele que lê tais 

                                                           
1 Bacharel em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mestranda do Programa de 
Pós Graduação em Comunicação da UFSM como bolsista Fapergs, integrante do Grupo de Pesquisa 
Comunicação e Política UFSM/CNPq. E-mail: paulapurperarruda@gmail.com 
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notícias seja um sujeito de pouca credibilidade ou algo semelhante, a questão primordial aqui 

é que o casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt parece ser tão relevante para ser midiatizado 

quanto as pesquisas do IBOPE sobre os presidenciáveis. Hoje, a cultura das celebridades está 

arraigada em nosso cotidiano, carregada de valores simbólicos e de modelos de agir e sentir. 

Tanto a cultura das celebridades quanto a política são atravessadas pelo poder 

simbólico; é interessante que essas instâncias, à primeira vista tão distintas, tenham 

similaridades a ponto de dissolverem as barreiras profissionais entre si e se mesclarem.  

Políticos se comportam como celebridades e, no período de campanha eleitoral neste ano de 

2014, muitas vezes se colocam como legítimas estrelas de um espetáculo. Não obstante a isso 

está o grande número de celebridades que adentram na carreira política, ainda que sem 

experiências ou qualificações para tal. Por vezes, a sensação que paira é a de que, pela grande 

exposição midiática que recebem, peloreconhecimento de sua imagem pelo público e 

pelassuas inserções em eventos, já haveria respaldo para galgarem uma campanha eleitoral. 

Diante dessa realidade social, a presente investigação científica busca fazer uma 

reflexão a respeito das celebridades políticas, com o apoio da literatura de Chris Rojek 

(2008), Fred Inglis (2012) e John Street (2004). Rojek e Inglis contribuem principalmente 

para situar conceitos e perspectivas da cultura das celebridades, enquanto os estudos de Street 

e sua classificação quanto as celebridades política delimitarão um pouco mais a temática. 

Para tensionar os estudos com a experiência da realidade, optou-se pela campanha eleitoral 

do Deputado Romário em 2014, através de uma investigação de caráter quali-quantitativo. O 

corpus compreende as primeiras 10 postagens do seu perfil oficial na plataforma Facebook 

entre 01 de setembro de 2014 a 04 de setembro de 2014..Essa escolha justifica-se enquanto 

aproximação, buscando questionamentos e indagações para uma problemática sólida que será 

abordada em uma dissertação de metrado, configurando-se, assim, como um primeiro contato 

com o objeto da investigação maior.A escolha pela rede social digital Facebook explica-se 

por ser uma das principais ferramentas de divulgação na campanha do Deputado Romário: a 

alimentação de seu feed de notícias é frequente ao longo do dia e, assim, há a possibilidade 

de redundar as informações de modo que satisfaça a abordagem inicial. 

 

2. DOS SUJEITOS CÉLEBRES: CONCEITOS, CONTEXTO E ALGUMAS 

CLASSIFICAÇÕES DAS CELEBRIDADES POLÍTICAS. 
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Para os sociólogos ingleses Rojek (2008) eInglis (2012), a midiatização é um fator 

primordial para a existência da cultura das celebridades, está cultura estaria arraigada à 

necessidade de vinculação a esta esfera para sua sobrevivência. É na mídia que se conhecem 

as celebridades e onde os papéis dos sujeitos são inspirados e, nesse sentido, modelos de 

sentir e agirpodem ser propostos.Na presente investigação, a celebridade será compreendida 

segundo estudos desses autores: por meio de uma ótica pós-estruturalista, a celebridade é uma 

figura pública, reconhecida midiaticamente, cujo contexto histórico, aliado às práticas sociais 

e culturais vigentes, acaba por produzir um poder simbólico na comunidade que a abarca. 

Suas principais características seriam o alto grau de narcisismo, o relacionamento de 

parassocialidade com o público (falsa sensação de proximidade), o paradoxo distanciamento-

visibilidade (a celebridade necessita se distanciar do público para ser celebrada, ao mesmo 

tempo em que depende do público para ser reconhecida e estimada), o valor comercializável e 

ainda o seu “uso” em eventos. 

Adentrando mais nesse conceito, podemos imaginar que há distinção no que tange ao 

tipo da experiência de ser celebridade para os sujeitos, eles podem começar do dia para a 

noite, podem ser passadas “geneticamente”, ou mesmo serem galgadas e moldadas ao longo 

dos anos. Esse pensamento poderia ser o que facilmente difere nomes como o “Bambam” do 

programa televisivo Big Brother Brasil; a atriz Cléo Pires, filha de uma atriz de renome e de 

um cantor famoso brasileiro; e Silvio Santos, hoje apresentador e empresário, que começou a 

trabalhar como camelô e durante sua vida assumiu diferentes trabalhos que convergiram para 

que hoje, o patriarca da família Abravanel seja dono de um grande conglomerado televisivo 

brasileiro. Conseguiríamos imaginar mais além, trazer à memória artistas que se reproduzem 

midiaticamente apenas em escândalos (a lista seria deveras longa), aqueles que são notíciamas 

não apresentam vínculo algum com sua profissão e estão contidos em um enredo de bizarrices 

ou recordes tolos, e ainda os que mergulham no mundo das celebridades por conta de 

desastres ou catástrofes. Deste último, lembramos como exemplo os mineiros em um 

desabamento no Chile: um caso digno de estudo pela sua construção na mídia, com direito a 

mídia trainning, espetacularização na cobertura televisiva e fomentação para inúmeros outros 

assuntos como os problemas ambientais, economia do país e desastres similares.  

Vamos adotar aqui, primeiramente, o que o sociólogo inglês, Chris Rojek (2008) 

confere como celebridade. Para ele, os sujeitos são celebridades quando são duradouros na 

esfera midiática, sua aparição em esfera pública é longânime. Para aqueles que possuem um 
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relacionamento efêmero nesta redoma e, assim como rapidamente surgem, desaparecem, o 

autor trata como celetóide: pessoas as quais ganham atribuições de celebridade somente por 

um espaço de tempo e não se sustentam quando o fato que as alavancou ficou para trás. Por 

último ainda, existem os celeatores. Estes não são os sujeitos, são as construções de 

personagens que existem durante suas atividades, é o caso das figuras de Borat, MrBean, 

Carlito2 e outros que se tornaram icônicos. Nesta investigação apenas destacaremos as 

celebridades. 

Baseando-se nesses conceitos, precisamos entender o que seriam, então, celebridades 

políticas. Para Street (2004), existem duas distinções a respeito das celebridades políticas 

(CP): as Celebridades Políticas 1 (CP1) e as Celebridades Políticas 2 (CP2). As CP1 

correspondem aos políticos eleitos que anteriormente atuavam em outra área que não a 

política, ou ainda políticos que usam a imagem de celebridades para endossar algum 

argumento. Por sua vez, as CP2 são as celebridades que usam de sua visibilidade para debater 

questões públicas e políticas, não estando atreladas a cargos da esfera decisória, mas são 

assim classificadas por apoiarem o debate aberto de argumentos sociais relevantes. 

Street (2004) é um tanto quanto pessimista quando se trata da inserção de celebridade 

na política, pois, para ele, o fato de um sujeito ser celebrado não indica que ele possui as 

qualificações necessárias para ocupar cargos públicos, e as celebridades na política seriam, na 

verdade, uma crise de representação. Em seus estudos, o autor coloca que ter uma boa postura 

na televisão e ter jogo de negociação são pressupostos que solapam as propostas, quando o 

contrário seria mais desejado. Se portar bem na TV e saber a arte de negociar seriam 

praticamente inerentes às celebridades, segundo ele: “se a democracia não é nada, mas a 

legitimação pela forma mais bem sucedida de comunicação, então o artista de comunicação é 

o melhor democrata” (STREET, 2004, p. 439). Arguições fortes que incomodam e nos 

impelem a refletir sobre a cultura das celebridades na política. 

 Outra crítica feita pelo autor é que há uma atenção demasiada à imagem e aparência 

dos políticos, em detrimento da expertise que possuem ou deveriam possuir, “os políticos se 

tornaram estrelas, a política torna-se uma serie de espetáculos e os cidadãos se tornam 
                                                           
Borat é um personagem interpretado pelo ator inglês Sasha Baron Cohen que iniciou nos anos de 1990 e atingiu 
seu auge em 2006 com o filme Borat: Cultural LearningsofAmerica for 
MakeBenefitGloriousNationofKazakhstan, com uma arrecadação de 26,4 milhões de dólares na sua primeira 
semana de exibição. Mr. Bean é o personagem interpretado pelo ator, também inglês, Rowan Atkinson, o qual 
tinha uma serie de televisão com o nome de seu personagem, se popularizou nos anos de 1990 também. Por 
ultimo, Carlito, o personagem criado e interpretado pelo inglês Charles Chaplin, um dos mais famosos atores do 
cinema mudo com diferentes premiações ao longo de uma carreira de 75 anos. 
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expectadores”
3 (Street, 2004, p. 441).Essa crítica não é quanto à boa vontade, índole ou 

caráter do candidato, mas sim quanto a sua representação política, uma vez que menospreza 

os conhecimentos mínimos para o fazer político. O autor se apoia em outros estudos para 

críticas duras, e complementa que “celebridades não têm o conhecimento ou experiência em 

políticas públicas: ‘questões políticas graves se tornam banalizadas na tentativa de elevar 

celebridades a filósofos-celebridades’”
4 (West e Orman apud Street, 2004, p. 440). 

A escolha de bibliografia estrangeira para apoio da investigação reflete a pouca 

produção científica deste objeto nos estudos científicos brasileiros. Ainda que as celebridades 

sejam frequentemente trazidas como objetos de pesquisa, pouco se desdobra sobre esse 

argumento e menos ainda a respeito da cultura de celebridades políticas na realidade 

brasileira. Nesse sentido, evidencia-se essa lacuna nos temas de produção científica, que 

oportuniza e carece de aprofundamento teórico e tensionamento com a realidade vigente na 

política brasileira. A cultura das celebridades hoje vai além do esplendor e do glamour 

midiatizado. Falar de celebridade é mexer com paixões, mas é preciso considerar também a 

disposição dos efeitos simbólicos e de sentido que as celebridades provêm para a esfera 

pública e política.Além de pautar tendências e promulgar a compra de determinadas 

mercadorias, as celebridades corroboram para cultura narcisista que temos visto (a exemplo 

dos selfies) e do esvaziamento de sentido de algumas práticas sociais.  As celebridades se 

sustentam na mídia com uma imagem que não lhes pertence (ROJEK, 2008), isto é, alienam-

se da sua realidade;consoante a isso, o quanto nos alienamos de certos processos sociais, 

como o que tange àpolítica? São questões assim que ainda carecem de investigação da 

academia e que pouco têm sido consideradas, validando assim a iniciativa de uma futura 

pesquisa científica com essa temática e, agora, este trabalho que se configura como uma 

aproximação. 

3. DO CENÁRIO: UMA POLÍTICA ATRAVESSADA PELA CULTURA DAS 

CELEBRIDADES 

 

                                                           
 Tradução livre de: “Politiciansbecome stars, politicsbecomes a series 

ofspectaclesandthecitizensbecomespectators.” (Street, 2004, p. 441). 
4 Tradução livre de: “Celebritieslacktheknowledgeof, or expertise in, publicpolicy: 

‘Seriouspoliticalissuesbecometrivialized in theattempttoelevatecelebritiestophilosopher-celebrities’ (West 

andOrman 2002, 118).(West e Orman apud Street, 2004, p. 440). 



 

502 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

Uma das inferências que pesquisadores de celebridades fazem é a de que 

celebridades políticas seriam muito ligadas às questões nacionalistas, tornando-se facilmente 

símbolos da pátria . Os rostos dos presidentes, por exemplo, são colocados publicamente para 

lembrar que há um líder eleito que representa os valores morais e culturais de uma nação. Para 

Smiles, esse tipo de celebridade, as adquiridas, são nítidas tentativas de “retratação de 

modelos de papéis” (Smiles apud Rojek, 2008).  Entretanto, fica a indagação de como as 

celebridades se inseriram historicamente na política. 

Rojek (2008) se aventura a apontar o primeiro presidente norte americano a utilizar 

estratégias celebres para a carreira política: Andrew Jackson. Suas atribuições de soldado de 

infantaria na luta pela independência americana, de ganhador de duelos, de grileiro, de 

responsável pela vitória na Batalha de New Orleans, o elevaram a praticamente um herói 

norte americano: 

Jackson recebeu o crédito de restaurar o orgulho e a confiança nacionais. Sua 
campanha presidencial utilizou essa reputação para apresentá-lo como mais corajoso 
e resoluto do que os candidatos rivais. Ele compreendeu a importância da mídia na 
apresentação pessoal e projeção para formar a opinião pública e configurou o jornal 
The Globe como o instrumento central na sua máquina de propaganda. The Globe 
deu a Jackson uma plataforma pra estabelecer o controle total sobre o Partido 
Democrático e apresentar ao país uma fachada pública de heroica unidade popular. 
(ROJEK, 2008, p. 133). 

Jackson teria sido quase um precursor do uso dos argumentos de celebridade, e 

nessesentido, promulgador dessas ações que pautaram posteriormente Abraham Lincoln 

(1861-1865), Warren Harding (1921-1923), culminando em estratégias brilhantes deJohn 

Kennedy (1961-1963), Ronald Reagan (1981-1989) e Bill Clinton (1993-2001). Destaco estes 

três últimos pelo largo uso de celebridades em suas campanhas e durante seus governos, 

atividade até então nunca vista nessas proporções (estes presidentes seriam considerados por 

Street como exemplos de CP1). 

John Kennedy, por sua vez, foi o primeiro presidente a fazer uso de sujeitos 

hollywoodianos sem modéstia e muito à vontade em sua campanha e governo. Seus exercícios 

incluíam a presença desses sujeitos em jantares e inaugurações. A Casa Branca parecia uma 

extensão dos sets de filmagens. O ponto alto desse momento acontece quando Kennedy e a 

celebridade Marilyn Monroe mantém um caso ilícito e isso vem a conhecimento do público. 

Na gestão de Ronald Reagan, exator, as celebridades pareciam sem controle e sem limites 
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claros quanto ao campo da política e do cinema. Reagan utilizava atores para serem 

comentaristas em eventos, oferecia jantares de pompa para eles, participava de premiações 

como se ainda desempenhasse sua profissão antiga. Essa talvez tenha sido a época em que as 

celebridades mais tenham migrado para o ambiente político na qualidade de acessórios 

governamentais. Já Clintonganhou a alcunha de “presidente rock’n’roll” por usar os astros do 

pop para ressaltar sua imagem. 

Poderia inferir-se outras tantos inúmeros exemplos para redundarem estas afirmações 

no cenário brasileiro. Retomando a ideia pós-estruturalista explicitada anteriormente, é 

estudado na cultura das celebridades o arranjo em meio às relações de poder, suas trocas 

simbólicas e seu caráter de elevação. Comumente, para determinados assuntos, as 

celebridades se tornam figuras autorizadas e legitimadas, sendo procuradas para expressar 

suas opiniões e participar de campanhas publicitárias ou em prol de determinado evento. 

Poderíamos inferir exemplos no cenário brasileiro, como a reportagem que circulou no 

Correio Braziliense a respeito do apoio do ex jogador de futebol Ronaldo Nazário de Lima 

(popularmente conhecido como Ronaldo, o Fenômeno) ao candidato à presidência nas 

eleições de 2014, Aécio Neves; o apoio do ator José de Abreu à atual presidente Dilma 

Roussef5;ou quando é noticiado que a atriz da Rede Globo de Televisão, Paola Oliveira, 

pintou suas unhas de branco em prol da discussão pública a respeito da violência doméstica 

contra mulheres6. Ou ainda quando artistas internacionais como o cantor Bono Vox e a atriz 

Angelina Jolie são indicados a prêmios e títulos como o Nobel da Paz e o de Cidadã 

Honorária de Sarajevo, respectivamente. Fatos como esses exemplificam discussões políticas 

dissolvidas e tantas vezes banalizadas, como Street acredita. 

A crise de representação é uma realidade e ainda é difícil o engajamento e a 

participação cidadã. É preciso ponderar que o campo político sempre foi atravessado por 

diversas experiências de incompreensão e afastamento. Antigamente,as discussões políticas 

eram restritas a pensadores letrados e célebres, para os quais eram delegadas as decisões 

sociais em uma arena. A linguagem dificultosa da política, seus termos e normativas, bem 

como a participação deliberada às minorias, são problemáticas que atravessaram séculos e que 

ainda se apresentam em nosso cotidiano: poucos se interessam por essas discussões, e menos 
                                                           
5
 Matéria disponível na integra em: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2014/05/11/interna_politica,426979/celebridades-ja-
comecam-a-anunciar-apoio-para-candidatos-a-presidente.shtml. Acesso em: 31 de maio de 2014. 
6 Matéria disponível na íntegra em: http://vogue.globo.com/beleza/gente/noticia/2014/04/paola-oliveira-pinta-
unha-de-branco-e-pede-paz-chega-de-violencia.html. Acesso em: 31 de maio de 2014. 
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ainda entendem o sistema político no qual estão inseridos, a crise de representação é uma 

realidade e, ainda é difícil o engajamento e a participação cidadã. Algumas hipóteses para o 

largo êxito da cultura das celebridades quanto as questões políticas poderia ser a falsa 

sensação de proximidade que projetam, sua linguagem de acessível compreensão e a sensação 

de familiaridade que imprimem no público: seria mais fácil a empatia com uma celebridade 

do que com um político. 

 

3.1 Do cenário nas redes sociais digitais 

Outro aspecto a ser levantado é o uso das redes sociais web para as campanhas 

eleitorais. A comunicação traz estratégias à política e faz com que esta última necessite 

conhecer e entender esse campo, sendo necessário ter compreensão ao pensar em 

enquadramentos, em necessidade de visibilidade, em disseminação de intenções, em fornecer 

um imaginário coletivo, dentre outras questões que firmarão um relacionamento com seu 

determinado público, o eleitor.  

Tem-se o seguinte exemplo: a escolha exclusiva de um mass media em uma 

campanha implica em uma distribuição de conteúdo sem muita segmentação ou 

especificidade, uma vez que o mass media surge apenas para distribuir conteúdos e 

mensagens (Gomes, 2004, p. 48). Ainda que, nos últimos quarenta anos, o que se viu foi uma 

larga disputa eleitoral estabelecida basicamente com uma comunicação de massa, que 

pressupõe em geral uma cultura política que voltada para o consumo das imagens públicas 

(Gomes, 2004, p. 23 e 24), não seria correto considerar com tanto afinco que sua eficácia hoje 

é a mesma de outrora. 

Hoje, as redes sociais digitais surgem como uma possibilidade para a comunicação 

político-eleitor. Sem os contratos de conglomerados televisivos ou impressos, a liberdade 

ofertada na web reorganiza estratégias comunicacionais para a política, de forma que cada 

ação ali trabalhada venha a favorecer a imagem do candidato, resultando em êxito nas 

eleições. Um fator importante a ser destacado é a linguagem, que ao facilitar o entendimento 

do eleitorado através de períodos discursivos breves e objetivos, com poucas complexidades 
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de termos ou normativas, outrora mais presentes7, permite que os sujeitos entendam melhor as 

informações.  

Barack Obama é um dos exemplos mais bem sucedidos de campanhas políticas 

direcionadas em redes sociais web, como vemos no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 -  DADOS DA CAMPANHA ELEITORAL DE BARACK OBAMA EM 2008.8 

Número de pessoas que acessam a web nos EUA: 200 milhões. Número que 

corresponde a 73% da população do país. 

Destes 200 milhões, 39% buscaram um material na internet que não fosse filtrado pela 

mídia para construir seus posicionamentos. 

Cerca de 6% dos usuários de internet nos EUA postaram seu próprio comentário 

político na web em algum momento em 2008, independente do partido. 

A rede social de maior investimento foi o Facebook, com U$643.000. 

Barack Obama, em 2008 tinha mais de 500 grupos relacionados a si no Facebook 

 

Na segunda campanha presidencial de Barack Obama (2012) também houveram 

números significativos. Tida como uma das maiores campanhas políticas da história, Obama 

novamente se voltou para as redes sociais e, não por acaso, após os investimentos de sua 

assessoria de comunicação, uma de suas postagens foi a de maior interação de toda a história 

das redes sociais do mundo segundo o Jornal Globo News9. Naquele dia, cerca de 3 milhões 

de pessoas curtiram a postagem, chegando a 4 milhões e meio uma semana depois. A 

intenção aqui não é a de chocar com os números elevados, mas chamar a atenção para este 

novo território em que os eleitores se encontram. 

Os exemplos de Bono Vox e Angelina Jolie, trazidos anteriormente, nos fazem pensar 

que essa dissolução possa ser creditada ao fazer político atual.Nos parece que a maneira pela 

qual as lideranças se organizam socialmente, independentemente do sistema político a qual 

                                                           
7 A autora compreende que nos últimos estudos realizados pelo IBGE no Brasil, a grande maioria da população 
brasileira carece de acesso a um computador ou a internet. A intenção aqui é evidenciar as novas práticas que a 
web possibilitou e não, assegurar um estudo a respeito de sua eficácia proveniente da abrangência.  
8  Os dados apresentados são exposições do 1º Seminário de Introdução à Publicidade Digital, realizado em 26 
de março de 2009 sob orientação do ProfºDrº Wilson Gomes, todos os materiais estão disponíveis em: 
http://www.slideshare.net/optdigitais. 
9 Informação que foi ao ar no dia 07 de novembro de 2012 as 10:40h. 
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pertençam, sempre saem de seus espaços para ocupar outro e desenvolver seu exercício 

político para serem contempladas. Romário, atual deputado e candidato ao Senado, por 

exemplo, atualiza seu perfil do Facebook constantemente, postando fotos de almoços em 

família, passeios com cachorros, atividades recreativas com suas filhas, organizando afazeres 

do trabalho, tudo na intenção de que seu público eleitoral o tenha como um sujeito comum 

com atividades comuns e, assim, sejam impelidos a uma familiaridade midiatizada, a qual 

nunca é concreta e palpável, uma vez que seus eleitores não são familiares a ele, mas a uma 

imagem construída dele. A visibilidade e o poder do simbólico nessas estruturas acabam por 

parecer excelentes exemplificações de como o campo político se apropriou dos argumentos da 

cultura da celebridade a seu favor ao longo do tempo. Romário sai de seu espaço de trabalho 

(o político) para estabelecer valores em seus relacionamentos da página na web com propostas 

completamente particulares. Suas fotos em família significam não outra coisa que seus 

princípios de boa conduta e moral, de forma que quem o veja assim em sua rede social na web 

o conecte ao papel social de deputado. É a respeito disso a afirmação de que os sujeitos saem 

de seus espaços para ocupar outros e desenvolver seu exercício político para serem 

contemplados. 

No entanto, é verdade que as celebridades políticas têm a responsabilidade e os 

deveres cívicos mais carregados que qualquer outra celebridade. Samuel Smiles, o ideólogo e 

moralista a que nos referimos antes, acredita que as celebridades não devem ter uma 

finalidade em si mesmas, suas atribuições deveriam rasgar essa proposta e acrescer à 

economia, à cultura e ao que ele chama de “reforçar a estrutura moral cristã” (apud ROJEK, 

2008). Apesar de ser uma ideia muito nobre, que de tempos em tempos aparece na política, 

ela não se sustenta governo após governo. A esfera política apresenta um individualismo que 

se estende ao partidarismo, e a oposição, quando assume, sempre procura deixar marcas mais 

sobressalentes que a administração anterior, de forma que seu status de celebridade pouco 

muda eficazmente questões como as levantadas por Smiles. Seu exercício revela grande 

visibilidade às ações desempenhadas, confere reconhecimento administrativo ao governante 

(celebridade) em questão, mas pouco dá conta de argumentos legítimos, uma vez que a 

competitividade e a manutenção de um sistema ou de um governo é maior que o bem estar 

social, infelizmente. 
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3.2 Deputado Romário: breve histórico 

 

Hoje são recorrentes as celebridades artísticas que se lançam à política e se filiam a 

partidos. No Brasil conhecemos casos de cantores, humoristas e jogadores de futebol que 

deixam de lado seus campos de atuação por preterirem uma carreira na política, se 

aproveitando da grande exposição de sua imagem na mídia na tentativa de serem eleitos, 

como é o caso do Deputado Romário.  

Romário Faria foi eleito como Deputado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) com quase 150 mil votos. É o primeiro vice-presidente da Comissão de Turismo e 

Desporto, vice-presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, suplente da 

Comissão de Educação e Cultura, diretor de assuntos esportivos e acessibilidade da Frente 

Parlamentar da Atividade Física. Hoje, Romário concorre as eleições de 2014 para o cargo de 

Senador do estado do Rio de Janeiro e está a frente nas pesquisas com 44% das intenções de 

voto10. 

 

4. DA ANÁLISE 

 

Esta investigação científica é uma reflexão sobre a cultura das celebridades no 

cenário político do Brasil, com o objetivo de fazer uma aproximação do objeto empírico, 

através de uma análise quali-quantitativa de postagens do perfil oficial do Facebook de 

Romário Faria.  Foram selecionadas para tanto, as dez primeiras postagens do mês de 

setembro, que acabarampor compreender um período de quatro dias, de 01/09/2014 até 

04/09/2014. As dez postagens da página oficial de Romário Faria se configuram como fotos, 

vídeos ou cartazes web. Na tabela abaixo, estão contidos alguns dados quantitativos referentes 

às interações das postagens: campos em rosa representam postagens de audiovisuais, campos 

em verde representam postagens de fotografias e o campo em roxo representa um cartaz web. 

Os campos que contém asteriscos referem-se a um conteúdo de fotografias com montagens. 

 

                                                           
10 Pesquisa encontrada no portal Eleições 2014. Acesso em 12 de setembro de 2014. Disponível em: 
http://www.eleicoes2014.com.br/pesquisa-eleitoral-rio-de-janeiro/ 
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QUADRO 2 - TABULAÇÃO DOS DADOS REFERENTE ÀS INTERAÇÕES DAS POSTAGENS DE 

ROMÁRIO 

Postagens Números de Curtir Números de Comentários Números de 
Compartilhamentos 

Postagem nº 1 2.352 267 1.056 

Postagem nº 2* 2.135 44 55 

Postagem nº 3 1.732 124 182 

Postagem nº 4 3.408 146 78 

Postagem nº 5* 3.607 126 91 

Postagem nº 6* 8.293 239 1.253 

Postagem nº 7 2.587 95 86 

Postagem nº 8 1.809 165 267 

Postagem nº 9 2.666 77 39 

Postagem nº 10 1.455 93 75 

 

A postagem com o maior número de interações é referente a uma montagem de fotos 

com uma criança de sete meses de idade, a qual nasceu com uma ligeira surdez e usa o 

aparelho auditivo pela primeira vez. Romário é conhecido por valorizar as causas de minorias 

como os portadores de necessidades especiais, com uma das filhas com Síndrome de Down, é 

sempre convidado a eventos ou ao debate de políticas públicas em favor de causas 

semelhantes. Os comentários desta postagem alteram entre euforia e incentivo, 

majoritariamente, tendem a expressar gratidão e apreço atitudes de Romário11. 

As outras fotos que em seguida apresentam maiores interações, o candidato a 

Senador aparece junto ao povo, abraçado ou segurando as mãos. Todas as imagens em que 

aparece, Romário está usando roupas simples: calças jeans, sapatos e camisas comuns sem 

estampa. O interessante é que são sempre em tons de azul, verde ou amarelo; apenas em uma 

o candidato aparece usando a cor rosa. As cores que mais se sobressaem parecem uma nítida 

alusão as cores da bandeira do Brasil e, como em todas fotos o sujeito está abraçado ou muito 

perto ao povo, a inferência que se faz é a de que Romário é próximo, quase que familiar ao 

Brasil. Alguém comum e completamente do povo, por assim dizer. 

                                                           
11 Acredita-se que os comentários nas interações da rede social web de Romário Faria possuem riquezas 
passíveis de investigação. Entretanto, como exercício de aproximação, este artigo científico se deterá apenas em 
tecer a esse respeito comedidamente, uma vez que a investigação não é capaz de dar conta deste dados também. 
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FIGURA 1: POSTAGEM Nº 4 REFERENTE AO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014 

 

 

Romário em sua página oficial, não se coloca mais como deputado, antes o nome de 

seu perfil correspondia a “Deputado Romário” enquanto agora, durante a campanha passa a 

ser apenas “Romário Faria”. Em todas as suas dez postagens estão contemplados, em algum 

lugar, seu número para o voto “400”. Pode-se traçar um paralelo interessante com o episódio 

ocorrido nas eleições de 1990 para a presidência. No segundo debate presidencial entre 

Fernando Collor e Luiz Inácio da Silva, o candidato Collor refere-se a si mesmo em primeira 

pessoa ou pelo nome próprio, enquanto que ao se referir ao seu oponente também candidato a 

presidência o chama insistentemente de deputado, na intenção de imprimir no imaginário de 

quem assistia ao debate que o candidato Luiz Inácio está fadado apenas a este cargo. Em uma 

experiência com alguma semelhança, Romário, ainda que exerça suas atribuições de deputado 

e esteja no exercício da função com trabalhos até o final do ano, prefere retirar-se desta 

condição. Romário Faria é quase que um candidato “novo” e sem marcas para o Senado, em 

suas postagens, não há menções de seu trabalho como deputado, apenas inferência e pedidos 
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de apoio ao que ele já está fazendo de melhorias e de novos planos, em um sentido muito 

abrangente.  

As sensações de parassocialidade, de proximidade e familiaridade estão presentes em 

todas as postagens do candidato. Estas premissas advindas da cultura das celebridades estão 

diluídas nas legendas das postagens ou no próprio conteúdo imagético, de maneira que 

sintamos impelidos a atribuir valores de uma pessoa comum e próxima a nós, à figura de 

Romário. É interessante que Romário se configura como uma CP1, por ser uma celebridade 

que atua em outra campo (o esporte) e que se lançou a política, mas mesmo em sua segunda 

candidatura, não faz o uso de celebridades para endossarem suas propostas. Enquanto outros 

políticos, não advindos de um campo celebrado anteriormente, se aproveitam largamente da 

exposição de celebridades em suas campanhas para corroborarem suas ideias, Romário parece 

bastar por si só. 

A linguagem que o candidato utiliza na web é sobremaneira simples e fácil de ser 

entendida, evidenciando um dos apontamentos favoráveis quanto ao uso das redes sociais web 

em campanhas. Sua página é acessada por uma grande quantidade de pessoas que responde as 

interatividades propostas: comentando, curtindo ou compartilhando as informações. 

Entretanto, a proposta das redes sociais digitais é a interação. A página do candidato propõe 

esta interação, mas não dá conta dela, se abstendo do diálogo com os eleitores ali, deixando a 

interação limitada e sem aprofundamento de debates. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Uma ponderação importante para a pesquisa empírica é a necessidade de manutenção 

da dependência da observação com a teoria, para que dessa forma haja justiça para com a 

investigação do objeto e, assim, desconstruir o empirismo ingênuo. Problemas como a ilusão 

primeira, as opiniões e achismos, bem como a supervalorização de ideias precisam ser 

desconstruídos ao longo da investigação. Por conta destas premissas considero importante o 

exercício de aproximação do objeto antes de uma pesquisa maior. 

É necessário romper com o empirismo ingênuo, como nos diz Rossetti (2010), e 

fazer investidas no objeto.O empirismo ingênuo, é assim adjetivado por desconhecer a 

dependência existente entre a observação e a teoria, considerando assim, aceitável que os 
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dados empíricos sejam percebidos em sua magnitude em uma experiência primeira. Seus 

pressupostos estariam baseados na ideia de que é perfeitamente plausível e possível em uma 

investigação empírica a observação direta e imediata à realidade, sob uma ótica desprovida de 

preconceitos e parcialidades. Investigações assim acabam por solapar o crescimento do campo 

científico comunicacional e, resultam em achismos e não, pesquisas científicas. 

Ao fim desta aproximação com o objeto foi possível inferir que a cultura das 

celebridades na realidade política se configura como um campo para investir pesquisas 

científicas. Ainda com poucas pesquisas que abordam esse tensionamento, a oportunidade de 

estudar este fenômeno se apresenta em inúmeros exemplos, hoje candidatos nas eleições de 

2014. 

Acredito que considerações finais seja um termo ousado. Dificilmente conseguimos 

finalizar uma investigação, na qual nada nunca mais poderá ser acrescido ou verificado. 

Entretanto como considerações que ululam o fim desta experiência ficam alguns 

questionamentos. É interessante que Romário Faria não busque o endosso de terceiros, em 

nenhum momento outros sujeitos célebres são contemplados na campanha. Uma só 

celebridade seria suficiente para os efeitos da cultura das celebridades em períodos de 

campanhas eleitorais? Ou ainda, as celebridades são uma construção midiática, afetadas pelo 

contexto sócio cultural com efeitos simbólicos, se sua individualidade é posta de lado, de que 

forma suas imagens são construídas como verdadeiras e ao mesmo tempo familiares para o 

eleitorado? 

Questões como estas encaminham a investigação para novas leituras e 

aprofundamentos teóricos que possam servir de reflexão para olhar o objeto e a problemática 

da investigação maior. 
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A RELAÇÃO ENTRE O TELEJORNALISMO E A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA 
DO PROJETO PARA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

Renata Caleffi1 
João Somma Neto2 

Resumo  
A construção legislativa no Brasil para doutrinadores jurídicos sofre influências dos veículos 
de comunicação, em especial da televisão. Mas alguns projetos, mesmo com a forte 
repercussão midiática, não conseguem entrar na agenda decisória do governo e por isto, o 
papel da televisão como construtora legislativa entra em choque. Este artigo busca, através de 
análise qualitativa, apresentar como o Jornal Nacional e o Congresso Nacional trocaram 
saliência nas PECs da redução da maioridade penal.   
 
Palavras-chave: Comunicação; Política; Visibilidade; Legislação; Janelas da oportunidade.  
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A elaboração legislativa no Brasil compete ao Poder Legislativo em suas três esferas: 

municipal, estadual e federal. Toda lei brasileira deve obedecer aos princípios constitucionais, 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, expressos no Título IV, Capítulo I – Do 

Poder Legislativo. De acordo com BRASIL (1988), o Poder Legislativo, é exercido pelo 

Congresso Nacional, composto por Deputados e Senadores, ambos, eleitos pelo povo. Os 

deputados são escolhidos pelo sistema proporcional de cada estado, já os senadores em número 

igualitário para cada estado (três senadores). Além de todas as funções exercidas internamente 

dentro do Congresso, cabe a esses representantes da sociedade a iniciativa de formular leis. 

Na subseção III do Capítulo I da Constituição, Artigo 61, fica disposto que a iniciativa das leis 

complementares e ordinárias é de responsabilidade de qualquer membro ou comissão do 

Congresso, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, 

ProcuradorGeral da República e aos cidadãos. O presidente da República tem o papel de 

sancionar ou não sancionar a decisão parlamentar, ou seja, aprovar ou não aprovar a criação 

das leis aprovadas pelo Congresso, contudo, a última decisão sempre é das casas 

parlamentares, que, caso a presidência vete uma decisão, os deputados e senadores podem 

derrubar a decisão em votação no Congresso.   

                                                 
1 Mestranda em Comunicação na Universidade Federal do Paraná, pesquisa financiada pela  
CAPES/CNPQ recaleffi88@gmail.com  
2 Professor Doutor, titular da Universidade Federal do Paraná, orientador desta pesquisa. jsomma@ufpr.br  
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Todas as leis propostas passam por Comissões parlamentares antes de serem votadas. 

Há aquelas que tramitam regime de urgência e outras de maneira normal. Todo esse processo 

legislativo pode durar de quatro meses a até 20 anos, dependendo da vontade política de cada 

discussão ou da importância do tema no cenário nacional.   

Apesar de ser normativa constitucional, alguns pesquisadores dedicam parte de sua 

obra a ressaltar o papel da mídia na construção legislativa brasileira, bem como sua influência 

no julgamento de casos de grande repercussão social. Mascarenhas trata a mídia, em especial 

a televisão e o rádio, como sendo o “Quarto Poder” da sociedade atual. Segundo ele, a mídia 

exerce um poder que exorbita a ótica constitucional, manipulando os indivíduos com intuito 

econômico e ideológico. “A Mídia vem se impondo como “Quarto Poder”, uma espécie de 

imposição, que nos parece um tanto quanto totalitária É um poder que está além do Estado” 

(MASCARENHAS, 2010, S/p).  

Contudo, o papel da mídia apresentado pelo autor pode ser questionado, já que, 

conforme apontam autores como GOMES (2004), a política e os meios de comunicação agem 

adjacentes na construção de políticas públicas. Isso significa que, talvez, a mídia não exerça 

um poder de manipulação nos indivíduos e, ao invés disto, auxilie na discussão de assuntos 

relevantes para a sociedade.   

Devido a estas contradições de teorias, este artigo busca comparar os conceitos do 

direito e da comunicação, buscando identificar o papel da televisão na tramitação do projeto 

para redução da maioridade penal no Brasil, identificando a saliência entre as agendas do 

Congresso e a divulgação de notícias pelo Jornal Nacional, referentes a este assunto. Para que 

o trabalho fosse desenvolvido, utilizou-se a metodologia de análise comparativa dos trâmites 

legislativos com as peças jornalísticas veiculadas no Jornal Nacional durante o período em 

que o projeto tramitou. Não é objetivo desta pesquisa, discutir se a redução para maioridade 

penal é uma normativa coerente ou incoerente, nem destacar uma opinião sobre o tema, pois o 

alvo do trabalho é discutir a relação entre a tramitação legislativa com a divulgação de 

reportagens sobre o tema dentro do telejornal.   

Para Kingdon (2003), a principal questão a ser respondida dentro das pesquisas de 

políticas públicas e da comunicação é: Por que alguns problemas se tornam importantes para 

um governo, a ponto de fazer tal problema se tornar uma discussão de Políticas Públicas? Na 

visão do autor, existe uma estratégia política que muitos pesquisadores não levam em 

consideração as janelas da oportunidade. Nesta corrente teórica, há uma percepção sobre as 



 
 

515 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

elites políticas se beneficiarem de temas em debate público para realizarem sua forma de 

política. Muitas dessas janelas são abertas e fechadas o tempo todo cabendo ao agente político 

prevê-las e tirar proveito das oportunidades. O que poucos se dão conta é que essas janelas 

não são previsíveis, se tornando assim uma estratégia política para os que são capazes de 

identifica-las.   

Utilizando estes conceitos, juntamente com o entendimento sobre o processo 

legislativo, a construção do direito e as estratégias políticas dentro da comunicação, o artigo 

visa apresentar novas perspectivas de como a televisão auxilia na aprovação de leis no Brasil, 

ou seja, ampliando a visão restrita que a mídia possui como um poder único e a colocando 

também como ator social dentro da política. Através de análise quantitativa da veiculação e da 

tramitação, serão apresentadas também algumas considerações sobre a visibilidade do tema e 

a sua relação de poder com a aprovação ou não de leis no Brasil.   

A televisão foi escolhida com base na pesquisa realizada pela Teleco Comunicação 

(2012), a qual aponta que o meio de informação mais utilizado pelo brasileiro é a televisão, 

presente em quase 97% dos domicílios, seguido pelo rádio, com presença em 83% dos lares e, 

em último lugar, a internet, com 36,5%. Aliada a estes dados, a empresa Meta (2010), em 

pesquisa realizada também relato que, mais de 42% da população brasileira consome 

telejornais diariamente, sendo que, desta porcentagem, 72% assiste a programação entre às 

18h até às 22h.   

 

2. A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

  

A Constituição Federal define que todos os indivíduos menores de 18 anos são 

inimputáveis, devendo obedecer uma legislação especial, hoje encontrada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA/1990. O Código Penal, obedecendo a hierarquia do sistema 

jurídico, diz no Capítulo III, Art. 27º, que trata da imputabilidade, que os menores de 18 anos 

são penalmente inimputáveis, sendo assim, são sujeitos às normas estabelecidas na legislação 

especial, tratada na Lei nº 7.209/19843.   

                                                 
3 A Lei 7.209/1984 altera a redação de alguns artigos do Código Penal (1940), mas estabelece a mesma decisão 
apresentada para a maioridade penal.   
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Toda vez que uma criança ou adolescente comete um ato infracional, os juristas se 

utilizam do Estatuto para definir as medidas punitivas, pois atualmente a legislação vigente 

sobre o tema é tratada pelo ECA, que diz:  

 
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de 
ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos 
responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.Art. 
107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão 
incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada.Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo 
e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.Art. 108. A 
internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta 
e cinco dias.Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basearse em 
indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa 
da medida.Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a 
identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para 
efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. (ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE, 1990, s/p).  

 
  O objetivo do trabalho não é a discussão se o projeto de lei é eficiente ou não e se irá 

beneficiar a população ou não. Mas para compreender as opiniões e também os possíveis 

motivos pela sua não aprovação, apresentamos abaixo as principais considerações 

argumentativas das posições contra e a favor da redução. Dentro da sociedade brasileira 

encontramos essas duas correntes. A primeira que não aceita a redução da maioridade penal 

defende que o indivíduo com menos de 18 anos ainda está em formação biológica e, devido a 

isto, não pode responder por atos ilícitos. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) defende 

a legislação atual, com a justificativa que a redução não irá solucionar os problemas, já que os 

adolescentes em conflito com a lei serão encarcerados com adultos que também não 

conseguem ser recuperados pelo sistema carcerário atual. Além disto, as doutrinas jurídicas, 

apesar desses vários projetos de emenda a Constituição dentro do Congresso, alegam que há 

uma impossibilidade de mudança no tema, já que esta é uma cláusula pétrea4 da Constituição 

Federal.   

A segunda corrente, a favor da redução, tem como bandeira a afirmação de que o 

menor pode cometer crimes hediondos e receberá apenas penas de medida socioeducativas de 

no máximo, três anos e, ao completar 21 anos, se cometer nova infração, não será considerado 

                                                 
4 São consideradas cláusulas pétreas aquelas que não podem ser alteradas. Nem mesmo PECs conseguem alterar 
tais normativas constitucionais. As cláusulas pétreas da CF88 estão dispostas no Art. 60º, o qual garante 
imutáveis: a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico; a divisão dos poderes e, 
por fim, os direitos e garantias individuais. Neste último ponto é que alguns juristas classificam a maioridade 
penal como cláusula pétrea.   
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reincidente, sendo julgado como réu primário e recebendo os benefícios da justiça para estes 

casos. Outra consideração dos defensores é a que o Código Penal Brasileiro é do ano de 1940, 

onde o país possuía outra realidade social, pois hoje, o número de adolescentes envolvidos 

com a criminalidade é muito superior àquela realidade.   

Os projetos que visam reduzir a maioridade penal sugerem que, a partir dos 16 

(dezesseis) anos, o indivíduo sofra as punições legais correspondentes a atos infracionais nos 

moldes do Código Penal. A primeira Proposta de Emenda a Constituição Federal (PEC) foi 

elaborada pelo então Deputado Federal, Benedito Domingos, em 1993. As propostas dividem 

opiniões no Brasil, bem como as pesquisas sobre as consequências da aprovação da PEC ou 

não, mas este questionamento não faz parte desta pesquisa.  

A proposta de emenda a Constituição (PEC 171/1993) de autoria do então Deputado 

Federal, Benedito Domingos (PP/DF), foi apresentada pela primeira vez em  

19 de agosto de 1993, ou seja, há mais de 20 anos. Em seu texto, publicado no Diário do 

Congresso Nacional, do dia 27 de outubro do mesmo ano, o Deputado sugere a alteração da 

idade para a aplicação de penas, a qual a pessoa com menos de 16 anos deixaria de ser 

imputável5. Essa PEC foi a primeira de várias outras proposições dos deputados e senadores 

brasileiros, com o objetivo de reduzir a idade de imputabilidade.  

Como o objetivo é compreender a relação entre as notícias veiculadas no Jornal 

Nacional e a tramitação legal no Congresso, separamos o objeto em dois quadros. Abaixo, o 

quadro mostra todas as novas propostas tramitadas no Congresso Federal, desde a PEC 

171/1993. A coluna 01 apresenta o número da PEC e o ano em que ela foi proposta. A coluna 

02 se refere ao congressista que apresentou a proposta, seu partido político e Estado de 

origem. Já na coluna 03, se a PEC possui algum requerimento para desarquivamento ou 

inclusão de itens.   

 

Quadro 1 – Criação de PECs sobre a maioridade Penal 
PEC/Ano  Congressista/ Partido  Requerimento  

37/1995  Telmo Kirst/ PPR – RS   

91/1995  Aracely de Paula/ PFL – MG  386/1996 (Pedrinho Abrao/PTB – GO)  

382/2014 (Akira Otsubo- PMDB/MS)  

426/1996 (Nair Xavier Lobo – PMDB – GO)  

                                                 
5 O presente trabalho também utiliza a expressão: adolescentes em conflito com a lei para designar as pessoas 
com menos de 18 anos, ambos os termos considerados os corretos para abordagem deste conteúdo.   
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301/1996  Jair Bolsonaro/ PPB- RJ  65/2013 (Jair Bolsonaro)  

209/2003 (Jair Bolsonaro)  

606/2011 53(Jair Bolsonaro)  

45/1996  Ney Suassuna/ PMDB -PB   

51/1996  José Bonifácio/ PTB - TO   

531/1997  Feu Rosa / PSDB – ES   

07/1998  Odacir Soares/  PTB-RO   

68/1999  Luiz Antonio Fleury/ PTB- SP   

1150/1999  Marçal Filho / PMDB-MS  145/2011 (Marçal Filho)  

167/1999  Ronaldo Vasconcellos/ PFL – MG   

169/1999  Nelo Rodolpho/ PP – SP   

133/1999  Ricardo Izar / PMDB – SP   

18/1999  Romero Juca/ PMDB - RR   

20/1999  José Roberto Arruda/ PSDB-DF   

633/1999  Osorio Adriano / PFL – DF   

260/2000  Pompeo de Mattos/PDT –RS   

321/2001  Alberto Fraga / PMDB – DF   

377/2001  Jorge Tadeu Mudalen / PMDB – SP  271/2011 (Jorge Mudalen)  

03/2001  José Roberto Arruda / PSDB-DF   

582/2002  Odelmo Leão/ PPB- MG   

26/2002  Iris Rezende / PMDB - GO   

64/2003  André Luiz/ PMDB – RJ   

179/2003  Wladmir Costa/ PMDB - PA  198/2011 (Wladmir Costa)  

90/2003  Magno Malta/ PR-ES   

242/2004  Nelson Marquezelli/ PTB - SP  249/2011 (Nelson Marquezelli)  

272/2004  Pedro Côrrea/ PP-PE   

302/2004  Almir Moura/ PL- RJ   

345/2004  Silas Brasileiro / PMBD - MG  8788/2013 (Jorginho Mello)  

09/2004  Papaléo Paes / PSDB - AP   

489/2005  Medeiros / PL – SP   

48/2007  Rogerio Lisboa / PFL – RJ   

73/2007  Alfredo Kaefer / PSDB - PR  404/2011 (Alfredo Kaefer)  

85/2007  Onyx Lorenzoni / DEM - RS   
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26/2007  Eduardo Azeredo/ PSDB -MG   

273/2013  Onyx Lorenzoni / DEM – RS  272/2013 (Onyx Lorenzoni)  

1643/2011 (Onyx Lorenzoni)  

2830/2011 (Onyx Lorenzoni)  

6996/2013 (Onyx Lorenzoni)  

87/2007  Rodrigo de Castro / PSDB-MG  1155/2011 (Rodrigo de Castro)  

125/2007  Fernando de Fabinho / DEM-BA   

399/2009  Paulo Roberto Pereira / PTB – RS   

57/2011  André Moura / PSC - SC  189/2014 (André Moura)  

74/2011  Acir Gurgacz   

83/2011  Clésio Andrade   

33/2012  Aloysio Nunes Ferreira   

 223/2012  Onofre Agostini / PSD - SC   

228/2012  Keiko Ota / PSB - SP   

21/2013  Alvaro Dias/ PSDB - PR   

279/2013  Sandres Junior / PP-GO   

332/2013  Carlos Souza / PSD – AM   

349/2013  Gorete Pereira / PR-CE  9097/2013 (Luiz Couto / PT-PB)  

Quadro 01. Criação de novas PECs sobre a imputabilidade penal/redução da maioridade penal, disponível no 

sistema de trâmites legislativo do Senado e da Câmara dos Deputados  

 

O quadro 02 mostra a divulgação de peças jornalísticas6 dentro do Jornal Nacional, no 

período de 2012 a 2013. A restrição de data é pela quantidade de notícias a serem estudadas 

no período anterior e, por tal extensão temporal, já conseguir identificar e responder as 

perguntas desta pesquisa.   

 

Quadro 02  - 
Data de Veiculação JN - 

com retranca  

09/11/2011 – Tentativa de assalto/ apreensão/ menor  

04/02/2012- Nova lei/ medidas/socioeducativas 

20/02/2012 – enterrada/ menina/ jet-ski 

23/02/2012 – Jovem/ suspeito/ jet-ski  

                                                 
6 Entende-se aqui, por peças jornalísticas, todos os produtos veiculados no telejornal escolhido, como por 
exemplo reportagens, reportagens especiais, nota coberta, nota pelada e entrevistas ao vivo.   
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24/02/2012- Adolescente/ jet-ski/ mata 

11/04/2012 – Presos / traficantes/ São Paulo e Rio de Janeiro 

16/04/2012 – Adolescentes atacam/ escola 

14/05/2012 – Polícia/ identifica/ Carolina Dieckmann 

28/05/2012 – Menor/ Carolina Dieckmann/; fotos 

13/06/2012 – Suspeitos/ arrastões/ adolescentes  

14/06/ 2012 – arrastões/ restaurantes/ reincidentes   

20/08/2012- STJ/ decisão/ tráfico de drogas  

06/11/2012 – Minas Gerais/ Atentado/ delegacia  

21/11/2012 – Salvado/ Presos/ assassinato  

10/12/2012 – Adolescentes/ queimam/ ônibus  

29/12/2012 – Adolescente / atropela/ tenta fugir  

11/04/2013 – Manifestação/ defende / mudanças no ECA  

10/04/2013 – Adolescente / Comanda/ arrastão  

29/04/2013 – Polícia/ apreende/ assassino/ dentista  

13/04/2013 – Manifestação/ redução da maioridade penal  

13/05/2013 – Menor/ tentativa/ furto  

03/06/2013 – Polícia/ investiga/ adolescente/ mata turista/  
Morro do Alemão  

04/06/2013 – Adolescente/ atropela e mata/ Rio de Janeiro  

06/06/2013 – Adolescente / mata / mãe  

22/06/2013 – Manifestantes/ Esplanada/ Adolescentes  

22/06/2013 – Suspeitos/ saques/ Barra da Tijuca  

27/06/2013 – assassinato / dentista/ polícia/ investiga  

27/06/2013- Polícia / adolescente/ manifestação  

04/07/2013 – Estudante/ atira/ colegas/ bullyng  

30/07/2013- Duas adolescentes/ suspeitas/ assassinato  

06/08/2013 – Adolescente / suspeito/ chacina  

07/08/2013 – Polícia/ investiga/ menor de 13 anos  

08/08/2013 – Jovem/ 13 anos/ mata família  

12/08/2013 – Adolescentes/ fogem / unidade  

04/09/2013 – Polícia/ prende / violência no RJ  

05/09/2013 – Menor / mata / pais  

25/10/2013 – Estudo / péssimas condições / menores infratores  

30/10/2013 – Centros de recuperação / bom exemplo/ conflito  
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14/11/2013 – Vandalismo / Manifestações/ 68 jovens  

09/12/2013 – Polícia/ 22 suspeitos/ menores   

Quadro 02. Peças jornalísticas disponíveis nas edições do Jornal Nacional no período de 2012 a 2013, que 

possuíam como similaridade, o envolvimento de adolescentes em infrações.  

 

Nos dois quadros acima, é possível verificar que o andamento do trâmite legislativo 

acompanha a intensidade da divulgação jornalística mediada pela televisão. Muitas vezes, 

contudo, mesmo com alto número de peças, o telejornal não consegue agendar o processo 

decisório do governo, e é este o ponto central deste artigo: porque esta falta de agendamento 

acontece no projeto de lei para redução da maioridade penal.   

É possível notar que no ano de 2012 teve um número alto de reportagens divulgadas 

pelo Jornal Nacional sobre crianças e adolescentes em conflito com a lei e, no mesmo período, 

três novas propostas de emendas constitucionais foram apresentadas no Congresso – sendo 

este um número alto de PECs sobre o mesmo assunto legal. Em 2013 o número de notícias foi 

ainda maior pelo Jornal Nacional e como resposta, uma PEC a mais que no ano anterior foi 

apresentada pelos congressistas.   

Com o número alto de tramitações e de propostas sendo criadas no Brasil, como 

compreender a não aprovação do projeto? Discutiremos abaixo, através das teorias das 

estratégias políticas e da visibilidade midiática, as possíveis respostas por este não 

agendamento de criação de políticas públicas.   

 

3. COMPOSIÇÕES TEÓRICAS  

 

No Banco de teses, dissertações e monografias da Universidade Federal do Paraná, em 

consulta realizada pelas palavras chave: mídia, influência, direito, foram encontrados 

trabalhos intitulados: “O Papel dos Meios de comunicação na construção social da 

criminalidade” e “Discurso criminológico da mídia na sociedade capitalista”, os quais 

concernem aos meios de comunicação de massa uma relação muito forte com o direito e a 

criação de leis e/ou julgamentos.   

E não são apenas as pesquisas jurídicas que relacionam o controle exercido pelos 

veículos de comunicação, também é possível encontrar autores das ciências humanas e sociais 

destacando essa influência. Thompson (2008) relata sobre o controle exercido pela mídia nos 

acontecimentos da vida social da atualidade. Para ele, a mídia se envolve ativamente na 
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construção do mundo social, levando imagens e informações a todos, modelando os próprios 

acontecimentos (p. 106).  

Brito (2009) verifica que a mídia – e ele se refere aos veículos de comunicação, neste 

caso -, ao invés de informar para fomentar a participação popular, informam para influenciar 

decisões nas três esferas do poder, principalmente nos poderes Legislativo e no Judiciário, 

pois fatos ocorridos são expostos cinematograficamente para a sociedade, gerando medo, 

insegurança e sentimento de impunidade.  

Miguel (2002) relata que a mídia é hoje, o principal instrumento de visões do mundo e 

dos projetos políticos, ou seja, é o local onde se encontram as mais diversas representações do 

mundo social, associadas a diversos grupos e interesses. Mesmo não abrangendo todas as 

visões existentes, a mídia consegue ser o lugar onde é possível ter uma grande diversidade de 

opiniões. Contudo, o fato de não contemplar toda a diversidade social acarreta na má 

reprodução dessa heterogeneidade, afetando também o exercício democrático.  

Ao mesmo tempo em que os teóricos das ciências jurídicas e da comunicação exaltam 

o papel da televisão na construção legislativa, há outras teorias que demonstram um papel não 

tão significativo e que, ao mesmo tempo, reafirmam e colocam a televisão e o telejornalismo 

como atores participantes do processo, em uma visão positiva do meio de comunicação em 

questão.   

 

4. JANELAS DA OPORTUNIDADE  

 

Para compreender a criação de políticas públicas no Brasil, é utilizado o conceito dos 

múltiplos fluxos, de Kingdon (2003), pois o autor procura responder de que forma um 

problema consegue entrar na agenda decisória do governo/governante. Neste processo, o autor 

define a agenda como algo importante, já que ela é uma lista de assuntos e problemas que o 

governo observa em um momento determinado, podendo ser alterada pelo cenário político 

envolvido no caso. São três tipos de agendas existentes. A primeira é a Agenda sistêmica ou 

não governamental, aquela que não tem interesse imediato, mas está à espera de uma 

oportunidade para competir com as demais agendas. A segunda é a agenda institucional, que 

possui atenção do governo, contudo, não está na pauta decisória atual. Por fim, a terceira 

agenda é a agendadecisória, que é aquela que possui os assuntos em andamento.   
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Para que um determinado assunto consiga fazer parte da agenda política/decisória, há 

um processo incremental, o qual combina uma série de fluxos independentes, que atravessam 

as estruturas da decisão, ou seja, há fluxos diferentes para que isso aconteça. Esses fluxos, 

segundo Kingdon (2003) também são divididos em três: Problems (problemas), policies 

(alternativas) e politics (política).  

Os problemas são condições sociais e a forma como elas despertam o interesse de 

ação. Eles podem ser indicadores econômicos, políticos, sociais ou até mesmo respostas a 

ações já realizadas/desenvolvidas. Geralmente os problems necessitam dos outros fluxos para 

entrar na agenda decisória.   

As alternativas são propostas elaboradas por especialistas, agentes da sociedade, 

academia, etc., que mobilizam as comunidades de política, se envolvendo com temas 

específicos. Eles aguardam o surgimento de oportunidades para apresentar seus 

conhecimentos sobre o problema.   

O terceiro fluxo é o de política, que é encontrado em negociações típicas realizadas 

politicamente. Elas podem ser influenciadas pelo clima nacional sobre o tema, pela política de 

grupos que pressionam o governo e até mesmo pelamudança interna do governo.   

Segundo Kingdon, a formação da agenda governamental é um processo com infinitas 

questões públicas e que, por tratar de conflitos entre vários atores sociais (como televisão, 

movimentos sociais, etc.), acaba destacando por fatos sociais que movimentam a opinião 

pública. Dentro de várias alternativas possíveis, as que ganham destaque na sociedade e, 

consequentemente na opinião, acabam se tornando políticas do governo.   

Complementando o estudo dos fluxos, chega-se aos motivos sobre como a agenda do 

governo é feita e, as três oportunidades que acionam a agenda governamental são: 

Indicadores; Circunstâncias (crises, por exemplo) e; Feedback social do próprio governo. Para 

Kingdon, uma das explicações desta teoria está nas Janelas da Oportunidade, a qual ocorre da 

seguinte maneira. Os fluxos estão atuantes sozinhos e, ao se cruzarem, criam uma 

oportunidade para mudança e convergência. Esse choque possibilita uma abertura da 

discussão de um tema na agenda governamental e, se as conjunturas forem suficientes, esta 

janela possibilitará a construção da política pública. Algumas janelas são mais visíveis que as 

outras e a agenda se torna um reflexo da visibilidade do tema dentro da sociedade.  

Como conceituar a criação de leis com as janelas de oportunidade então? No caso do 

projeto de redução da maioridade penal, podemos destacar algumas situações que levam a não 
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aprovação da lei. Apesar de apresentar o fluxo político e de problemas, citados por Kingdon, o 

tema não consegue mobilizar as policies (alternativas) de maneira adequada. Isso porque, o 

tema é controverso dentro de várias esferas da sociedade, principalmente do âmbito dos 

estudos jurídicos e dos defensores do sistema legal atual. Mesmo com o choque de dois fluxos 

e a criação das janelas da oportunidade apresentadas, não há recursos suficientes para a 

aprovação da lei.   

Isso significa que, apesar de agendar a mobilização de parte da sociedade acerca do 

tema, conseguindo abrir as janelas da oportunidade, os decisions makers não encontram 

alicerces suficientes para a construção da política pública. Mesmo com a entrada de novas 

PECs no Congresso acompanhando a divulgação televisiva de fatos sociais, a redução da 

maioridade penal ainda é conflituosa no âmbito das opiniões, principalmente dentro das 

Comissões Parlamentares.   

 

5. VISIBILIDADES  

 

Outra corrente teórica que auxilia na compreensão da não aprovação do projeto de lei 

para redução da maioridade penal é a que trabalha com a visibilidade midiática. Ao adquirir 

visibilidade midiática, um tema, assunto, fato, opinião, passa a ter também uma dimensão 

social diferente daquela que possuía antes de sua abordagem nos meios de comunicação.  

Os conteúdos veiculados pela mídia tem repercussão imediata junto ao público, que 

pode manifestar sua visão ou posicionamento a respeito. Contudo, essa visão ou 

posicionamento também pode sofrer influencias da própria mídia, na medida em que as 

abordagens e enfoques escolhidos para divulgação refletem, com maior ou menor intensidade, 

as relações de força e poder na sociedade.  

O que se torna visível através da mídia é resultado de escolhas e opções. No processo 

de produção do jornalismo, são levados em conta alguns critérios que determinam aquilo que 

deve aparecer e o que deve ser relegado a segundo plano. Esses critérios nem sempre 

consideram a relevância social, cultural, política ou econômica do acontecimento/assunto. 

Assim, a visibilidade que se atribui àquilo que é mostrado, muitas vezes, resulta de interesses, 

os quais podem não observar aspectos primordiais de sua importância em termos coletivos, ou 

da vida social em sua extensão mais ampla.  
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No caso especifico das noticias que viram leis, CALEFFI e SOMMA (2013) 

estudaram a aprovação das Lei 12.737/2012 e 12/760/2012 (Lei Seca e Lei Carolina 

Dieckmann) e verificaram a tramitação da legislação no Congresso devido à visibilidade que o 

tema possuía no telejornalismo. O trabalho compara a tramitação das leis com a visibilidade 

do tema no telejornal e destaca que a saliência dos temas pode ser verificada tanto por parte da 

televisão como do Congresso. Em outras palavras, quando o tema ganha visibilidade no 

telejornal, consegue repercussão dentro do Senado ou Câmara dos deputados e, quando a 

matéria é tramitada no Congresso mesmo sem divulgação de fato social anterior, também 

consegue agendar a televisão para a produção de notícias sobre o tema.  Podemos verificar 

assim, que as instancias do poder legislativo parecem ficar mais sensíveis ao tratamento célere 

dos temas.   

Outra questão interessante, nesses episódios é que junto com a visibilidade obtida pelo 

assunto, os políticos passam a também serem mais visíveis, uma vez que aparecem na mídia 

em função de iniciativas tomadas, à manifestação de suas opiniões sobre o problema, e às suas 

proposições para inserir a situação dentro do arcabouço legal. Então, a principio, parece que 

quanto mais a situação geradora de propostas de elaboração de leis específicas é tratada pela 

mídia, e de acordo com a maior ou menor frequência que repercute midiaticamente, há 

reflexos na atuação parlamentar.  

 Para Gomes (2004),os parlamentares tem nas leis sua maior cota de visibilidade, já que há 

uma grande atração nas suas decisões. Estar a frente do Congresso, Ministério e comissões da 

Câmara possibilitam aos congressistas uma atenção maior da sociedade e  esta visibilidade 

confere aos parlamentares o status de estarem sempre em período eleitoral para que a esfera 

civil possa ter conhecimento sobre a esfera política.   

 

Os mandatários, então, passam a cortejar a esfera civil e a buscar conhecer os seus humores 
e as suas tendências e a satisfazer os seus desejos. Passam a se assessorar de indivíduos 
com competência no controle dos fluxos comunicativos, para descobrir o que pensa e se 
sente o público e para produzir discursos e fatos conforme a opinião que se quer que o 
púbico tenha. Nesse sentido, a campanha agora se confunde com o mandato, solicitando da 
esfera política um dispêndio subsidiário e constante de energia. Os mandatários não apenas 
governam ou legislam, mas o fazem como se estivessem o tempo todo em campanha. A 
campanha agora é permanente, a eleição é interminável (GOMES, 2004, p. 114)  

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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A televisão, principal fonte de informação dos brasileiros, tem uma grande relação 

com a política nacional, mas tentar mensurar o quanto o telejornal é importante na sociedade 

brasileira talvez não seja possível. Este também é o objetivo da pesquisa, já que o estudo se 

dedica a identificar uma função social da mídia televisão dentro da construção legislativa 

brasileira. Visto isto, é necessário fazer algumas considerações, como a de que o responsável 

pela criação de leis no Brasil continua sendo o Poder Legislativo, como já é previsto em 

normativa constitucional, ou seja, a televisão não consegue aprovar sozinha, nenhuma 

legislação.  

 Conceituando a partir das janelas da oportunidade, propostas por Kingdom (2003), há 

uma hipótese de que um dos papeis televisão é o de promover atos oriundos clamor social. 

Mesmo quando a televisão agenda a divulgação de fatos sobre as atitudes de adolescentes em 

conflito com a lei e mesmo essas matérias jornalísticas terem grande repercussão na 

sociedade, a discussão também passa por outros atores sociais que, se tratando da redução da 

maioridade penal, possuem mais força dentro da decisão final.  

Sendo parte dos atores sociais, que constituem a agenda governamental, o telejornal 

então se destaca como ponto estratégico de decisões de políticas públicas. Seguindo as ideias 

dos múltiplos fluxos de Kingdon, trazemos a noção de que o telejornal é um dos agentes que 

possibilitam a criação das Janelas da Oportunidade e que, como qualquer outro agente 

contextualizado dentro das decisões políticas, não é o único responsável dentro do sistema.  

Apesar disto, ainda é possível acreditar que a mídia não exerce um papel negativo na 

construção legislativa brasileira e sim, atravessa os campos estratégicos da política eletiva e 

promove uma discussão social sobre a própria sociedade. Essa é uma hipótese, não uma 

conclusão efetiva.   

Outro aspecto a ser compreendido é de que os políticos se aproveitam da mídia para a 

construção de políticas públicas, ou seja, ao divulgar o fato social que contém um clamor e 

exige uma resposta, o congressista utiliza da visibilidade para criar um elo com seus eleitores, 

e isso não deve ser visto de maneira negativa, já que, segundo os autores apresentados acima, 

é a consequência das agendas governamentais e da construção de políticas públicas no país.   
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IMAGEM EMPRESARIAL E MANIFESTAÇÕES: 

VÍNCULOS ENTRE PUBLICIDADE E PROTESTOS NO BRASIL 
 

 
Renato Martinelli1 

 
 
RESUMO   
O processo comunicacional pelas redes conectadas possibilita a criação e a circulação de 
mensagens de diferentes teores, em uma plataforma aparentemente democrática, para livre 
expressão da opinião. Entretanto, quando publicidade institucional, mídias sociais e 
manifestações se misturam no ambiente on-line e off-line, a partir de uma campanha 
promovida por uma organização que ganhou novos significados, quais são os efeitos para a 
imagem da organização em questão? O artigo busca dialogar sobre o vínculo entre a 
publicidade com o título “Vem Pra Rua” da indústria automobilística Fiat, divulgada em 

2013, com as manifestações sociais ocorridas no Brasil. Além de um levantamento 
bibliográfico sobre os conceitos relacionados à identidade, imagem e reputação, o artigo traz 
dados que apontam o uso do termo publicitário como principal palavra-chave em contextos de 
ativismo digital. Dessa forma, pessoas dos quatro cantos do país se apropriaram do novo 
significado, expressaram sua opinião e seu apoio às manifestações e participaram da maior 
mobilização social da história recente do país.  
 
Palavras-chave: Imagem Empresarial; Comunicação Digital; Publicidade; Protestos; 
Manifestações Sociais.  
 

 

  
1. INTRODUÇÃO  

A repercussão sobre a campanha publicitária patrocinada pela empresa Fiat, com o 

título “Vem pra rua”, obteve uma dimensão maior do que a empresa havia planejado 

inicialmente. A publicidade, elaborada para celebrar a torcida e a paixão do brasileiro pelo 

futebol, durante a realização da Copa das Confederações FIFA no Brasil, passou a ter outro 

significado no contexto dos protestos realizados em junho de 2013. Dentro desse cenário, o 

trabalho pretende discutir a mobilização iniciada no espaço digital e nas redes sociais 

conectadas, com iniciativas de indivíduos e grupos que usaram uma comunicação 

originalmente publicitária para fins políticos e sociais na maior mobilização social da história 

recente do Brasil.   

                                                 
1Mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero (SP), professor de Comunicação Corporativa pela 
Anhembi Morumbi e BSP – Business School São Paulo, profrenatomgm@gmail.com 
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2. IDENTIDADE, IMAGEM E REPUTAÇÃO   

Na contemporaneidade, vivemos em uma sociedade cercada por marcas. Ao visitar um 

supermercado para fazer compras, nos deparamos com dezenas de opções para o mesmo tipo 

de produto. Ao olhar para o restante da gôndola, cores e formas se alternam e se multiplicam. 

Em um estímulo incessante para consumir, gerado pela publicidade e pela própria sociedade, 

empresas procuram criar produtos e diferenciais para tornarem-se vencedores na disputa pela 

preferência do consumidor. Na batalha mercadológica, a comunicação organizacional é 

elemento central de uma empresa, definida por Nassar (2008, p. 62) como um sistema social e 

histórico, formal, que obrigatoriamente se comunica e se relaciona, de forma endógena, com 

seus integrantes e, de forma exógena, com outros sistemas sociais e com a sociedade.   

Entretanto, com tantas organizações competindo nos mesmos mercados, o que faz um 

consumidor optar por um produto a outro? Suas características? Vantagens na negociação? 

Benefícios na compra e no uso do produto? Questões como estas estão implícitas no processo 

de aquisição de bens, mas é preciso recuar alguns passos para analisar os motivos que fazem 

uma organização ter uma imagem empresarial favorável.  

O primeiro passo de comunicação no desenvolvimento de um novo produto ou serviço 

é criar uma identidade. Segundo Argenti (2006, p. 80), trata-se de uma forma de manifestação 

visual de sua realidade, que é transmitida por meio do nome da marca, logomarca, slogan, 

produtos e serviços, folheteria, fachada e sinalização nas instalações, uniformes e todas as 

outras peças que possam ser exibidas, criadas e comunicadas pela empresa em todos os pontos 

de contato com os públicos de interesse. Partindo dessa identidade, é possível afirmar que 

pessoas em geral passam a ter condições de reconhecer o propósito do produto ou serviço, 

seus valores, sua proposta de valor – tanto na relação custo-benefício quanto na relação 

financeira, e seus atributos. Podemos dizer que sem a identidade, representada por uma marca, 

torna-se tarefa difícil para qualquer indivíduo, seja consumidor ou não, saber a qual produto 

ou serviço se refere. Inicia-se um jogo de adivinhação. Por isso, é possível afirmar que a 

marca faz o papel de criar a identidade na mente do consumidor. Uma marca é um produto ou 

serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou 

serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade, que identifica a origem ou o 

fabricante e permite ao consumidor – indivíduos ou organizações – que atribuam a 

responsabilidade a determinada empresa ou fabricante. (KOTLER, 2006, p. 269).   
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Todavia, a comunicação empresarial pode escolher um público-alvo para segmentar 

seus esforços de marketing e publicidade, na medida em que apenas uma parcela da 

população total recebe informações e tem conhecimentos suficientes para possibilitar essa 

identificação. Afinal, há uma infinidade de produtos e serviços desenvolvidos para atender 

demandas e anseios de consumidores em mercados locais, regionais e globais, para distintas 

classes sociais, faixa etária e interesses diversos. Portanto, para os indivíduos que foram 

impactados com a comunicação promovida pela empresa, a identidade se transforma em 

imagem. Em outras palavras, é a organização sob o ponto de vista de seus diferentes públicos 

(ARGENTI, 2006, p. 81).   

Contudo, essa imagem pode variar entre os indivíduos. Para uma parcela de 

indivíduos, a imagem da empresa pode ser positiva, para outro grupo de pessoas, que tiveram 

experiências insatisfatórias, a imagem é negativa. O que vai determinar a favorabilidade da 

imagem na mente da pessoa é, entre outros aspectos, a sua percepção em relação à identidade. 

Se por um lado a empresa atua para criar e manter uma identidade consistente, a imagem é 

produto da percepção de consumidores e não clientes em relação à identidade da empresa. E 

para aqueles que não tiveram contato algum com a organização e/ou sua marca, é possível 

afirmar que a imagem para esse sujeito é indiferente.   

As organizações em geral, como fontes emissoras de informações para seus mais 
diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos comunicativos 
causam os efeitos positivos desejados ou que são automaticamente respondidos e 
aceitos na forma em que foram intencionados. É preciso levar em conta os aspectos 
relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem como a 
complexidade que permeia todo o processo comunicativo. (KUNSCH, 2009, p. 70)  

 
No ambiente de mudanças da vida social do século 21, com alterações em situações 

que podem envolver a identidade de uma empresa, a imagem institucional pode sofrer abalos, 

tanto para o bem quanto para o mal. Na ocorrência de um episódio que venha a afetar 

negativamente a imagem de uma empresa, o público até então indiferente ou favorável à 

organização pode refletir a respeito do fato e mudar sua percepção. Entretanto, se mesmo em 

um cenário de crise, a organização conseguir obter sucesso na conclusão do caso, e superar as 

expectativas iniciais da situação negativa, a percepção do público pode ser positiva, gerar 

mais credibilidade e sugerir uma imagem favorável no curto prazo.  

Então, qual seria a diferença entre reputação e imagem? A reputação é diferente da 

imagem por ser construída ao longo do tempo, e não por ser uma percepção em um 
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determinado período, em um tempo menor. Também se diferencia da identidade, pois a 

reputação é um produto de percepção tanto de públicos internos quanto externos, enquanto a 

identidade é construída apenas por elementos internos, ou seja, a própria empresa. Além 

disso, a imagem pode ser diferente entre um público e outro. Já a reputação está baseada na 

reputação somada de todos os públicos. Quando a identidade e a imagem estão bem alinhadas, 

a reputação é mais sólida. (ARGENTI, 2006, p. 97)  

Para Rosa (2006, p. 119), “sem reputação, não há confiança. E sem confiança, não há 

escolhas. Essa é a importância da reputação: ela é a ponte entre nós e a escolha dos outros.” 

Dessa forma, antes do cliente enxergar no produto ou serviço a ser adquirido os seus 

benefícios, vantagens ou características, o consumidor precisa estabelecer uma relação de 

confiança com a marca. Para ilustrar, cito alguns exemplos. Um laboratório farmacêutico não 

vende medicamentos, ele vende confiança e segurança no tratamento. Um advogado não 

vende seus honorários, ele coloca valor na possibilidade de sucesso em ações judiciais e 

consultoria jurídica, a despeito de sua credibilidade. Uma operadora de turismo não vende 

uma viagem, a empresa comercializa um sonho e coloca sua competência à prova do cliente 

para que a experiência supere as expectativas.   

Contudo, toda confiança se conquista com tempo. A formação da reputação 

organizacional na mente dos indivíduos se processa ao longo do tempo, pela soma das 

diversas percepções de curto prazo, ou seja, pelo conjunto de imagens.  

 

3. COMUNICAÇÃO DIGITAL E ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS  

O processo comunicacional não é mais o mesmo após as possibilidades de interação, 

participação e colaboração oferecidas pelas mídias sociais. Dentro desse contexto, os desafios 

no universo da comunicação ganham complexidade na atividade dos profissionais da área. De 

acordo com Corrêa (2005, p. 318), um dos dilemas do profissional de comunicação é 

compreender o processo comunicacional contemporâneo pelas novas tecnologias digitais, 

seus usos e sua obsolescência, especialmente relacionados a temas como vantagem 

competitiva, inovação, valor agregado e diferenciação que trafegam pelo ciberespaço.  

As organizações, como parte integrante da sociedade, são impactadas diretamente 

pelas mudanças e sua comunicação assume novas formas de atuação (KUNSCH, 2008, p. 

175). Com isso, a comunicação não é mais descrita como transmissão de mensagens ou 
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conhecimento. Por meio das redes digitais, trata-se de uma atividade prática que permite uma 

capacidade de resposta e retorno, com a possibilidade de formação de relacionamentos e 

diálogos com os públicos visados (KUNSCH, 2009; TERRA, 2011).   

Quando se fala de comunicação digital empresarial, não seria adequado limitar-se 

somente a existência de um website2  da organização na internet ou a troca de e-mails e 

mensagens por correio eletrônico telefônico. Segundo as afirmações de Corrêa,   

 

A comunicação digital per sipode ser definida como o uso das tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TICs) e de todas as ferramentas dela decorrentes, 
para facilitar e dinamizar a construção de qualquer processo de comunicação 
integrada nas organizações. (2005, p. 321) 

 

No composto da comunicação integrada, que envolve, segundo Kunsch (2003), a 

comunicação administrativa, a interna, a mercadológica (relacionada aos produtos e serviços 

da organização) e a institucional (vinculada à imagem empresarial em diferentes esferas de 

atuação e influência), a comunicação digital tem papel central na contemporaneidade. 

Pautadas pela formação e desenvolvimento de relacionamento no ambiente digital, empresas 

de diferentes segmentos de atuação buscam marcar presença, estabelecer diálogos e construir 

uma imagem positiva perene junto a seus públicos de interesse conectados à rede. Entretanto, 

as possibilidades oferecidas pela comunicação no ambiente digital trazem consequências no 

que se refere a sua imagem empresarial. Como afirma Terra (2011, p. 28), “é preciso 

preocupar-se com a imagem organizacional na rede, visto que a web não só ampliou a 

repercussão dos problemas com a reputação de uma empresa, mas também diversificou os 

riscos.”   

Empresas dos mais diversos ramos de atividade têm utilizado a internet e as redes 

sociais para promover campanhas publicitárias, estimular relacionamento com consumidores, 

realizar atendimento ao cliente sobre reclamações, dúvidas e sugestões, bem como ganhar fãs 

ou seguidores de seus perfis on-line para ampliar a imagem positiva empresarial e o 

engajamento do público de interesse à marca. Contudo, pelos recursos de busca e pesquisa à 

informação disponível na internet, pela capilaridade da rede e acesso crescente à web por 

milhões de usuários em todo o mundo, as organizações estão cada vez mais expostas para a 

sociedade. “A abertura de fontes e a transparência das ações serão fundamentais para que as 

                                                 
2 Sítio eletrônico, um conjunto de páginas acessíveis pela internet.  
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organizações possam se relacionar com a sociedade e contribuir para a construção da 

cidadania na perspectiva da responsabilidade social.” (KUNSCH apud CORRÊA, 2005).  

Nesse sentido, há um senso de cobrança por transparência pelos públicos de interesse 

da empresa que gera uma necessidade de exposição e visibilidade por parte da companhia, o 

que envolve a comunicação digital.    

 

As empresas de hoje têm de ser abertas e transparentes, criando canais de 
comunicação com a sociedade e prestando contas a ela. Precisam, sobretudo, ter em 
vista os públicos estratégicos, considerando que um público indireto hoje pode ser 
um público prioritário amanhã. (TERRA, 2011, p. 15) 

 

Acompanhar e monitorar o que se comenta sobre a empresa na rede digital conectada é 

tão importante quanto promover a comunicação no ciberespaço. Dessa maneira, pode-se 

gerenciar a imagem empresarial, dar seguimento ao planejamento comunicacional ou fazer 

correções de rota, com planos de ação de comunicação, na tentativa de reconduzir o público 

conectado à imagem desejada pela organização. Como afirma Terra (2011, p. 28), “a 

manutenção da reputação on-line envolve dois aspectos: a proteção da imagem em si e a 

monitoração constante dos consumidores na internet.”  

As mídias sociais digitais, presentes na comunicação e no relacionamento, tão são um 

espaço propício para a propagação de pensamentos, ideias e conceitos, uma plataforma - em 

princípio -, democrática, de baixo custo e colaborativa, que propicia espaço para atores sociais 

exerceram sua liberdade de expressão. Tal fato aponta para a tendência de uma crescente 

ausência de limites entre o individual e o coletivo, o privado e o público, como colocou 

Corrêa (2005, p. 318) ao afirmar que “assistimos à quebra dos limites entre espaços 

organizacionais e espaços individuais, refletindo no campo corporativo a outra simbiose da 

sociedade da informação: a diluição do limite entre as esferas pública e privada.”   

 

4. PUBLICIDADE E PROTESTOS  

A Fiat, indústria automobilística com sede na Itália e atuante no Brasil desde a década 

de 1970, é uma das diversas organizações que usa a comunicação digital na atualidade para 

divulgar campanhas e mensagens publicitárias, aproximar-se do cliente pelo relacionamento e 

diálogo e conquistar mais simpatizantes à marca. Como exemplo, a organização divulgou 
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entre os meses de junho e julho de 2013 uma campanha publicitária na internet e nas mídias 

de massa relacionando a empresa com um importante evento esportivo de repercussão 

mundial ocorrido no Brasil, a Copa das Confederações, organizada pela FIFA 

(FédérationInternacionale de Football Association), entidade máxima do futebol.  

Nesse contexto, a Fiat elaborou e divulgou a campanha ‘Vem Pra Rua’, para celebrar 

os momentos esportivos em que o Brasil vive, relacionar sua marca à alegria e à vibração da 

torcida brasileira. Mais do que isso, o objetivo inicial era potencializar sua imagem durante o 

período de realização de um importante acontecimento midiático. Desenvolvida 

especialmente para a campanha, a letra da música reflete a paixão que o futebol desperta no 

brasileiro e convoca a torcida para incentivar o país na competição.  

Vem vamos pra rua  
Pode vir que a festa é sua  
Que o Brasil vai tá gigante Grande como nunca se viu  
 

Vamos vem com a gente 
Vem torcer, bola pra frente  
Sai de casa, vem pra rua  
Pra maior arquibancada do Brasil  
 

Oooooo (2x) 
Vem pra rua  
Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil  
 

Se essa rua fosse minha 
Eu mandava ladrilhar  
Tudo em verde e amarelo  
Só pra ver o Brasil inteiro passar  
 

Oooooo (2x) 
Vem pra rua  
Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil  
 

Além da plataforma digital, com comunicação publicitária nas redes sociais, como 

Facebook, Twitter e YouTube, a campanha entrou na mídia de massa por meio de comerciais 

em TV, rádio, revistas e jornais. Todo o investimento de mídia gerou uma grande visibilidade 

junto ao público de interesse. Entretanto, no mesmo período, sem qualquer planejamento 
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prévio da montadora italiana, sua campanha foi utilizada para outros fins. A música ‘Vem pra 

rua’ transformou-se no hino de protestos que tomaram conta de dezenas cidades brasileiras 

nos meses de junho e julho de 2013.  

Iniciada pela causa de mobilidade urbana, gratuidade de transporte público para 

estudantes e redução do valor cobrado para tarifas de ônibus, trens e metrôs, uma grande 

mobilização social ocorreu simultaneamente em capitais e cidades pelo Brasil. Contudo, a 

pauta não se limitou aos temas iniciais. A onda de manifestações se intensificou durante a 

Copa das Confederações, uma vez que os protestos ganharam adesões de milhares de 

brasileiros contra os gastos exorbitantes pelo governo para a realização de eventos da FIFA, 

em detrimento de melhores condições em serviços públicos básicos, como saúde, educação, 

transporte e moradia.   

O que era uma trilha sonora de campanha publicitária passou a ser um hino das 

manifestações, uma espécie de convocação para as pessoas irem às ruas e manifestarem-se a 

favor de um país mais justo, honesto e sem corrupção. A hashtag3 #vemprarua foi o termo 

mais divulgado em postagens nas mídias sociais, em publicações relacionadas aos protestos 

brasileiros, com mais de 80,1 milhões de menções4 do termo apenas entre os dias 17 e 20 de 

junho de 2013, período do auge da mobilização social.   

De campanha publicitária à tema de ativismo digital e mobilização social, o comercial 

para rádio e o clipe da música “Vem Pra Rua” ganharam uma releitura da população e a trilha 

sonora foi usada em novos produtos midiáticos5. No lugar do clipe ufanista e com clima 

positivo, relacionado ao futebol, o tema deu lugar a diversos vídeos produzidos e divulgados 

nas mídias sociais com imagens dos protestos em todo País, manifestantes com cartazes e 

confrontos entre participantes das passeatas e polícia. 

Com protagonismo civil, colaborativo e compartilhado a favor da mobilização, a 

publicidade “Vem Pra Rua” ganhou novos significados, possibilitados pela natureza do 

processo comunicacional, mas intensificado e amplificado pelo ambiente digital.  

A comunicação oportuniza aos sujeitos gerarem e compartilharem informações que 
lhes proporcionem ferramentas de pensamento e direção para cooperar e organizar 
suas rotinas. Ao se comunicarem, os indivíduos criam significados, trocam e 

                                                 
3 Palavras-chave antecedidas pelo símbolo "#", que indicam o tema em discussão em tempo real no Twitter e 
Facebook, viram hiperlinks dentro da rede e indexáveis pelos mecanismos de busca. 
4 Dados publicados pelo grupo Máquina, a partir da ferramenta Brandviewer. 25 jun. 2014.  
5 Vídeo “Vem pra Rua”. Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=vvJt-Mpz8us> Acesso em 13 ago. 
2014.  
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respondem mensagens. A informação representa os dados processados dos 
significados criados pelas pessoas. (CORRÊA apud SOARES, 2005) 

 

A associação da imagem empresarial da Fiat com os protestos ocorridos no Brasil em 

2013 não estavam no planejamento da empresa. Inclusive, na ótica da organização, a 

publicidade da empresa e as manifestações sociais – mesmo fazendo uso do tema “Vem Pra 

Rua”, não denotam relação direta com a marca institucional. Na época da veiculação dos 

comerciais, no período de maior intensidade dos protestos nas ruas e do ativismo nas redes 

com a hashtagda campanha, é possível afirmar que havia uma sensação de que o plano de 

mídia havia sido reforçado, com mais inserções na mídia. No mesmo mês, especulou-se que a 

Fiat pretendia antecipar o fim da divulgação da campanha publicitária por conta da 

associação, mesmo que indireta, com as mobilizações sociais. De acordo com a nota 

divulgada pela assessoria de imprensa da empresa, a Fiat não alterou o plano de mídia e 

jamais cogitou suspender a campanha. Apesar de não ter sido criada para as manifestações e 

não identificar uma relação direta entre a campanha e a mobilização social, o diretor de 

marketing da montadora afirmou em entrevista que a música ganhou as ruas pela qualidade do 

conteúdo, sem qualquer tipo de manifestação da população em geral relacionada à empresa.   

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

O fato de a Fiat ter mantido o plano inicial traçado para a divulgação da campanha se 

mostrou acertada sob diferentes aspectos. Em primeiro lugar, para uma empresa desse porte, 

que pertence à indústria automobilística - setor que representou mais de 18% do produto 

interno bruto (PIB) brasileiro em 2011, não cai nada bem alongar uma comunicação que, 

mesmo indiretamente, alimenta protestos contra o governo local. Ainda que a companhia 

afirme que não exista relação entre a publicidade e as manifestações, por parte da montadora, 

é possível observar a partir dos dados de monitoramento das mídias sociais que o termo 

originalmente publicitário ganhou novos significados políticos e sociais, sem o aval da 

anunciante, mas há sim uma relação entre a publicidade e os protestos. Se não fosse o 

investimento realizado pela Fiat para divulgar sua campanha em meios de comunicação de 

massa entre maio e junho de 2013, o que gerou grande visibilidade para a campanha, talvez o 
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termo não teria sido usado de forma ressignificada pelos manifestantes. Curiosamente, vale 

ressaltar que a publicidade de uma fabricante de carros tenha sido o mote de protestos 

iniciados pela redução no valor das passagens no transporte público.  

Outro ponto a destacar foi a possibilidade de rejeição à trilha sonora e, indiretamente, à 

marca, por parte da população, fato que não ocorreu. Mesmo que os protestos tenham se 

intensificaram durante o período da campanha, o sentimento de frustração e de decepção pela 

corrupção e baixo nível de satisfação em relação aos serviços públicos prestados poderiam 

reverberar negativamente na empresa responsável pela campanha. Entretanto, não é possível 

identificar consequências negativas à identidade, à imagem ou à reputação da empresa a partir 

desse episódio. A música da trilha sonora foi bem aceita, tanto na publicidade, quanto nos 

protestos.   

É possível afirmar ainda que a mídia espontânea conquistada pela Fiat nesse fenômeno 

foi favorável à imagem empresarial. Mesmo sem as informações de acesso ao website da 

empresa e da campanha publicitária, os números de monitoramento das mídias sociais que 

apontam para o uso do termo “Vem pra rua” em mais de 80 milhões de postagens durante o 

auge dos protestos, os diversos vídeos produzidos por indivíduos para manifestar sua opinião 

usando trechos do comercial e a trilha sonora da campanha, além de cartazes e faixas usadas 

nos protestos que se apropriaram do termo são evidências da visibilidade não planejada que a 

montadora italiana ganhou no período. Se por um lado, a campanha não é mais veiculada na 

mídia e as manifestações diminuíram sensivelmente em todo o País com o passar dos meses 

de 2013, por outro, a música será sempre associada a um importante momento histórico do 

Brasil, um levante do povo por um País melhor, mais justo e sem corrupção.  
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RESUMO 
O artigo apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa do acompanhamento da cobertura 
jornalística da primeira página do portal eletrônico da Gazeta do Povo, no período de janeiro a 
junho de 2014. O objetivo principal foi identificar quais os temas com mais visibilidade na 
cobertura do jornal e quais temas foram de preferência dos leitores em curtidas, comentários e 
compartilhamentos. A metodologia adotada é quantitativa e de análise de conteúdo, em 
especial sobre a tematização, procurando-se identificar alguns traços do padrão jornalístico da 
Gazeta do Povo e da preferência de seus leitores. A hipótese é que a cobertura sobre o tema 
campanha eleitoral foi mínima e que outros temas preencheram este espaço. Os resultados 
apontam semelhantes padrões de cobertura de primeira página do jornal com a preferência dos 
leitores pelos temas variedades/cultura, esportes e político institucional. Estes dados 
demonstram que os leitores on-line do portal se interessam pelos temas que o jornal prioriza 
em sua primeira página. 
 
Palavras-chave: Comunicação Política. Período Pré-eleitoral. Portal Eletrônico. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas democracias a relação entre os meios de comunicação de massa e a opinião 

pública é crucial para se entender como se definem as agendas temáticas e as questões 

públicas relevantes (MANIN, 1995). 

Para o estudo da comunicação política utiliza-se o termo “mass media” que é 

definido como um conjunto coerente de proposições, hipóteses de pesquisa e aquisições 

verificadas, pode também em outros casos designar mais uma tendência significativa de 

reflexão e/ou de pesquisa do que uma teoria propriamente dita (WOLF, 2006). 

Dentro do conceito de mass media é possível extrair a noção de agendamento. A 

noção de agenda setting iniciou nos anos 70 pelos pesquisadores americanos McCombs e 
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Shaw com um modelo de pesquisa desenhado para testar empiricamente os efeitos da 

comunicação de massa na preferência política e eleitoral do público (AZEVEDO, 2004). O 

modelo da agenda-setting, a exemplo de outras proposições analíticas, foi uma das respostas 

dada à problemática dos efeitos, sob as novas exigências teóricas impostas pelo ambiente 

midiático contemporâneo (AZEVEDO, 2004). 

A propagação dos meios de comunicação pode se dar através de jornais impressos, 

rádio, televisão e internet. No âmbito político, estes meios constituem um instrumento 

primordial para fomentar o debate político, mormente no período eleitoral e auxiliar o leitor 

na escolha de seu candidato. 

Destarte, os meios de comunicação são tanto o principal canal de acesso dos 

cidadãos às informações de que precisam para agir na esfera política quanto o principal 

instrumento dos líderes políticos para a divulgação de suas mensagens, projetos, temas para a 

agenda pública, em suma, para a batalha política crucial, a construção de vontades coletivas 

(ou, dito de outra maneira, a luta pela hegemonia). Isto coloca a mídia numa posição central 

na arena política das sociedades contemporâneas (MIGUEL, 2000). 

Neste contexto, pretende-se através desta pesquisa ter como objetivo de estudo 

analisar a cobertura do período pré-eleitoral, compreendido entre os meses de janeiro a junho, 

em 2014 das primeiras páginas do portal eletrônico do jornal Gazeta do Povo. O objeto é o 

próprio portal eletrônico, a escolha se justifica, mormente, em razão dos portais eletrônicos 

ganharem cada vez mais espaço frente aos meios de comunicação – em detrimento dos 

tradicionais jornais impressos, de forma que, cada vez mais os leitores utilizam esta 

ferramenta para obter o acesso à informação. Ressalta-se que os portais, em grande maioria, 

possibilitam uma interação entre o jornal e o leitor, podendo essa interação ser aferida através 

das ferramentas das redes sociais, ou seja, por meio dos comentários, curtidas e 

compartilhamentos das matérias veiculadas no portal5. 

                                                 
5 Conforme a pesquisa publicada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) 
em sua edição da “Pesquisa Brasileira de Mídia 2014”, o meio de comunicação cuja utilização mais cresce entre 

os brasileiros é a internet. Todavia, enquanto a maioria dos brasileiros (53%) nunca acessa a internet, cerca de 
um quarto da população (26%) o faz em dias de semana e com uma intensidade diária de 3h39 de segunda a 
sexta-feira e de 3h43 no fim de semana (BRASIL, 2014, p. 48). Importante observar também que nesta pesquisa 
foi apresentado o nível de confiança nas notícias publicadas em diferentes meios de comunicação. Com relação 
aos jornais impressos 53% dos entrevistados que utilizam esse meio disseram confiar sempre ou muitas vezes em 
suas informações veiculadas. Enquanto que o menor nível de confiança está em  notícias publicadas por blogs, 
com 22% dos entrevistados que confiam sempre ou muitas vezes nestes conteúdos. Em seguida aparecem as 
redes sociais, com 24%, e o sites com 28 % de nível de confiança (BRASIL, 2014, p. 82). 



 
 

542 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

O problema consiste na formulação das seguintes perguntas: Quais os temas que 

ganharam maior relevância no período pré-eleitoral do portal Gazeta do Povo? Qual o espaço 

ocupado pelo cenário eleitoral neste período? Qual a relação entre a produção do jornal e o 

interesse do leitor? Qual o interesse do leitor referente ao cenário eleitoral neste período? A 

hipótese principal desta pesquisa é que o portal Gazeta do Povo no período pré-eleitoral 

abordou de forma mínima a cobertura eleitoral na primeira página do portal, dando prioridade 

a outros temas. 

Para referendar a pesquisa é utilizado o método quantitativo de análise de conteúdo, 

a escolha deste método se justifica ante a necessidade de correlacionar quantitativamente os 

dados coletados no portal e por se tratar de um universo grande. 

 

 

2. A RELAÇÃO MÍDIA E DEMOCRACIA 

 

A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga, significando governo do 

povo. Através do tempo, a concepção básica “governo do povo” não foi alterada, mas lhe foi 

agregado nova semântica, novos valores, de acordo com as mudanças da época e localização 

do grupo social. De acordo com Norberto Bobbio: 

 
Seja o que for que se diga, a verdade é que, não obstante o transcorrer dos séculos e 
todas as discussões que se tratavam em torno da diversidade da democracia dos 
antigos com respeito à democracia dos modernos, o significado descritivo geral do 
termo não se alterou, embora se altere, conforme os tempos e as doutrinas, o seu 
significado valorativo, segundo o qual o governo do povo pode ser preferível ao 
governo de um ou de poucos e vice-versa (BOBBIO, 2005, p. 31).  
 

Todavia, a conceituação da palavra democracia é ainda um desafio à ciência, 

principalmente em relação às experiências individuais de cada país pelo que se entende a este 

respeito. A noção de democracia adotada neste trabalho é a mesma explicitada por Cervi que 

é a representação da democracia “como um conjunto de direitos civis, políticos e sociais, que 

ultrapassa a esfera institucional” (CERVI, 2006, p. 38). 

Uma característica chave da democracia é a “contínua responsividade do governo às 

preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente iguais” (DAHL, 2012, p. 

25). De modo que para que um governo continue responsivo todos os cidadãos devem ter 

oportunidades plenas de formular experiências, expressar suas preferências a seus cidadãos e 
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ao governo através da ação individual e coletiva e de ter suas preferências igualmente 

consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do 

conteúdo ou da fonte de preferência (DAHL, 2012, p. 26).  

Deste modo, para que haja um governo responsivo e, por via de consequência 

democrática é necessário os seguintes pressupostos: liberdade de formar e aderir a 

organizações, liberdade de expressão, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, 

direito de líderes políticos disputarem apoio e direito dos líderes políticos disputarem votos, 

fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas e instituições para fazer com que 

as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência 

(DALH, 2012, p. 27). 

Cervi explica que a mídia representa um espaço onde a realidade política pode ser 

ampliada e, por consequência, a mídia impacta a democracia: 

 
A mídia é o espaço onde uma versão da realidade, que pode ser a realidade política, 
passa a ser ampliada. Isso tem um impacto significativo para a democracia, pois na 
mídia alguns temas são "iluminados", enquanto outros, não abordados, perdem 
espaço na arena pública. A informação e sensibilização dos homens, que geram as 
possibilidades de mudança nas preferências, dependem do grau de proximidade das 
mensagens com a realidade dos receptores mais interessados nos temas – os líderes 
de opinião. Quanto mais distantes ou estranhos forem os conteúdos, menor a 
capacidade de modelar a consciência dos indivíduos que entram em contato com as 
mensagens, seja direta ou indiretamente, no segundo estágio da comunicação 
(CERVI, 2006, p. 49).  
 

Dentro deste contexto entram os meios de comunicação, pois possibilitam a 

realização do debate, ampliando e difundido o acesso às informações, contribuindo para que 

os agentes façam suas escolhas. 

 

 

3. BREVES NOÇÕES DE AGENDAMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Os meios de comunicação de massa ao transmitirem as informações, repassam 

somente algumas, portanto, realizam uma espécie de seleção e verificam quais são os fatos 

relevantes ou não para incluírem na pauta midiática. A isto, dá-se o nome de agendamento. 

A noção de agenda-setting foi proposta no início dos anos 70, pelos pesquisadores 

americanos McCombs e Shaw (1972), consistente em uma forma de identificar e comparar as 

opiniões veiculadas pelos meios de comunicação e as opiniões dos cidadãos, a fim de 
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estabelecer os vínculos entre elas. Antes do advento da teoria do agendamento o poder da 

mídia era referenciado por moldar o comportamento político, era o como pensar e como agir, 

depois com o agendamento o poder era indicar sobre o que pensar. Maigret explica que: 

 
Uma agenda é uma hierarquia de prioridades, uma lista de problemas em jogo 
classificados por importância crescente, e que se pode apreender, por exemplo, 
enumerando em dado momento os assuntos tratados na imprensa e a quantidade de 
tempo no ar e/ou de linhas que eles geram, ou, para os cidadãos, efetuando 
sondagens de opinião e entrevistas (MAIGRET, 2010, p. 311). 
 

A mídia além de selecionar e constituir uma linha graduada de proeminência entre os 

temas, acontecimentos e atores (objetos), adota também enquadramentos positivos e negativos 

sobre esses objetos, ou seja, atribui significados axiológicos, conferindo atributos que 

configuram a imagem do objeto, ou “enquadramentos”, afetando também como o público 

pensa sobre esses objetos (SAISI, 2011, p. 4). 

A respeito da noção de enquadramento Entman (1994, p. 294) propôs uma definição 

do conceito de enquadramento como sendo aquele que envolve essencialmente seleção e 

saliência, significa selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais 

salientes em um texto comunicativo, de forma a promover uma definição particular do 

problema, uma interpretação causal, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de 

tratamento para o item descrito. 

Porto (2004, p. 80) explica que estes “são entendidos como recursos que organizam 

o discurso através de práticas específicas (seleção, ênfase, exclusão) e que acabam por 

construir uma determinada interpretação dos fatos”. O conceito de enquadramento 

complementa a noção de agendamento, porque inclui os aspectos valorativos que são 

evidenciados no texto comunicativo, ou seja, além de compreender o que a mídia agenda, é 

necessário também verificar como se deu a construção dos temas agendados pela mídia. 

Ressalta-se que o foco desta pesquisa não recai sobre o agendamento do portal, até 

porque não seria possível a mensuração do agendamento somente tendo por base o que foi 

veiculado no portal (agenda da mídia). Contudo, entender a conceituação da agenda se faz 

mister ante a necessidade de compreender quais temas foram pautadas, inclusive ao que 

concerne à cobertura pré-eleitoral realizada pelo portal Gazeta do Povo, como será analisado 

no capítulo analítico. 
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4. COBERTURA ELEITORAL E NOVAS MÍDIAS 

 

A mídia possui um papel relevante no debate eleitoral, mas não só apenas em relação 

aos eleitores, mas também aos candidatos. A mídia faz uma ponte entre candidato e o eleitor. 

Além disto, atua nos momentos que antecedem, durante e subsequentes à campanha, 

propiciando muitas das vezes uma prestação de contas. Assim: 

 
A mídia tornou-se o principal instrumento de prestação de contas dos políticos e dos 
governos. Governantes, da mesma forma que líderes sociais e políticos, são 
cobrados e chamados a prestar contas de seus atos por meio das pesquisas de 
opinião, do noticiário e das reportagens dos meios de comunicação de massa. Os 
canais tradicionais de mediação entre a sociedade e o governo, tais como os partidos 
e as redes de entidades sociais representativas, perderam espaço para a mídia. Por 
conta deste fato, a política tornou-se dependente da mídia. Os políticos tornaram-se 
mais dependentes da mídia para a sua sobrevivência. Em todas as democracias 
contemporâneas, a carreira e a sobrevivência de líderes sociais e políticos ficaram, 
em certa medida, dependentes de sua capacidade de tornarem mensagens e apelos 
políticos atraentes na linguagem da mídia. (FIGUEIREDO, 2000, p. 40). 
 

A cobertura eleitoral realizada pelos jornais sejam eles impressos ou online, 

contribuem para o debate público. Todavia, há uma diferença entre estes meios (impresso e 

online), isto porque, no processo de produção da notícia, a atividade de seleção de fatos é uma 

marca do jornalismo, sobretudo o impresso, ao passo que nos web jornais, porém, a 

noticiabilidade valoriza mais a rápida resposta aos fatos do que a eficiente seleção dos 

fenômenos cotidianos (BORGES, 2008, p. 14). A imprensa de informação geral coloca on-

line uma grande parte de suas edições diárias, sob pressão da concorrência, ao mesmo tempo 

em que traz algumas informações de última hora e debates. Com isso, ela seduz os leitores 

potenciais da versão impressa, cobra às vezes pelo acesso a determinados conteúdos e recebe 

os lucros da publicidade na internet, em plena expansão (MAIGRET, 2010, p. 426). A 

disseminação da mídia eletrônica, mais ainda que o jornalismo impresso teve impacto em 

todas as áreas da vida social. O rádio e, após, a televisão reorganizaram os ritmos da vida do 

dia a dia, os espaços domésticos e, também, as fronteiras entre diferentes níveis sociais 

(MIGUEL, 2014, p. 148). 

No que concerne às novas mídias, a internet integra as novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC), constituindo-se como uma importante fonte de 

transmissão de informação, inclusive, suas características e principalmente, o papel 

desempenhando, veem sendo analisadas nos estudos de comunicação.  
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A internet cria um novo espaço de debate e formação de opinião, a este fenômeno 

dá-se o nome de democracia eletrônica:  

 
Entende-se por democracia eletrônica o uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) como meios para aumentar a transparência de processos 
políticos, facilitar a participação cidadã nos sistemas de tomada de decisão e, 
finalmente, melhorar a qualidade do processo de formação de opinião na esfera 
pública, a partir da abertura de novos espaços de informação e deliberação. 
(PEIXOTO, 2009, p. 2). 
 

Assim, sintetizando a contextualização a respeito das novas mídias, temos que estas 

acrescentam para o debate eleitoral, inclusive, é possível ver a utilização das novas mídias nas 

eleições atuais, sejam através dos portais informativos em plataforma web para a circulação 

de informações, sejam através de redes sociais (sites pessoais dos candidatos, facebook, 

twitter, instragram, dentre outros). 

 
Além disso, nas eleições mais recentes, principalmente a partir de 2002 no Brasil, é 
possível identificar algumas mudanças nos processos decisórios com a introdução 
das novas tecnologias de comunicação e ferramentas de divulgação de informações 
políticas. Esses instrumentos foram apropriados pelos candidatos, mas também pelas 
grandes empresas de comunicação que, além de manterem os jornais impressos, 
passaram a disputar espaço na rede mundial de computadores. Dessa forma, os sites 
passam a ser considerados como nova plataforma de informação política que, junto 
com a mídia impressa e a televisão, ajudam a agendar as discussões na esfera 
pública. E embora muitos sites e portais surjam dentro de grandes grupos de 
comunicação – como é o caso do Estadão.com – o conteúdo pode ser diferenciado 
de acordo com as características da nova plataforma, do público alvo e das rotinas 
produtivas próprias dos veículos on-line (MASSUCHIN; CERVI, 2012, p. 3/4). 
 

Desta forma, analisar a cobertura eleitoral através do espaço dado pelos meios de 

comunicação permite compreender quais foram os temas relevantes para a agenda da mídia e, 

em especial, analisar a cobertura eleitoral através das novas tecnologias de informação 

contribuir para enriquecer o debate entre mídia e eleições. 

 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NO PORTAL GAZETA DO POVO NO 

PERÍODO PRÉ-ELEITORAL EM 2014  
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Neste trabalho são apresentados os dados coletados sobre a cobertura das primeiras 

páginas do portal eletrônico do jornal Gazeta do Povo (www.gazetadopovo.com.br) 6 . O 

período da coleta foi realizado do dia 02 de janeiro ao dia 30 de junho de 2014 (pré-eleitoral), 

pelo Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública, da Universidade 

Federal do Paraná (CPOP/UFPR), quantificando um total de 1531 matérias de primeira 

página. O resultado da coleta permite identificar o volume, a visibilidade e os temas das 

matérias que foram publicados durante o período pré-eleitoral em 2014. 

O método quantitativo foi utilizado para a coleta dos dados e para o desenvolvimento 

da pesquisa foi a Análise de Conteúdo (AC), que reduz a complexidade de uma coleção de 

texto pela classificação sistemática, transformando uma grande quantidade de material em 

indicadores (BAUER, 2003, p. 191). Ao possibilitar a sistematização e objetivação do 

conteúdo das mensagens, a AC permite uma análise quantificada das características do texto. 

O ponto de partida de uma AC é a mensagem, e ao empregar essa ferramenta de análise, 

criam-se inferências para testar as hipóteses da pesquisa. Para a análise de cobertura 

jornalística utilizamos a proposta sugerida por Bezerra (2005). No próximo tópico 

apresentamos a discussão sobre a coleta obtida da pesquisa.  

 O período pré-eleitoral de 2014 é relativo às eleições nacionais e estaduais, onde os 

candidatos disputam neste pleito os cargos de presidente da república, senador e deputados 

federal, no âmbito nacional, e para governador e deputado estadual, no âmbito estadual. Então 

consideramos importante a cobertura sobre a campanha eleitoral em um ano em que há ampla 

disputa de cargos nacionais e estaduais do poder Executivo e do Legislativo. 

A eleição de 2014 é o primeiro pleito pós-manifestações de junho que ocorreram no 

Brasil em 2013.  Nas ruas a população mobilizou-se pela redução das tarifas de transporte, 

melhorias na saúde e educação e pela corrupção na política brasileira. Os políticos em geral, 

foram criticados e se instalou no país uma insatisfação com o sistema de representação 

política. A eleição é o recurso em que os cidadãos depositam seu voto e buscam ser 

representados. 

                                                 
6 A primeira página do jornal é um dos lugares narrativos em que as marcas da editoria e da editoração são mais 
fortes. É por excelência, um lugar de sedução. Vários autores já apontaram para a importância da primeira 
página que, assim como a escalada no telejornal, funciona como uma espécie de “chamariz”, um modo de dizer 

ao leitor ou telespectador o que ele não pode deixar de ler, no caso do jornal, ou assistir, no caso da televisão 
(BEZERRA, 2005, p. 51). 

http://www.gazetadopovo.com.br/
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O panorama político para a eleição presidencial em 2014 está centralizado em três 

candidatos. Primeiramente Dilma Rousseff (PT) que busca a reeleição e a permanência do 

partido trabalhista no governo, a presidenta jamais havia participado de uma eleição como 

candidata antes de 2010, onde se elegeu com 56,05% dos votos, contra 43,95% do seu 

oponente José Serra (PSDB). O candidato Aécio Neves (PSDB), ex-governador bem avaliado 

do estado de Minas Gerais, busca resgatar a herança da estabilidade econômica do governo 

FHC e dialogar com a população. A terceira candidata que disputa o cargo é a ex-ministra do 

meio ambiente Marina Silva (PSB), que assumiu a disputa após a morte trágica e repentina, 

em 13 de agosto de 2014, do candidato do PSB, Eduardo Campos, ex-governador de 

Pernambuco bem avaliado no estado e o candidato mais forte no embate na região nordeste 

com a presidenta Dilma Rousseff. 

A disputa para o governo no estado do Paraná está entre o candidato Beto Richa, do 

PSDB, que concorre à reeleição como governador; entre o senador Roberto Requião (PMDB) 

que já foi governador do estado em 1991-1994; 2003-2006 e 2007-2010 e a ex-ministra chefe 

da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT). Como esta pesquisa indica baixos resultados sobre a 

cobertura do tema campanha eleitoral (conforme Tabela 3) optamos por não abordar a 

visibilidade que os candidatos acima mencionados tiveram no período, restringindo a análise a 

temas gerais. 

De acordo com Heloisa Dias Bezerra em uma competição eleitoral majoritária, a 

ausência constante de referências a determinados candidatos, na primeira página, pode indicar 

que este ou aquele grupo pode não estar contido no “bosque noticioso” a ser percorrido pelo 

leitor ou mesmo que a presença deles é de menor importância (BEZERRA, 2005, p. 51-52). 

Todavia, como esta pesquisa aborda o período pré-eleitoral, então o cenário eleitoral de 2014 

ainda não estava formado, portanto priorizamos nossa atenção nos temas abordados. 

Durante o período abrangido por esta pesquisa, de janeiro a junho de 2014 

verificamos a frequência de matérias (entradas) de primeira página do portal Gazeta do Povo 

e conforme demonstrado na Tabela 1 nestes meses, em Março foi verificado o maior de 

entradas, sendo 273 (17,83%) e em junho registramos o menor número de entradas, com 223 

(14,57%). Como nos outros meses o número de entradas ficou entre estes dois registros, 

podemos considerar que este seja o padrão do portal Gazeta do Povo, para publicação de 

matérias ou chamadas de primeira página. Este apontamento é importante para identificarmos 

qual o volume de notícias que a Gazeta do Povo publica neste período.  
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TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS MATÉRIAS POR MÊS NAS PRIMEIRAS PÁGINAS DO PORTAL DA 

GAZETA DO POVO EM 2014 (PERÍODO PRÉ-ELEITORAL) 

TEMA FREQUÊNCIAS (%) 

Janeiro 259 16,92 

Fevereiro 251 16,39 

Março 273 17,83 

Abril 263 17,18 

Maio 262 17,11 

Junho 223 14,57 

Total 1531 100,0 

FONTE: Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública (CPOP/UFPR) 

 

  As eleições de 2014 são em âmbitos estadual e nacional, então consideramos como as 

distribuições de frequências de notícias em abrangência nacional e regional como as que 

predominam em cobertura de campanha eleitoral para presidente e governador, 

respectivamente. Os resultados, na Tabela 2, demonstram que o portal da Gazeta do Povo tem 

maior cobertura com abrangência nacional, com frequência de 615 entradas durante o 

período, que representa 40,17% das matérias de primeira no período pré-eleitoral de janeiro a 

junho de 2014. As frequências de abrangência local e regional têm um número próximo de 

entradas, com 402 (26,26%) locais e 362 (23,64%) regionais, que demonstra certo equilíbrio 

na cobertura jornalística nestas abrangências pela Gazeta Povo e uma prioridade em veicular 

notícia de abrangência nacional em suas primeiras páginas do portal eletrônico. 

 
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS MATÉRIAS DA PRIMEIRA PÁGINA DA GAZETA DO POVO POR 

ABRANGÊNCIA EM 2014 (PERÍODO PRÉ-ELEITORAL) 

ABRANGÊNCIA FREQUÊNCIA (%) 

 Local 402 26,26 

Regional 362 23,64 

Nacional 615 40,17 

Internacional 152 9,93 

Total 1531 100,0 

FONTE: Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública (CPOP/UFPR) 
 



 
 

550 
_________________________________________________________ 

 
09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

Uma questão pertinente sobre a cobertura do portal da Gazeta do Povo é a seguinte: 

quais os temas que ganharam maior cobertura no período pré-eleitoral de 2014? Ao 

analisarmos a Tabela 3 constatamos que no período pré-eleitoral o tema “campanha eleitoral 

ou partidos políticos” tem baixa cobertura em comparação com outros temas. Enquanto este 

tema (campanha eleitoral) teve 40 frequências identificadas, correspondendo a 2,61% do total, 

os temas predominantes foram: 1° Variedades / Cultura, com 245 entradas (16%); 2° Político 

Institucional, com 212 entradas (13,85%); 3° Economia, 185 entradas (12,08%); e 4° 

Esportes, 180 entradas (11,76%).  

 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS DA PRIMEIRA PÁGINA DA GAZETA DO POVO EM 2014 
POR NÚMERO DE FREQUÊNCIAS (PERÍODO PRÉ-ELEITORAL) 

TEMA FREQUÊNCIAS (%) 

Campanha eleitoral ou partidos políticos 40 2,61 

Político Institucional 212 13,85 

Economia 185 12,08 

Saúde 60 3,92 

Educação 65 4,25 

Atendimento a carentes e minorias 19 1,24 

Infraestrutura urbana 87 5,68 

Meio ambiente 35 2,29 

Violência e Segurança 77 5,03 

Ético-moral 71 4,64 

Internacional 93 6,07 

Variedades / Cultura 245 16,00 

Esportes 180 11,76 

Outro 162 10,58 

Total 1531 100,0 

FONTE: Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública (CPOP/UFPR)  
 

O portal da Gazeta do Povo possui a opção de compartilhamento de suas notícias na 

rede social Facebook. Então uma parte da análise desta pesquisa foi realizada sobre as notícias 

do portal da Gazeta do Povo, que foram recomendadas onde foi possível também quantificar o 

número de curtidas e comentários sobre estas notícias postadas. Então as questões para este 

parte do trabalho são as seguintes: qual a relação entre a produção do jornal e o interesse do 

leitor? Qual o interesse do leitor referente ao cenário eleitoral neste período? Conforme 

demonstrado na Tabela 4 os leitores da Gazeta do Povo se interessam mais pelo tema político 
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institucional, quando se trata em compartilhamentos do portal (17,30%), opção de curtir 

(15,74%) e comentar no perfil do Facebook (23,87%) as notícias relativas. Embora o portal 

eletrônico da Gazeta do Povo de mais cobertura sobre o tema variedades / cultura, este não se 

demonstrou ser o tema preferido dos leitores on-line do jornal e do perfil do Facebook. 

 

TABELA 4 – FREQUÊNCIAS DE CURTIDAS, COMENTÁRIOS E COMPARTILHAMENTOS NO 
FACEBOOK DAS NOTÍCIAS DA PRIMEIRA PÁGINA DA GAZETA DO POVO EM 2014 (PERÍODO 

PRÉ-ELEITORAL) 

TEMA GERAL Curtir Comentários Compartilhamentos 

Campanha eleitoral ou partidos políticos 888  (4,54%) 323  (6,42%) 447  (3,86%) 

Político Institucional 3077  (15,74%) 1200  (23,87%) 2004  (17,30%) 

Economia 1376  (7,04%) 381  (7,58%) 1780  (15,36%) 

Saúde 260  (1,33%) 56  (1,11%) 182  (1,57%) 

Educação 819  (4,19%) 165  (3,28%) 854  (7,37%) 

Atendimento a carentes e minorias 77  (0,39%) 31  (0,62%) 38  (0,33%) 

Infraestrutura urbana 1398  (7,15%) 444  (8,83%) 680  (5,87%) 

Meio ambiente 1029  (5,26%) 129  (2,57%) 1173  (10,12%) 

Violência e Segurança 1386  (7,09%) 490  (9,75%) 1146  (9,89%) 

Ético-moral 851  (4,35%) 302  (6,01%) 627  (5,41%) 

Internacional 138  (0,71%) 60  (1,19%) 92  (0,79%) 

Variedades / Cultura 2896  (14,81%) 359  (7,14%) 976  (8,42%) 

Esportes 2514  (12,86%) 674  (13,40%) 540  (4,66%) 

Outros 2842  (14,54%) 414  (8,23%) 1048  (9,04%) 

Total 19551 (100%) 5028 (100%) 11587 (100%) 

FONTE: Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública (CPOP/UFPR)  
 

  No entanto, a Tabela 4 aponta que o tema variedades/cultura foi o segundo em número 

de curtidas, com 2896 curtidas, sendo 14,81% do total, então corresponde à cobertura de 

temas do jornal. Além disso, o tema ‘esporte’ que também tem uma cobertura considerável do 

portal, também tem preferências de curtidas (12,86%) e comentários (13,40%), que demonstra 

que o interesse dos leitores on-line da Gazeta do Povo é compatível com a sua cobertura 

jornalística adotada para a primeira página. É importante lembrar que o ano de 2014 teve o 

evento da Copa do Mundo sediado no Brasil, com início da competição em junho. Então 

como o tema ‘Esportes’ fazia parte da agenda pública, que pode justificar uma cobertura 

significativa por parte do jornal e o interesse dos leitores pelo tema. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A produção deste trabalho teve por objetivo analisar a cobertura do portal eletrônico 

do na primeira página da Gazeta do Povo. Por meio da observação das entradas de primeira 

página chegamos a algumas considerações a respeito, identificando quais os temas que o 

jornal priorizou no período de janeiro a junho (pré-eleitoral) de 2014. 

  Esses dados sugerem algumas tendências na cobertura de primeira página do jornal. 

Um primeiro ponto é que a Gazeta do Povo atribui grande visibilidade no seu espaço de maior 

destaque a temas vinculados ao entretenimento do seu leitor, como mostram as frequências 

dos temas Variedade/Cultura e Esportes (tabela 3), embora tenha priorizado também a 

cobertura dos temas Economia e Político Institucional. Pode-se assim concluir a confirmação 

da hipótese principal que orientou este estudo, em que o portal Gazeta do Povo no período 

pré-eleitoral abordou de forma mínima a cobertura eleitoral na primeira página do portal, 

dando prioridade a outros temas. 

  Esta baixa visibilidade do tema campanha eleitoral nas primeiras páginas dos jornais 

sugere um desencontro com o discurso promovido por estes jornais sobre a necessidade do 

eleitor se informar bem para definir o seu voto, visto que a Gazeta do Povo tem em seu portal 

um conteúdo específico sobre as candidaturas: o Candibook – portal dos candidatos. Todavia, 

o tema Político Institucional aparece com menos frequência percentual (tabela 3) do que as 

interações (tabela 4) no perfil da Gazeta do Povo no Facebook, sendo o tema com os maiores 

percentuais de curtidas, comentários e compartilhamentos. Ou seja, o interesse dos leitores 

on-line da Gazeta do Povo por assuntos que envolvam política demonstrou-se alto no período 

pré-eleitoral, fato este que constatou um alinhamento não correspondente entre a cobertura 

jornalística (de primeira página) do portal do jornal e as interações dos leitores.  
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PROCESSO COMUNICACIONAL: UM OLHAR SOCIOINTERACIONISTA PARA 
OS CARTAZES DA JORNADA DE JUNHO 

 
 

 Tatiani Daiana de Novaes 1 
 
RESUMO  
Os objetivos deste artigo são: apresentar os cartazes de protesto de junho de 2013 como 
processos comunicacionais importantes socialmente e, a partir da concepção 
sociointeracionista da linguagem, mais especificamente, fazendo uso do método sociológico 
de Bakhtin, apresentar uma análise de um cartaz de protesto. A análise comunicacional leva 
em consideração reflexões sobre o conteúdo temático, estilo e construção composicional. A 
comunicação por meio da linguagem tem caráter socioideológico e não pode ser analisada 
fora do seu contexto de produção, ou seja, sem que se reflita a respeito de quem comunica, 
com quem se comunica, com qual objetivo comunicativo; sem analisar as ideologias que 
perpassam. Com isso, percebeu-se que as práticas comunicacionais refletem, por meio do 
discurso, os fatos políticos e históricos que marcam os tempos atuais.  
 
Palavras-chave: Práticas Comunicacionais; Cartazes de Protesto; Análise do Discurso.  
 

 

1. AS JORNADAS DE JUNHO DE 2013  

 

As jornadas de junho de 2013 foram difusas, tiveram pautas cambiantes e marcaram  

a história do presente. Os protestos de 2013, que aconteceram fortemente nas grandes capitais 

do país e que se espalharam por várias cidades, tiveram como pauta inicial o aumento da tarifa 

de transporte público.  

 Os protestos tiveram início em agosto de 2012, em Natal, com aproximadamente duas mil 

pessoas. Em março de 2013, representantes do PSOL protocolaram, em Porto Alegre, uma 

ação cautelar contra o aumento das tarifas. Já em Goiânia, o movimento teve seu auge em 

maio de 2013 e em junho as tarifas de ônibus voltaram ao seu valor normal.  

 Também em junho de 2013, momento mais significativo das manifestações, organizado por 

meio de redes sociais como Facebook e Twitter, encabeçado principalmente pelo Movimento 

Passo Livre, os protestos ganharam força em São Paulo e, sem seguida, em várias cidades 

como: Rio de Janeiro, Sorocaba, Maceió, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba e Teresina.  

                                                 
1Doutoranda em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná. Professora de Língua Portuguesa 
do Instituto Federal do Paraná, tatiani.novaes@ifpr.edu.br, é membro dos grupos de pesquisa Jor XXI e 
Interações Comunicacionais, Imagens e Culturas Digitais (INCOM) na UTP.  
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De modo similar aos movimentos que aconteceram no mundo como: “Primavera 

Árabe”, “Occupy Wall St” e “Los Indignados”, os protestos de 2013 se propagaram 

rapidamente. As mobilizações logo ganharam visibilidade internacional e as pautas foram 

ampliadas: corrupção; má qualidade de serviços públicos; propostas de emendas 

constitucionais; “cura gay”; estatuto do nascituro; gastos com mega eventos esportivos; 

democratização das mídias; reforma política; entre outros.  

  

 

2. CONCEPÇÃO SOCIOINTERACIONISTA DA LINGUAGEM ENQUANTO 
PRÁTICA COMUNICACIONAL   

 

Várias das pautas dos manifestantes ficaram conhecidas graças aos cartazes de 

protesto. Foram eles que, muitas vezes, esclareceram as revoltas, os motivos, os temas que 

levaram a população irem para as ruas. Considera-se aqui, o cartaz enquanto uma prática 

comunicacional importante historicamente e socialmente uma vez que ela nasce da 

necessidade de um momento histórico - político e reflete ideologias. Segundo Ricci: 

 

(...) os cartazes que foram se revelando a cada manifestação indicavam que cada um 
ou pequeno grupo constituía uma manifestação em si. Gays e ecologistas, defensores 
da demarcação das terras indígenas e da causa Guarani Kaiowá, pela tarifa zero, pelo 
padrão FIFA de saúde pública, contra o mau uso do dinheiro público, contra os 
governantes de todas as cores e agremiações, tudo cabia, tudo tinha cabimento. Na 
própria manifestação, alguns se achavam e escreviam seus cartazes de momento, sua 
demanda recém-descoberta. A rua se configurou na escola política em movimento, 
dinâmica, sem dono. (RICCI, 2014, p. 22).  

 

Por entender que as práticas comunicacionais- portanto o cartaz de protesto- como um 

discurso dialógico, pretende-se analisá-lo a partir da concepção sociointeracionista da 

linguagem, com base em pressupostos bakhtiniano. O percurso metodológico de Bakhtin – 

conhecido como método sociológico- leva em consideração, na análise comunicacional, 

reflexões sobre o conteúdo temático, estilo e construção composicional.   

 Segundo Travaglia (2001), a concepção sociointeracionista é representada por várias 

correntes de estudo intituladas como Linguística da Enunciação, tais como: a Linguística 

Textual, Teoria do Discurso, Análise do Discurso, Análise da Conversação, Semântica 

Argumentativa, além de estudos relacionados à Pragmática.   
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Corroborando com a reflexão acima, Costa-Hubes afirma: 

 

Na realidade, o que estas correntes têm em comum é o fator histórico e o fato de 
terem se estabelecido como disciplinas dentro de uma ciência específica, a 
Linguística, e de se sustentarem na filosofia da linguagem, elevando a interação à 
condição de princípio explicativo dos fatos da língua. Amparadas neste pressuposto, 
não mais trataram do estudo de palavras ou de frases isoladas, mas relacionadas ao 
texto, ao contexto sócio-histórico, ao(s) usuário(s) que as produziu/produziram, aos 
gêneros discursivos/textuais. Estamos nos referindo a uma nova concepção de 
linguagem: a concepção interacionista ou sociointeracionista que passa a tratar a 
língua como elemento histórico (COSTA-HÜBES, 2008, p. 109).  

 

Este trabalho leva em conta a ordem metodológica para o estudo da língua enquanto 

processo comunicacional apresentada por Bakhtin (2004) em que alguns aspectos são levados 

em conta tais como: 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas 
em que se realiza.  
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita 
com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala 
na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação pela interação 
verbal.  
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística habitual. 
(BAKHTIN, 2004, p.124).  

 

A comunicação e a linguagem são resultados de produções coletivas, assim, são 

sociais, dialéticas e construídas através de processos interacionais. Para Bakhin a linguagem 

deve ser compreendida para além da sua estrutura, deve-se levar em conta as marcas da 

coletividade e da historicidade.  

Nessa perspectiva de análise, o tema do objeto que está sendo estudado “é 

determinado não só pelas formas linguísticas que entram na composição (as palavras, as 

formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas é igualmente determinado 

pelos elementos não verbais da situação” (BAKHTIN, 2004, p, 128). Assim, entende-se que o 

conteúdo temática vai além do texto propriamente dito porque leva em consideração o 

contexto, a história, a origem da enunciação.   

  Já o estilo remete as marcas individuais do sujeito, que envolve preferências 

vocabulares, gramaticais, modais e seleções linguísticas relacionadas à estruturas frasais, por 

exemplo. Para Bakhtin (2000) o enunciado é individual e assim, acaba por refletir a esfera 

social, o estilo do gênero discursivo e do autor.    
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  A estrutura composicional, outro aspetos do método sociológico de Bakhtin, diz 

respeito aos padrões, características, marcas típicas de organização textual dos gêneros 

discursivos.  

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO DO CARTAZ DE PROTESTO DA 
JORDADA DE JUNHO   

 

  Para analisar o cartaz de protesto escolhido para este artigo, faz-se necessário 

compreender o contexto social, histórico, político e partidário em que aconteceram as 

jornadas de junho, neste caso, ano de 2013, durante o primeiro mandato da presidenta Dilma 

Rousseff, do Partido dos Trabalhadores.  

Segundo Plínio de Arruda Sampaio Jr. (2013), as jornadas de junho não foram 

manifestações centralizadas por partidos políticos tradicionais, porém contaram a participação 

atuante e convocatória de sindicatos, movimentos sociais e organizações políticas.  

Sendo assim, mesmo sendo se tratando de manifestações espontâneas, percebe-se a 

participação, não protagonizada, de grupos marcados pela militância, pela crítica à ordem 

social, pelo anarquismo e pela resistência ao capitalismo, tais como: Black Blocs, 

Anonymous, PSOL, PSTU, Movimento Passe Livre o mais notório deles, entre outros.  

Junto com os grupos historicamente experientes uma massa de trabalhadores e 

estudantes compreenderam que era preciso ir à luta, usar a força da mobilização social, deixar 

claro que estudantes e trabalhadores não estão satisfeitos com as condições de vida das 

grandes cidades.   

Para Plínio de Arruda Sampaio Jr. (2013), o trabalhador brasileiro há anos passa por  

situação de exploração e tem o salário mínimo defasado: 

 

O ciclo de crescimento recente não reverteu o violento arrocho salarial a que o 
trabalhador foi submetido desde 1964 e que foi substancialmente agravado nos anos 
1980 com a ofensiva neoliberal imposta pelos programas de ajustamento do FMI. 
Apesar do esforço de recuperação do valor do salário mínimo iniciado em meados 
da década de 1990, seu poder aquisitivo permanece inferior ao verificado no início 
dos anos 1980 e o salário médio real do trabalhador continua no patamar do início 
do Plano Real. A distância gritante entre o salário mínimo estipulado pela 
Constituição e o salário mínimo efetivamente pago deixa patente a dependência 
absoluta da economia brasileira em relação à superexploração do trabalho – a 
verdadeira galinha dos ovos de ouro do capitalismo brasileiro. (ARRUDA, 2013, 
p.02).  
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Sabe-se que mesmo com os avanços em vários campos da política, o governo PT, nos 

últimos doze anos gerou muitos empregos, porém 95% deles de faixa salarial até dois salários 

mínimos e um terço em atividades precarizadas de serviços terceirizados, não contribuindo 

em nada com a flexibilização e melhoria das relações de trabalho (ANTUNES, 2013).  

A insatisfação popular em relação às ações políticas como a divisão internacional do 

trabalho, a desnacionalização da economia, a liberalização progressiva da economia e as 

novas formas de exploração do trabalho que vieram junto com o capitalismo atual aparecem 

direta ou indiretamente nos cartazes dos manifestantes.  

 

 

4. ANÁLISE DO CARTAZ DE PROTESTO DA JORNADA DE JUNHO  

 
FIGURA 01 – CARTAZ DE PROTESTO  
FONTE:  FOLHA  UOL  (2013) 
:HTTP://FOTOGRAFIA.FOLHA.UOL.COM.BR/GALERIAS/17053CARTAZES-DOS-PROTESTOS  
 

 

O cartaz apresentado foi encontrado no jornal “Folha de São Paulo”, verão online, no 

dia 17 de junho de 2013, reforçando a compreensão da história atual. A legenda que 

acompanha a imagem é “Em Niterói, manifestante dirige mensagem de seu cartaz aos 

policiais”, assim, o contexto em que o texto foi escrito fica ainda mais explícito.   

A mensagem escrita no cartaz é “Você aí fardado também é explorado”. A esfera de 

circulação do cartaz de protesto é a cidadã, justamente por estar relacionada ao exercício de 
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direitos políticos e sociais, sendo protestar um deles. A provável autora deste cartaz é a jovem 

brasileira que o segura. Segundo dados da Pesquisa Ibope Nacional realizada em 20 de junho 

de 2013 e publicada na obra “Nas ruas: a outra política que emergiu em junho de 2013”, de 

Rudá Ricci, quase a metade dos manifestantes, 43% mais especificamente, são jovens entre 

14 e 24 anos, assim, a autora está no lugar social de protestante, de brasileira, de cidadã 

insatisfeita com a atitude dos policiais que a cercam.  

De uma maneira geral, os cartazes de protesto das jornadas de junho têm como 

interlocutores parlamentares, governos e sistemas partidários. Neste caso os interlocutores são 

os policiais que atuam profissionalmente nas manifestações.  

O propósito do cartaz é criticar os policiais que “obedecem” o sistema, ou seja, estão 

à serviço do governo quando deveriam estar também protestando, isso está colocado 

implicitamente no cartaz. Sendo assim, ele é predominantemente argumentativo.   

Segundo dicionário Houaiss (2001), o sentido da palavra “explorado” está relacionado 

ao “fazer alguém produzir”, ao “abusar de pessoas para viver às custas delas”. Assim, o 

discurso não é neutro, ele tem uma finalidade ideológico- discursiva que dialoga com o 

contexto histórico e político e com a categoria “trabalho”.   

O enunciado do cartaz expressa explicitamente que o soldado é explorado e 

implicitamente, por meio da palavra “também”, que a autora do cartaz é tão explorada quanto 

o soldado, ficando claro a posição do sujeito que escreve o cartaz. Sentir-se explorado e achar 

que o outro é explorado reafirma a insatisfação das relações de capitalistas de trabalho e 

dialoga com dados citados anteriormente relacionado à falta de flexibilização, salários baixos 

e precarização da geração de emprego no governo da última década.  

No que se refere à estrutura composicional, percebe-se regularidade no gênero 

discursivo, o texto é um típico cartaz de protesto, mensagem curta, objetiva e provocativa. O 

suporte do texto, ou seja, o local onde é feito o registro é o papel bobina. A situação 

comunicativa é de manifestação popular.  

Quanto à circulação social do texto pode-se informar que inicialmente ele circulou 

no protesto de junho, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro e, em seguida, circulação na 

internet, no site do jornal “Folha de São Paulo”.   
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A partir da breve análise feita – apenas uma das possíveis leituras do cartaz em 

questão - percebe-se que os cartazes são processos comunicacionais históricos e políticos que 

refletem ideologias do momento contemporâneo.  

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

A comunicação por meio da linguagem tem caráter socioideológico e não pode ser 

analisada fora do seu contexto de produção, ou seja, sem que se reflita a respeito de quem 

comunica, com quem se comunica, com qual objetivo comunicativo; sem analisar as 

ideologias que perpassam a comunicação e o momento histórico em que a comunicação está 

inserida.  

A partir da análise, os cartazes de protesto foram identificados como processos 

comunicacionais uma vez que eles são concretos, realizam-se em atos de fala, são 

comunicações efetivas e possuem caráter relacional, dialógico e interacional.   

Diante disso, é possível afirmar que os cartazes são discursos que não se separam dos 

falantes, dos atos de fala, de ideologias e de esferas sociais. Sendo ele um meio pelo qual as 

pessoas usam para expressar suas pautas enquanto sujeitos que protestam, considera-se tais 

práticas comunicacionais um ato social, materializado em enunciados que se configuram em 

um gênero discursivo.  
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AS INQUIETUDES DO JORNALISTA DO SÉCULO XXI: DESAFIOS NA 
INTERFACE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO1  

  
 

           Aline Tainá Amaral Horn1 
  
RESUMO  
  
Este artigo tem como objetivo investigar como o jornalista do século XXI incorpora a 
proposta de um projeto de comunicação e educação à sua realidade profissional. Levanta 
questionamentos sobre como este profissional - frente às novas tecnologias, modos de 
interação com o público, questões institucionais e mercadológicas e, atuação em projetos de 
comunicação e educação - pode ampliar e até mesmo transformar suas habilidades 
profissionais. Esta investigação se ancora nos principais conceitos da corrente teórica dos 
Estudos Culturais Latino Americanos, pela sua contribuição para o debate sobre a interface da 
Comunicação e Educação e  baseia-se em pesquisa documental, a destacar os seguintes 
autores: Barbero (1997, 2010, 2014), Hall (2000) e Filho (2002).  Entre as conclusões 
parciais, destaca-se que as lacunas entre a comunicação e a educação são evidenciadas quando 
se coloca em debate a questão da interface e constituição identitária de ambas as áreas. Neste 
contexto, o jornalista se vê diante de desafios: revisar a constituição da sua própria identidade 
e, ainda, “reinventar” um novo modo de fazer jornalismo.    
  
Palavras-chave: Jornalista; comunicação; educação  
  
  
 

1. INTRODUÇÃO  

 

 No cenário atual, frente ao papel que os veículos de comunicação exercem no 

mundo contemporâneo, com o aporte das novas interfaces tecnológicas que orientam uma 

revolução nos diferentes âmbitos da cultura, da história, dos fluxos econômicos e das 

sociabilidades, o vínculo da Comunicação com a Educação torna-se a cada dia mais 

indissociável.   

 Por outro lado, apesar do estreitamento cada vez mais acentuado entre estes campos 

do conhecimento, nota-se um cenário de transições que perpassam por ambas as áreas. Frente  

as atuais inovações tecnológicas, a reconfiguração nos modos de produzir, operar e por em 

circulação o conhecimento e a informação é uma realidade – ao mesmo tempo da 

comunicação e da educação – que esta requisitando mudança no próprio perfil dos 

                                                 
1 Artigo apresentado ao VI ENPECOM / GT Comunicação, Educação e Democracia.  
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profissionais que atuam na área (CITELLI, 2002, p. 111), ou seja, educadores e 

comunicadores.           

 A partir da compreensão de que há na sociedade, novos cenários, novos 

comportamentos e “novas sensibilidades”, percebe-se uma emergência por novas habilidades 

profissionais, em especial na atuação dos jornalistas. Além de se ver desafiado a estar 

continuamente incorporando tecnologias inovadoras a sua realidade, também não pode deixar 

de adequar à sua prática profissional projetos que propõe a interface da comunicação com a 

educação, cada vez mais crescentes nas organizações.    

 Portanto, este artigo2 pretende investigar como o jornalista, frente às transformações 

e transições do campo da comunicação, incorpora a proposta de um projeto de comunicação e 

educação à sua realidade profissional. A metodologia utilizada até o momento baseia-se em 

pesquisa documental, embasada, fundamentalmente, na corrente teórica metodológica dos 

Estudos Culturais latino americanos, a destacar, os conceitos teóricos de Martín-Barbero, em 

função de sua contribuição ao debate sobre a interface da Comunicação e Educação, por 

considerar os desdobramentos da comunicação na sociedade, nas práticas sociais e dinâmicas 

culturais contemporâneas.         

 No transcorrer da pesquisa em questão pretende-se confirmar se o jornalista 

desenvolve novas competências profissionais e inova suas práticas jornalísticas para se 

adequar em projetos de comunicação e educação; compreender se o processo de produção de 

conteúdo midiático acontece de forma diferenciada em relação ao conteúdo pautado no dia a 

dia das organizações de comunicação e, identificar quais são as limitações técnicas do 

jornalista ao tratar de projetos de comunicação e educação, diante das normas e tradições do 

Jornalismo, aliadas as pressões institucionais, metas e produtividade.    

 O interesse do estudo em questão, sobre a atuação do jornalista, está calcado no  

entendimento de que este profissional ultrapassa o papel de produtor de conteúdo midiático, 

assumindo também a responsabilidade pela formação de indivíduos capazes de fazer uma 

leitura crítica dos meios e de transformar a realidade, a começar pelas crianças e jovens.   

  

 

                                                 
2 Apresenta reflexões iniciais da pesquisa Comunicação e Educação: o jornalista e suas práticas discursivas, em 
fase inicial de desenvolvimento, do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná.   
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2. NOVOS CENÁRIOS NA PÓS MODERNIDADE  

 

 Como já dizia Wolton (1999, p. 186), “o sonho de saber tudo acerca de tudo, o mais 

rapidamente possível, comunicando-o ao maior número possível de pessoas, tornou-se 

realidade” e, isso se dá em função dos contínuos avanços das interfaces tecnológicas, vigentes 

no atual cenário das sociedades contemporâneas.      

 Nessa mesma perspectiva Hall (2000, p. 14) afirma que as sociedades modernas são, 

por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente, transformadas por um 

tipo diferente de mudança estrutural. O sujeito pós moderno, por consequência, é resultado 

destas sociedades impactadas pela globalização:  

Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 
raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações 
como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas 
identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos 
integrados. Esta perda de um “sentido se 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 – 
constituiu uma “crise de identidade” para o indivíduo (HALL, 2000, p. 9)  

      
Este panorama da globalização traz consequências para a discussão da questão da 

identidade da América Latina, o que leva a constatação de que o sujeito pós-moderno é 

composto de múltiplas identidades (HALL, 2000, p.12). Neste contexto de revolução 

tecnológica e constituição de identidades, pode-se dizer que a comunicação, também, está 

passando por transformações na sua identidade, frente as suas inúmeras possibilidades de 

atuação. Esse entendimento também é corroborado por França (2001, p.41): “A modernidade 

não descobriu a comunicação – apenas a problematizou e complexificou seu 

desenvolvimento, promovendo o surgimento de múltiplas formas e modulações na sua 

realização”.        

Para Martín-Barbero as novas tecnologias não afetam apenas individualmente a cada 

um dos meios, mas produzem transformações transversais que se evidenciam na emergência 

de um ecossistema educativo conformado não só por novas máquinas ou meios, mas por 

“novas linguagens, escritas e saberes, pela hegemonia da experiência audiovisual sobre a 

tipográfica e a reintegração da imagem ao campo da produção de conhecimentos” (MARTÍN-

BARBERO, 2014, p. 66).       
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 Assim, a mídia como um lugar legítimo de formação e construção de 

conhecimentos, demanda um modelo educacional formado por educadores que transformem o 

conteúdo midiático na linguagem da criança e do jovem, “sensibilizados” por estas novas 

interfaces tecnológicas, tão comuns ao seu dia a dia.        

 A partir das reflexões até aqui expostas é possível depreender que tanto a 

comunicação como a educação desempenham um importante papel de responsabilidade 

social, ao influenciar na formação, nas sensibilidades e na criticidade dos sujeitos e, juntas, 

em meio a revolução tecnológica, podem representar um campo de transformações. Por outro 

lado, é importante resistir ao pensamento pós moderno que reforça uma formação 

fragmentada apoiada na crença somente do uso de tecnologias. Estas sem dúvida podem em 

muito contribuir para o aprendizado ancorado no diálogo e na reflexão, porém, o investimento 

maior está no educador e comunicador, mediadores de todo o processo 

educativo/comunicacional.   

  

 

3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: UM CAMPO DE ENCONTROS E 

DESENCONTROS 

 

Pensar a relação entre a comunicação e educação e seus papéis como difusoras de 

valores hegemônicos, é indispensável à configuração das sociedades atuais e, portanto, é 

fundamental não somente compreender de que forma estes campos do conhecimento se 

entrelaçam, mas também como os profissionais envolvidos atuam em conjunto em propostas 

com iniciativas que buscam aproximar estas áreas do saber.    

Sabe-se que a Educomunicação3 é um campo consolidado como uma nova área de 

intervenção, porém, a preocupação central quando se trata da interface da comunicação e 

educação está justamente em levantar reflexões que deem conta dos profissionais que não têm 

formação nesta área do conhecimento - professores e jornalistas - mas que estão complemente 

imersos nas suas respectivas práticas profissionais em projetos de comunicação e educação.  

Apesar do estreitamento cada vez mais acentuado entre estes campos do conhecimento, por 
                                                 
3 A Educomunicação, idealizada pelo professor Ismar de Oliveira Soares, nasceu no Núcleo de Comunicação e Educação da 
Universidade de São Paulo (NCE-USP). Este novo campo do saber, interdisciplinar e com certa autonomia em relação aos 
tradicionais campos da educação e da comunicação, tornou-se licenciatura em 2009.   
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meio do desenvolvimento de propostas de interface – idealizadas por iniciativas do governo e 

da sociedade civil - nota-se um cenário de crises em ambas as áreas. Na Comunicação, há 

uma fragilidade na identidade do jornalista, que frente às novas tecnologias e ao imediatismo 

da sociedade pós-moderna, é desafiado a todo o momento a se adequar as novas demandas da 

profissão, “reinventando” um novo modo de fazer jornalismo. Enquanto que a Educação 

ainda apresenta modelos hierarquizados e retrógrados, em sala de aula, não somente ao negar 

a utilização com/para/pelos meios na escola, como também quando retira do aluno seu 

potencial de produção de conhecimento, frente às vigentes mudanças culturais.        

Segundo Martín-Barbero (2014) não é possível pensar a educação a partir de um 

modelo escolar que se encontra ultrapassado tanto espacial como temporalmente. “Hoje a 

‘idade para aprender são todas’ e o lugar pode ser qualquer um – uma fábrica, um hotel, uma 

empresa, um hospital -, os grandes e pequenos meios ou a internet” (MARTÍN-BARBERO, 

2014, p. 10), ou seja, a educação perpassa por toda a trama cultural.    

 Vive-se uma transição de uma sociedade com sistema educativo para uma sociedade 

do conhecimento e da aprendizagem contínua e, portanto, a dimensão educativa passa pelo 

trabalho, lazer, escritório, casa, velhice e pela experiência cultural dos jovens, que encontram 

sentido nas novas imagens e rituais tecnocomunicativos aos quais conecta a sua sensibilidade, 

“essa que nem a família nem a escola são capazes de decifrar para dela cuidar” (MARTIN- 

BARBERO, 2014, p. 122).      

 Porém, se na dimensão educativa o aprendizado pode se constituir fora do modelo 

escolar, frente às mídias, cabe à comunicação uma maior responsabilidade. Diante destas 

novas sensibilidades, os jornalistas, como protagonistas dos dispositivos de comunicação  

(rádio, da televisão, websites) detém a responsabilidade de “oferecer formas com que se 

contrapor ao isolamento e a incerteza dos indivíduos, possibilitando vínculos culturais para os 

diversos grupos em que se fragmenta a sociedade” (MARTIN-BARBERO, 2014, p. 132).  Por 

outro lado, o campo comunicacional revela certa fragilidade. Entende-se que é por meio da 

comunicação que se desenvolvem atividades como o ensino e confronto de ideias, porém sua 

definição vai muito aquém disso e, por este motivo, os profissionais e pesquisadores da 

comunicação ficam em uma situação delicada: “Afinal, se não sabemos o que é comunicação, 

o que fazemos então?”, (MARTINO, 2001, p.11).     
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 Este questionamento revela a reflexão atual sobre a identidade dos profissionais de 

comunicação e, o antagonismo entre o ritmo de aprendizado na academia e a prática 

jornalística:   

[...] a constante mutação das práticas comunicativas, verdadeiras revoluções 
tecnológicas a que temos assistido particularmente nos últimos anos, dá-se num 
ritmo que a reflexão acadêmica não consegue (em função de sua natureza e do seu 
tempo) acompanhar. São distintos o tempo da reflexão e o tempo da prática; mais 
ainda essa distinção se faz sentir num campo onde a prática se renova quase 
anualmente. O que impossibilita o acompanhamento mais próximo e torna 
rapidamente ultrapassados muitos esforços investigativos (FRANÇA, 2001, p. 49).  

  

 Somada a esta constante renovação da prática jornalística, o âmbito comunicacional 

apresenta outro desafio: se adequar as mais diversas áreas do conhecimento, como Psicologia, 

Educação, Física, Filosofia etc. Nesta perspectiva, Martino (2001) considera que o novo 

sentido dos processos comunicativos, frente a outras disciplinas, leva ao surgimento de novas 

práticas que envolvem o uso dos meios de comunicação, principalmente na dimensão 

educacional. Para tanto, Martín-Barbero (2014) afirma ser preciso transformar a escola a 

partir das possibilidades cognitivas e expressivas das novas tecnologias de comunicação e 

informação, porém, é relevante observar que sem a mediação de educadores e comunicadores,  

o ideal de um processo educativo menos autoritário e mais dialógico, está longe de ser 

alcançado.         

 Portanto, a Comunicação vai ao encontro da Educação, diante de inúmeras 

possibilidades de atuação e interface, seja por meio da elaboração de projetos de comunicação  

que promovam um ambiente de diálogo na cultura escolar, assim como a utilização das 

tecnologias de comunicação em sala de aula e, mesmo a produção de atividades artísticas 

realizadas a partir do conteúdo midiático. Por outro lado, há também um desencontro, já que a 

Comunicação encontra-se em um movimento de mutações – adequação as novas tecnologias, 

as novas formas de interação com o público, as novas formas de produção de conteúdo etc - e 

contradições – descompasso entre o ritmo da academia e a prática profissional, dificuldade de 

definição do campo e mutações na identidade do jornalista do século XXI.  

 Diante destas reflexões, pode-se afirmar que estes campos do conhecimento estão 

passando por uma “crise”, que reflete a fragilidade na identidade não somente do jornalista, 

mas também do educador, ambos imersos neste movimento de transformações e inquietudes 



 

570 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

que demandam ações conjuntas entre ambas às áreas do conhecimento, em propostas de 

interface comunicação/educação.         

 Nota-se que estas áreas estão passando por um momento de transição, que gera, 

como toda mudança, incertezas, o que requer uma revisão de suas práticas, assim como ações 

imediatas de adaptação e incorporação de novos modelos comunicacionais e educacionais. É 

relevante observar que a preocupação maior está em não tratar cada uma destas áreas 

isoladamente, mas sim envolver jornalistas e educadores em busca desta comunhão entre a 

comunicação e a educação.          

 Diante da afirmação de Martín-Barbero (2014, p. 30), de que a história da América 

Latina é marcada por um longo e denso processo de incomunicação, porque falar “não é 

somente se servir de uma língua, mas pôr um mundo em comum, fazê-lo lugar de encontro”, o 

desafio da comunicação aliado a educação torna-se ainda maior, pois cabe a dimensão 

comunicacional considerar aspectos culturais e práticas sociais em comunhão com a prática 

educacional.  

  

 

4. A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PROFISSIONAL: O JORNALISTA DO SÉCULO 

XXI   

 

Sabe-se que o jornalista do século XXI já não é o mesmo do século passado. Com o 

advento das tecnologias, há o surgimento de novas formas de interação via multiplataformas e 

novos modos de “ser” e de “estar”. Estas transformações no cenário de globalização, 

desterritorialização e hibridização cultural4, características predominantes da sociedade pós 

moderna,  representam um marco histórico de profundas mudanças na atividade do jornalista 

e a demanda por uma revisão da sua atuação profissional, pautada em quatro pilares: 

tecnológico (desenvolvimento contínuo de competências técnicas sob a interface tecnológica); 

técnico interacional (produção de conteúdos midiáticos em diferentes linguagens); 

mercadológico (atender as demandas institucionais) e multidisciplinar (lidar com as 

especialidades, como trabalhar a educação, por exemplo, na sua prática profissional).   

                                                 
4 Consiste na miscigenação entre diferentes culturas. Representa uma heterogeneidade cultural por meio do rompimento entre 

as barreiras que separam o tradicional do moderno, o culto do popular e do massivo.  
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 No âmbito tecnológico, frente às múltiplas competências e exigências profissionais, 

“o trabalho aumentou com as tecnologias: com elas, eles (os jornalistas) se tornaram mais 

livres, mas mais sobrecarregados” (CHARON, 1993, 170, apud FILHO, 2002, p. 77), o que 

indica que a prática de produzir e divulgar notícias acaba tendo como pano de fundo o 

princípio da rapidez e da superficialidade.       

 Adaptados a esta realidade pautada pelo imediatismo, as novas gerações, 

familiarizadas com as novas tecnologias, tem adquirido cada vez mais espaço dentro das 

corporações. Nesta perspectiva, Meyer (2007, p. 243) afirma que a demanda por novas 

habilidades, como a criação e edição de páginas web, é tão grande que as vagas acabam sendo 

são preenchidas “por não-jornalistas ou jornalistas recém-formados que não passaram pelo 

processo de socialização da mídia tradicional para absorver os valores da profissão”.  

Diante deste cenário, Meyer (2007) é enfático ao considerar que se o velho 

jornalismo não conseguir adaptar-se, pessoas que sabem usar a nova tecnologia melhor do que  

os tradicionalistas – ou que apenas estejam mais abertas a experimentar – irão começar a 

substituir profissionais menos propensos as tecnologias. Assim, como consequência do 

processo de informatização da atividade, “fato é que a vida de jornalistas tem se tornado cada 

vez mais difícil. O trabalho aumentou, o contingente foi reduzido, as responsabilidades se 

tornaram mais individuais” (FILHO, 2002, p. 56).     

 Segundo Filho (2002, p. 53), é difícil caracterizar o “jornalista”. Para o autor, o 

jornalismo é uma atividade múltipla:  

Um jornalismo diário de um grande matutino é muito diferente do jornalismo 
semanal, de uma revista especializada, de um boletim de assessoria de imprensa ou 
de um jornal sindical ou de bairro. Mas o canal também difere: fazer notícias para o 
jornal das 20 horas é diferente de fazer uma reportagem como enviado especial do 
outro lado do planeta, organizar um documentário, um reality-show, conduzir uma 
entrevista, e todos estes diferem muito do jornalismo de rádio ou da imprensa 
escrita. E todos são jornalistas (FILHO, 2002, p. 53).  

  
 Frente a estas variadas habilidades, França (2001, p. 49) afirma que a dificuldade do 

jornalista se encontra na diversidade da dimensão empírica que a comunicação recobre. 

Segundo a autora as inúmeras atividades profissionais de comunicação (jornalismo, 

publicidade, relações públicas, etc), os diferentes veículos (o jornal impresso diário, o jornal 

televisivo, a Internet), as diversas linguagens (a linguagem cinematográfica, publicitária, 

videográfica, cotidiana) “assumem dinâmicas e configurações tão particulares que torna-se 
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quase impossível pensar na construção e utilização de esquemas conceituais capazes de 

abarcar e dar conta de tal diversidade”.       

 Isso reflete a maior exigência de competência técnica do jornalista. A este 

profissional sempre coube o papel de transformar o conteúdo noticioso em diferentes 

linguagens (impresso, televisivo etc). Porém, no cenário atual, o eixo norteador da produção 

de pautas e conteúdo está embasado na interatividade com os diversos públicos, sob as 

interfaces tecnológicas.  Este profissional ao lidar com os múltiplos sentidos produzidos pelas 

diferentes mídias, se vê desafiado a construir ferramentas para “falar a língua” dos diferentes 

públicos, os quais se disseminam em redes com interesses, mídias e linguagem diferenciadas. 

Entender como estas redes se constituem e como são sensibilizadas pelas mídias, é mais uma 

competência a ser constantemente desenvolvida pelo jornalista.       

 Além da dimensão técnico interacional, há também a questão multidisciplinar. É da 

práxis do jornalista tratar de assuntos das diversas áreas do conhecimento, porém,  trabalhar 

com diferentes áreas (marketing, economia, tecnologia da informação, engenharia, educação 

entre outros) e adequá-las a sua prática discursiva já algo a ser tratado sob outra perspectiva.  

 A afirmação de que o “o aforismo ‘um bom repórter é bom em qualquer lugar’ não 

se aplica mais quando a reportagem usa conhecimentos especializados” (MEYER, 2007, p. 

252).  Por outro lado, senão cabe ao jornalista dar conta em profundidade de certas 

especialidades, como a educação, como ele pode efetivamente ter condições de tratar de 

informações com legitimidade e formar sujeitos mais conscientes e críticos? Este 

questionamento chama atenção para mais uma das competências deste profissional: ser 

conhecedor de assuntos afins a história, política, sociologia, economia, educação, moda etc, 

pois como formador de opinião, jamais pode tratar uma pauta sem a devida importância, 

negligenciando conhecimentos de áreas do conhecimento específicas. Portanto, além de dever 

estar a todo o momento adaptando e renovando a sua prática profissional, não pode também 

deixar de investir continuamente na sua própria formação.      

 Além destes apontamentos, o jornalista incorporado dentro de organizações que 

possuem metas e interesses institucionais e comerciais, precisa dar conta ainda de mais um 

pilar, o mercadológico:   

Faz parte do sentido discursivo da sociedade o modo pelo qual as novas condições 
de produção e circulação simbólica modificam as maneiras de ler, ver cinema ou 
“conversar” pela internet. Como limitar-se a falar de textos literários se os 
produtores os tratam como produtos editoriais? O que podemos apreender da música 
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e dos filmes, se são selecionados e difundidos como o disco da semana e 
mercadorias para as salas múltiplas? (GARCÍA CANCLINI, 2009, p. 159).  

    

 Embora atravessados pelas lógicas do mercado, Martín-Barbero (2014, p. 106) 

considera que os meios de comunicação constituem hoje espaços decisivos da visibilidade e 

do reconhecimento social. Diante desta afirmação do autor, como o jornalista - responsável 

pela constituição deste “reconhecimento” do sujeito - consegue atuar em projetos de 

responsabilidade social, como aqueles que propõem a interface da comunicação com a 

educação, sendo que está imerso em corporações de comunicação cercadas por barreiras  

institucionais e interesses comerciais? Até que momento se vê livre de restrições que dizem 

respeito a sua atuação? Estas reflexões indicam que os jornalistas se encontram em um campo 

de contradições. Por um lado, as profissões de comunicação estão em contínua expansão, 

porém não têm a mesma legitimidade que outras profissões, ou seja, “as funções ligadas à 

comunicação são necessárias, mas não valorizadas” (WOLTON, 2006, p. 104). Por este 

motivo, pode-se dizer que o jornalista tem um importante papel como mediador, mas por 

outro lado, a falta de reconhecimento da profissão, somado as desafios que lhe são postos no 

seu dia a dia (frente às tecnologias, diferentes linguagens, interação, questões institucionais 

etc) reflete as incertezas sobre a profissão.       

 Portanto, a afirmação: “[...] o jornalismo como um conceito distinto, formado por 

um conjunto próprio de habilidades e valores, corre o risco de perder sua identidade” 

(MEYER, 2007, p. 242), reforça a importância do debate sobre a identidade do jornalista do 

século XXI.  

A constante “reciclagem” profissional, assim como a adesão de novas competências 

e habilidades requer uma atenção especial, a começar pela análise curricular. Sabe-se que este 

trabalho de revisão das matrizes curriculares do curso de Jornalismo, em âmbito nacional, foi 

homologado pelo Ministério da Educação, em setembro de 2013, porém o prazo previsto para 

implementação é até 2015.         

 O que se coloca como questionamento é que diante do cenário de contínuas e 

rápidas mudanças tecnológicas, comportamentais, culturais etc, a revisão das matrizes 

curriculares deve ser contínua e até mesmo construída colaborativamente por jornalistas e 

profissionais de outras áreas do conhecimento. Este é claro um trabalho complexo e há poucos 

argumentos factíveis, neste momento da pesquisa, que corroborem a favor de uma matriz 
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curricular que atenda as atuais demandas. Por outro lado, questionar suas limitações pode 

contribuir até mesmo para modelar um novo modelo de ensino, no curso de comunicação, 

baseado na construção coletiva do conhecimento, na interatividade e na participação de 

profissionais de diversos campos do saber.         

 Neste sentido, seria possível pensar a incorporação da Educação, como área 

indispensável e primordial a Comunicação, ao possibilitar tanto o desenvolvimento de  

competências inovadoras, como o aumento do potencial crítico de profissionais de 

comunicação que venham a trabalhar em projetos de Comunicação e Educação.  

   

  

5. CONCLUSÃO  

 

 Frente às inovações tecnológicas, instantaneidade e novas interfaces de interação, o 

jornalista diante das normas e tradições do Jornalismo se depara com a neutralidade, 

imparcialidade e objetividade - exigidas pela profissão - e, por outro lado, tem a possibilidade 

de ampliar suas habilidades e até mesmo criar um novo modo de exercer sua profissão.  

 Diante da crescente presença de projetos de comunicação e educação nas 

organizações, o atual desafio do jornalista é compreender o cenário de “crises” que perpassa 

por estes campos do conhecimento e, mesmo diante de limitações: curriculares, tecnológicas, 

questões institucionais etc, tem o compromisso de incorporar à sua prática profissional 

projetos que propõe a interface comunicação e educação, “reinventando” um novo modo de 

fazer jornalismo.          

 É claro que esta não é uma tarefa fácil. Há muitos “encontros” e “desencontros” 

entre a comunicação e a educação: são simultaneamente complementares – no que diz 

respeito à formação dos sujeitos - porém, ainda lacunares – quando se coloca em debate a 

questão da constituição identitária de ambas as áreas. Neste momento da pesquisa, outros 

questionamentos afloram. Como implementar um modelo comunicacional inovador a prática 

jornalística? Até que momento o jornalista pode transformar o exercício da sua própria 

profissão, aliando a Educação? Como este profissional pode se preparar a longo prazo para o 

que ainda não sabe que vai existir?        
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 Assim, a pesquisa sobre a atuação, produção e novas perspectivas deste profissional 

- em meio à globalização, as mudanças tecnologias, culturais, etc - em propostas de interface 

da comunicação com a educação, constitui um campo de estudo relevante para a área, ao 

aprofundar o entendimento da importância do papel do jornalista do século XXI e a sua  

influência sobre os processos de constituição de identidades.  No transcorrer desta 

investigação, o desafio será compreender como adequar à educação na comunicação, aliando  

às novas práticas jornalísticas, em constante mutação.     

 Tendo em vista que “comunicar ao outro é reconhecê-lo como sujeito” (WOLTON, 

2006, p. 111), o que fica, até então, são as muitas inquietudes, reflexões e o desejo pela 

superação das diferenças entre estas áreas, para que juntas possam constituir um campo de 

transformações que contribuam para formação crítica da sociedade.  
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OS DESCOMPASSOS ENTRE A GERAÇÃO DIGITAL E A CULTURA ESCOLAR 
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RESUMO  
    
O objetivo deste artigo, enquanto um aprofundamento teórico de um trabalho em construção, 
é discutir os impasses na relação entre a cultura escolar tradicional brasileira e a cultura dos 
alunos pertencentes à geração digital. Historicamente baseada no uso do livro enquanto 
principal fonte do saber, a escola tende a rejeitar o uso de linguagens e outras mediações 
alternativas no processo de ensino. Ao depararem-se com essa postura, os alunos, fortemente 
inseridos na cibercultura, sentem-se desmotivados dentro do ambiente escolar. Para abordar 
esse conflito cultural, são discutidos aqui os conceitos de geração digital, descentramento do 
saber, modelo informacional e ecossistema comunicativo com base em autores como Jesús 
Martín-Barbero, Don Tapscott, David Buckingham e Mauro Wilton de Souza. A discussão 
não pretende, assim, analisar um objeto empírico, mas encaminha-se para a ideia de que a 
escola é uma instituição tradicionalmente alheia às mudanças comunicacionais ocorridas ao 
longo do tempo. Por isso, há a necessidade de repensar o modelo educacional brasileiro à luz 
do conceito de ecossistema comunicativo.  
  
Palavras-chave: Cultura escolar; Geração digital; Cibercultura; Ecossistema comunicativo.  
  
  

1. INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento da cibercultura e da comunicação digital após a década de 1980 

parecem ter promovido alterações em todos os âmbitos da sociedade. Mas ainda há 

instituições que permanecem resistentes a alterações em seus processos comunicativos. É o 

caso da escola brasileira, instituição tradicional que ainda carrega traços da educação jesuíta 

do início da colonização portuguesa no país. Por conta disso e também por enxergar seus 
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processos comunicativos à luz do modelo informacional, a escola não abre mão de valores 

como o uso do livro como principal fonte do saber, a autoridade do professor sobre os alunos 

e a repreensão à colaboração.  

Essa cultura escolar não vai de encontro, no entanto, com a cultura dos jovens 

alunos, fortemente inseridos na cibercultura e classificados, portanto, como pertencentes à 

geração digital. Acostumados desde cedo a usar com frequência tecnologias digitais da 

informação fora do ambiente escolar, eles desenvolvem uma multiplicidade de linguagens, 

como a hipertextualidade, e valores como a colaboração, a interatividade e a personalização 

de conteúdos. Assim, esperam que esses aspectos sejam levados em conta no ensino escolar e 

que dentro da sala de aula seja desenvolvido um ecossistema comunicativo, que seja capaz de 

agregar todos esses aspectos e valores.   

  

 

2. A CULTURA ESCOLAR X CULTURA DO ALUNO  

 

A história da escola brasileira está fortemente ligada à colonização europeia dos 

países latino-americanos no século XVI. Com o objetivo de garantir a dominação dos povos 

nativos, os portugueses incumbiram a tarefa da criação de instituições aos religiosos jesuítas. 

Além de catequese, eles foram os principais fornecedores de educação básica aos indígenas, 

ensinando-lhes noções de gramática e comportamento.   

Ao longo dos anos, a educação jesuíta ganhou força no país. No século XVIII, as 

instituições se estendiam do Pará a São Paulo, com 17 colégios e seminários, 25 residências e 

36 missões, sem contar os seminários menores e as escolas de alfabetização presentes em 

quase todo o território (OLIVEIRA, 2004).   

Essa expansão contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura escolar brasileira 

que até hoje carrega traços de valores, comportamentos e doutrinas jesuítas. Por cultura 

escolar, tem-se a definição de Dominique Julia, que a descreve como:  

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.2).  

  



 

579 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

Segundo Julia, toda cultura escolar varia de acordo com as épocas e contextos em 

que existe para atender a demandas de setores externos à escola, como religião, política ou 

mesmo a sociedade. Buscando cumprir esse papel, a escola adota diferentes normas e práticas 

educativas, que podem ou não ser eficientes ao atender tais demandas.  

A escola jesuíta, devido ao cunho católico e à tentativa de padronizar o ensino em 

diferentes regiões, adotou o livro Ratio studiorum, lançado em 1559, enquanto uma de suas 

principais práticas educativas. Semelhante às apostilas que conhecemos hoje, o Ratio 

detalhava exercícios a serem feitos, autores a serem lidos e partes da gramática a serem 

aprendidas por cada classe de alunos. As lições desse programa iam da gramática simples até 

as funções de cada membro da organização jesuíta, as quais os alunos deveriam saber de cor, 

pois precisavam submeter-se à esses religiosos.  

Assim, o Ratio pode ser analisado enquanto uma prática da cultura escolar jesuítica 

embutido de doutrinas e valores que deveriam ser assimilados pelos alunos. Primeiramente, 

ele representa a visão homogênea por parte da instituição em relação aos estudantes. Não 

considerados em sua individualidade, eles eram tidos como iguais, independentemente da 

região que habitavam ou da forma como aprendiam. Além disso, a autoridade do professor, 

reafirmada no programa, é outro elemento cultural forte da educação jesuítica. Finalmente,  

percebe-se a supremacia do livro enquanto objeto fonte de todo saber, já que esse programa 

foi o responsável por determinar todos os conhecimentos que deveriam ser passados em sala 

de aula. Não havia espaço para conteúdos diferentes e inovadores que pudessem 

complementar, questionar ou até mesmo mudar o que já estava programado.  

Esses valores incumbidos no Ratio studiorum, ainda presentes na cultura escolar do 

Brasil, são pontos questionados pelos jovens alunos de hoje. Nascidos no auge da 

popularização da internet e dos meios digitais, esses estudantes são coagidos a conviver 

diariamente com duas culturas distintas. Fora da escola, usam constantemente aparelhos 

eletrônicos e conectam-se à rede para jogar, conversar com colegas, compartilhar arquivos 

multimídia e pesquisar assuntos de interesse pessoal. Estão, portanto, imersos na cibercultura, 

que tem como principais valores a conectividade, o uso do hipertexto, a convergência e a 

colaboração.   

Dentro da escola, no entanto, esses valores ciberculturais são sucumbidos. O uso de 

equipamentos digitais é restrito e feito de formas que não condizem com o uso feito pelos 
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adolescentes fora de sala de aula. Ao invés disso, prevalecem os antigos valores da tradicional 

cultura escolar brasileira. Marcos Marques Oliveira, estudioso das origens da educação no 

Brasil, é ainda mais crítico ao rotular esses valores como típicos do “espírito da Idade Média” 

(2004, p.2). De acordo com ele,   

 
a educação jesuítica reproduziu no Brasil o espírito da Idade Média, com o 
aprisionamento do homem ao dogma da tradição escolástica, a sua submissão à 
autoridade e à rígida ordenação social, avesso ao livre exame e à experimentação. 
Em contraste, portanto, ao homem de livre-pensamento, de visão igualitária e 
espírito associativo, confiante no conhecimento como instrumento de transformação 
do mundo natural (OLIVEIRA, 2004, p.2).  

  
O fato de esses valores serem registrados e reafirmados em diferentes regiões do país 

através de um único material escrito, faz com que o uso do livro enquanto fonte única do 

saber seja um dos principais pontos a serem destacados nesta fundamentação.   

  

2.1 O LIVRO NA ESCOLA  

 

O livro, responsável por moldar a prática escolar desde a invenção da imprensa, 

passou a ser a principal origem dos conhecimentos transmitidos na escola e tornou-se seu eixo 

durante os últimos séculos. Foi, assim, segundo Jesús Martín-Barbero (2014) uma maneira 

efetiva de transmitir e armazenar conhecimentos. Justamente por ter sido eficaz por tanto 

tempo, sua leitura tornou-se uma prática inquestionável.  

O modo de ler linear, da esquerda para a direita, de cima para baixo e de maneira 

sequencial transformou-se em um hábito. Por isso, não foi amplamente questionado e não 

passou por muitas transformações desde a adoção do livro pela escola.  

Além disso, o livro escolar adquiriu tanto prestígio ao longo do tempo que sua forma 

física e simbolismo tornaram-se mais relevantes do que o próprio conteúdo. Portanto 

independentemente da relevância, atualidade ou densidade do que esteja escrito no livro 

escolar, ele é tido como imprescindível na escola, pois transformou-se em um “protocolo 

social do saber e do comunicar”, como afirma Mauro Wilton de Souza:  

[…]  a vinculação histórica do saber escolar à escrita reforça, tanto no âmbito da 

educação como da comunicação, a quase certeza social de que a mediação da escrita 
define a qualidade, a densidade e o prestígio do saber e da própria comunicação. O 
meio, no caso da escrita, deixa de ser apenas meio para se tornar um qualificador, 
um condicionador e garantidor dos protocolos sociais do saber e do comunicar 
(SOUZA, 1999, p. 11).  
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Essa legitimação do livro enquanto principal mediador do conhecimento faz com que 

a escola, pela força da tradição, rejeite a inclusão de outras mediações em sala de aula. Assim, 

tecnologias digitais da informação, que são potenciais mediadoras do saber construído fora da 

escola, são rejeitadas. Dessa forma, a escola separa os conteúdos do saber entre aqueles que 

são do âmbito escolar e aqueles que não o são, ao invés de associá-los. Isso faz com que as 

novas linguagens (imagens, som, texto eletrônico, etc.) trazidas por esses meios sejam 

colocadas em oposição à linguagem do livro, que é a principal mídia usada no processo 

educacional.  

A postura de rejeição a linguagens alternativas dentro de sala de aula coloca a escola 

no importante desafio de educar, através do livro, alunos imersos no uso das linguagens 

digitais, como a hipertextualidade. Linguagem fundamental da cibercultura juvenil rejeitada 

pela escola, essa poderia ser explorada como um recurso complementar ao ensino, permitindo 

a construção de um conjunto de saberes sobre um mesmo assunto. No entanto, a 

hipertextualidade, bem como as linguagens multimídia, que se multiplicam com o 

desenvolvimento das tecnologias digitais, pouco são usadas para levar alunos aos saberes do 

além-livro.  

Esse processo de pluralização de linguagens a partir das tecnologias digitais é 

chamado por Martín-Barbero de “descentramento do saber”. Por descentramento entende-se o 

“conjunto de processos e experiências [...] que testemunham a ampliada circulação fora do 

livro de saberes socialmente valiosos” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 81). Ou seja, o 

conhecimento, tradicionalmente buscado no livro, migra para fontes diversas e torna-se mais 

acessível. Assim, o saber já não possui mais lugar e tempo próprios, representados antes pelo 

espaço e pelo ritmo e regularidade escolares. Segundo Martín-Barbero, “estamos passando de 

uma sociedade com sistema educativo para uma sociedade do conhecimento e aprendizagem 

contínua” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 121).  

  

2.2 O ÓCULOS DO MODELO INFORMACIONAL  

  

O fato de a escola rejeitar as linguagens digitais e ater-se fielmente ao livro, diante 

do atual panorama de descentramento do saber, tem motivos históricos. De acordo com Souza 

(1999), além de manter o uso dessa mídia por razões tradicionais, a escola enxerga seus 



 

582 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

processos comunicativos pela lente do modelo informacional. Aplicado em comunicação 

social para explicar como se dá a comunicação entre emissores e receptores de mensagens, 

esse modelo é limitado por não prever a interatividade entre os dois pólos. Ao separar o 

emissor do receptor no processo comunicativo, não se leva em conta a possibilidade de 

interatividade, troca, debate e conflito entre eles. Essa separação, ao contrário, prevê 

necessariamente uma relação de dominação do emissor sobre o receptor. Sob essa ótica, a 

escola vê-se no papel de emissora hegemônica de mensagens e coloca as possibilidades do 

receptor-aluno em segundo plano. Assim, é ela a responsável por determinar os conteúdos e 

suas estratégias de condução.   

Além disso, há a crença de que o modelo informacional aplicado à comunicação 

pode gerar efeitos comportamentais no âmbito social, tanto no plano individual quanto no 

coletivo. Essa ideia ganhou força no contexto da sociedade urbano-industrial emergente, que 

trouxe à tona o conceito de massas e a ideia de que elas poderiam ser controladas pelos meios 

de comunicação como o rádio, a escrita e a TV. Um dos grandes problemas do modelo 

informacional é o de considerar o receptor como passivo. Assim, acredita-se que as ações 

estratégicas do emissor podem chegar diretamente à ele e o influenciar a tomar determinadas 

atitudes.   

No momento em que essa visão trouxe à tona a discussão sobre o lugar social dos 

meios de comunicação, esses foram apontados como os “culpados” por gerar certos 

fenômenos sociais como a mudança de comportamento dos jovens no ambiente escolar. Neste 

cenário, o emissor, escondido nas estratégias de produção, foi desconsiderado. A “culpa” 

recaiu sobre a comunicação que se tornou visível em programas e veículos. Por isso, os meios 

de comunicação tornaram-se os grandes inimigos das principais instituições sociais, como a 

família, a igreja e, claro, a escola.  

As relações entre escola e mídias tiveram, portanto, as primeiras dificuldades a partir 

dessa postura. A ideia de que o controle dos meios estaria além da capacidade da escola fez 

com que essa preferisse simplesmente recusá-los.   

Em um contexto social mais amplo, também tornou-se evidente a relação de parceria 

dos meios com o sistema capitalista. “[…] os meios de comunicação eram vistos como 

agentes instrumentais da dominação em diferentes formas e objetos de ordem estética, moral e 

político social” (SOUZA, 1999, p.19). Portanto esse caráter político e instrumental dos meios 
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passa a ser outro motivo da recusa das instituições escolares, principalmente latinoamericanas, 

no século XX.  

É importante ressaltar que os aspectos históricos que justificam a recusa, por parte da 

escola, à apropriação de características ciberculurais são elementos que caracterizam a cultura 

escolar brasileira como um todo. Apesar desse panorama geral, existem instituições no país 

empenhadas em repensar essa relação conflituosa. Essas iniciativas são, no entanto, pontuais e 

ainda não representam uma abertura da instituição escolar brasileira para o saber e as práticas 

comunicacionais construídas socialmente.   

  

2.3 CRISE DA LEITURA  

  

Ao deparar-se com o desafio de educar alunos inseridos na cibercultura, a escola 

tende a atribuir aos meios digitais a causa do que é chamado por Martín-Barbero de a “crise 

da leitura”. Esse conceito explicita a perda de interesse nos livros escolares por parte dos 

alunos, que parecem preferir o uso de recursos audiovisuais ao invés de livros em sala de aula.  

Esse fenômeno, segundo Martín-Barbero, é resultado da inexistência de um 

ecossistema comunicativo dentro da sala de aula. Caracterizado pela pluralidade de 

linguagens e horizontalidade entre emissores e receptores, o ecossistema comunicativo 

representa o ambiente não tangível da liberdade, fluidez e de saberes descentralizados e 

difusos. Dentro desse ambiente, todas as mediações, da oralidade à virtualidade, encontram-se 

no mesmo patamar de valorização e importância. Portanto, a convergência de conteúdos entre 

essas mediações e a utilização tanto de livros quanto de tecnologias digitais são aspectos 

encarados como naturais nesse contexto e não geram qualquer tipo de insegurança.  

O ecossistema comunicativo é um fenômeno contemporâneo, potencializado pelo 

desenvolvimento da cibercultura, que permitiu a transformação nos modos de circulação do 

saber. Se desde a Idade Média o saber era a principal fonte de poder, sendo centralizado 

territorialmente e associado a determinados suportes e figuras sociais (Martín-Barbero, 2002), 

atualmente ele encontra-se diversificado e difuso. Essa transformação constitui, assim, um dos 

principais desafios que a comunicação coloca ao sistema educacional, uma vez que a escola 

rejeita  os princípios desse ecossistema comunicativo. A principal razão disso é a insegurança 

em ter o livro destituído de sua centralidade enquanto fonte única do saber. A multiplicidade 
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de saberes e a horizontalidade nas relações que pode ser promovida com a adoção do 

ecossistema comunicativo é, portanto, o maior medo (não admitido) da escola.  

Como o aluno está fortemente inserido nesse contexto fluído e descentralizado de 

saberes, o uso exclusivo do livro no processo de aprendizagem torna-se incompreensível e 

desinteressante à ele. A escola, ao perceber esse desinteresse, insiste na repreensão do uso de 

linguagens e outras mediações alternativas ao livro. A justificativa, de acordo com 

MartínBarbero, é que essa perda de interesse gera um “empobrecimento cultural” dos 

estudantes, uma vez que o livro é tido como   

 
o último resquício e baluarte do pensamento vivo, crítico, independente diante da 
avalanche de futilidade espetacularização e conformismo que constituiria a própria 
essência dos meios audiovisuais. Enquanto o livro é declarado espaço próprio da 
razão, do argumento, do cálculo e da reflexão, o mundo da imagem massiva é 
reduzido ao espaço das identificações primárias e das projeções irracionais, das 
manipulações consumistas e da simulação política. (MARTÍN-BARBERO, 2014, 
p.45)  

  
Essa visão justifica-se portanto, na crença, por parte da escola, de que os meios de 

comunicação estariam a serviço da ideologia capitalista, que manipula e homogeneíza as 

massas para garantir o consumo passivo de ideias e produtos. Por isso, as tecnologias da 

informação são encaradas como as responsáveis pela disseminação de conteúdos supérfluos, 

massivos e manipuladores em si mesmos. O uso desses equipamentos ainda é tido como 

nocivo ao aprendizado e encarado como uma ameaça à concentração e à atenção nas aulas.  

De acordo com Martín-Barbero (2014), enxergar o livro como parte dos meios de 

comunicação pode ser uma atitude desmistificadora. Usado ao longo da história para segregar 

pessoas cultas de não cultas, o livro era lido de forma individual e solitária. Hoje, no entanto, 

ele perdeu essa função por conta do desenvolvimento de novos usos sociais. A leitura 

tornouse cada vez mais coletiva, popular e a disseminação de saberes deixou de ser uma 

função exclusiva do livro. Por isso, a crise da leitura tem a ver muito mais com a pluralização 

e reorganização de linguagens e relatos do que com a sedução que as tecnologias da 

informação exercem sobre os jovens.   

Ao se dar conta de que os alunos estão imersos nesses múltiplos saberes além do 

livro, a escola sente-se coagida a fazer o uso dos meios digitais de alguma forma. Mas quando 

iniciativas de introdução dessas tecnologias são tomadas, como forma de ceder à essa pressão 

social, a utilização é, segundo Martín-Barbero (2014) instrumental. Nesses casos, as 
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tecnologias reduzem-se à mera decoração do espaço escolar. Dá-se mais importância ao saber 

usar tecnicamente o equipamento do que à exploração das novas linguagens e possibilidades 

de conexão e hipertextuais que esses meios oferecem.   

David Buckingham (2010) explica que esse uso instrumental de tecnologias digitais 

no ambiente escolar caracteriza uma forma de determinismo tecnológico. Isso pois há a noção 

de a tecnologia digital pode produzir efeitos em relação aos estilos de aprendizagem 

independentemente do contexto social em que ela seja usada ou dos atores sociais que a 

utilizem.  

Além disso, essas reformas educacionais, segundo Buckingham, são frequentemente 

implementadas sem o envolvimento dos educadores. Para ele, uma reforma educacional 

efetiva deve ter os professores enquanto líderes de todo o processo. O que ocorre, muitas 

vezes, é que ao invés de assumirem esse papel, eles colocam-se na posição de consumidores 

tecnológicos.  

  

  
2.4 GERAÇÃO DIGITAL: CULTURA SEM ESPAÇO-TEMPO  

  

A geração digital, composta pelos nascidos entre o final da década de 80 e os anos 

2000, segundo classificação estabelecida por Don Tapscott, abrange a faixa etária de 

estudantes que atualmente estão no ensino fundamental e médio (e que têm entre 14 e 17 

anos, aproximadamente).  

Esse grupo apresenta uma forte relação de conflito com os métodos de ensino 

tradicionais da escola, uma vez que os alunos encontram-se em uma fase da vida de 

desenvolvimento do senso crítico. Além disso, convivem desde muito cedo com a cibercultura 

e com o uso das tecnologias digitais da informação e, por conta disso, encaram-nas com total 

naturalidade.  

Diferentemente da geração de seus pais, pertencentes à geração Baby Boom 

(19461964) ou à Geração X (1965-1976), como definem sociólogos, esses jovens encaram 

smartphones, computadores e tablets como verdadeiras extensões de seus corpos. Eles criam, 

com o auxílio desses equipamentos, uma nova cultura midiática, que, pela primeira vez, não 

se baseia em espaços físicos concretos e tempos determinados.  
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Para entender essa nova cultura é fundamental compreender o fenômeno da 

globalização, que, como argumenta Stuart Hall,  

 
[...] se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que atravessam 
fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 
combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, 
mais interconectado (HALL, 1992, p. 1).  

  
Segundo Hall, a globalização faz com que a ideia sociológica clássica de sociedade, 

que se baseia em um sistema limitado e é ordenada de acordo com o tempo e o espaço, se 

distancie. Isso, pois, a partir dos anos 70, o aumento nos fluxos de informação e o progresso 

dos sistemas de transporte tornam a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes 

lugares. As distâncias parecem ser encurtadas e a configuração do tempo também muda. Esse 

fenômeno é chamado por Hall de “compressão do espaço-tempo”.   

O impacto gerado por essa compressão é bastante significativo, pois mexe com as 

estruturas básicas (tempo e espaço) de todos os sistemas de representação existentes até então, 

como escrita, pintura, desenho, fotografia e até mesmo a telecomunicação, que começou a ser 

desenvolvida na década de 30.   

A construção das identidades culturais, portanto, está envolvida de forma profunda 

com o processo representativo. A configuração de relações espaço-tempo em diferentes 

sistemas de representação têm efeitos intensos sobre a maneira como as identidades são 

localizadas e representadas. Isso faz com que toda identidade esteja localizada em um espaço 

e tempo simbólicos (HALL, 1992).  

A adoção das tecnologias digitais enquanto sistemas de representação inovadores 

contribui, dessa forma, para a construção da cultura digital, que já não tem espaço e tempo 

definidos. Ela se caracteriza pelos fluxos culturais intensos, pela troca de informações 

constante através do ciberespaço. Constrói, assim, um novo tipo de sociabilidade, novas 

formas de relacionamento e interatividade, através da construção de novas linguagens e 

valores.  

  

2.5 ESTUDANTES DA GERAÇÃO DIGITAL  

  

De acordo com Don Tapscott, os alunos da geração digital, ou Geração Internet 

(TAPSCOTT, 1992) não se interessam pelo modelo de ensino escolar clássico, baseado no 
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uso de livros e em aulas expositivas. Isso acontece pois há uma lacuna entre o modo de pensar 

dessa geração e a visão dos educadores, explicitada anteriormente neste capítulo.   

Segundo o autor, esse choque cultural acontece pela falta de compreensão, por parte 

da escola, de que aqueles que cresceram em um ambiente digital esperam aprender de um 

modo que se relacione com os valores e principais aspectos de sua cultura, marcada pelo 

consumo e familiaridade com as tecnologias digitais da informação. Esses valores são, 

principalmente: colaboração, diálogo, hipertextualidade e uso constante de tecnologias 

digitais.  

A cultura do aluno é chamada por Buckingham (2010) de cultura tecnopopular. Ela 

se caracteriza pelo uso irrestrito das tecnologias digitais fora do ambiente escolar, que se dá 

principalmente com objetivos de entretenimento. O autor frisa que esse uso por parte dos 

jovens não está ligado à educação, mas gera “altos níveis de atividade e entusiasmo” 

(Buckingham, 2010, p. 44) que, comparados às reações frente aos usos de tecnologias digitais 

na escola, são praticamente inexistentes.   

Fora da escola, os jovens envolvem um leque de atividades no uso das tecnologias  

digitais:   

conversam em salas de bate-papo e mandam mensagens instantâneas para amigos; 
procuram informações sobre hobbies, esporte e lazer; jogam games, às vezes com 
pessoas de partes distantes do planeta; fazem compras ou só dão uma olhada nos 
produtos da Internet (window-shopping) e baixam músicas populares e filmes de 
Hollywood (BUCKINGHAM, 2010, p.43).  

  
Já em sala de aula, quando o uso desses meios acontece, é marcado por uma série de 

restrições. Poucas escolas oferecem acesso ilimitado à Internet e várias delas adotam sistemas 

de filtragem de conteúdos. Aulas de informática não vão além de ferramentas de recuperação 

de informações e de uso de programas de texto e de planilhas básicas. O uso instrumental 

desses recursos é, assim, desestimulante aos alunos, que sentem-se limitados em sua 

independência. Se o uso da internet em casa faz com que esses jovens desenvolvam um forte 

senso de autonomia e autoridade, na escola esses sentimentos são negados, pois a passividade 

encobre a escolarização (Buckingham, 2010).  

Outro aspecto desmotivador ao aluno no ambiente escolar é a falta de interatividade 

com colegas e professores. O desejo de poder responder e conversar, fruto da interatividade 

cibercultural, é repreendido quando alunos defrontam-se com o sistema de comunicação 

unilateral escolar. Os papéis do professor como emissor e o aluno como receptor no processo 
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de aprendizagem (típico do modelo informacional) não permite uma interação entre as duas 

partes e favorece a hierarquização entre alunos e professores, que são tidos como os únicos 

dominantes do saber.   

Você é um aluno e não possui conhecimento. Prepare-se, lá vai. O seu objetivo é pôr 
esses dados na sua memória de curto prazo e, por meio da prática e de repetição, 
construir estruturas cognitivas mais profundas para que você possa reproduzir esses 
dados para mim quando eu o testar (TAPSCOTT, 2010, p.160).  

  
A vontade de obter conhecimentos que estejam atualizados e contextualizados 

também é uma característica inerente à geração digital. Afinal, a capacidade de aprender 

coisas novas é mais importante do que nunca em um mundo em que é necessário processar 

informações com grande velocidade (TAPSCOTT, 2010).   

Outro valor da cultura digital comumente rejeitado no ambiente escolar é a 

colaboração. A troca de experiências e interpretações sobre um mesmo assunto permite a 

construção de um todo a partir de uma pluralidade de visões. Isso é capaz de tornar o saber 

mais acessível e interessante ao jovem, que está habituado a compartilhar informações e 

cooperar no ambiente on-line. No entanto, no ambiente escolar, o domínio dos conhecimentos 

é testado em provas e avaliações individuais, fazendo com que a regra do “faça sozinho” 

prevaleça.   

O modelo de aprendizado individual é um território estranho para a maioria dos 
jovens da Geração Internet, que cresceram colaborando, compartilhando e criando 
coisas juntos online. [...] Os alunos só começam a internalizar o que aprendem na 
sala de aula depois que começam a conversar uns com os outros sobre a matéria 
(TAPSCOTT, 2010, p.168).  

  
O ensino personalizado é outra demanda da geração digital, na medida em que a 

chamada “educação de massa” começa a ser desafiada. Esse tipo de educação tende a 

considerar todos os alunos como semelhantes, pois é fruto da sociedade urbano-industrial 

emergente e da produção, comercialização e comunicação de massa. Sua pedagogia baseia-se 

na ideia de que as experiências de aprendizado podem ser destinadas a grupos de estudantes 

da mesma idade cronológica. O currículo escolar é construído a partir de informações 

previamente trabalhadas para que haja a melhor transmissão possível. A ideia é que, se esse 

currículo for bem estruturado e interessante, a maioria dos alunos entrará em sintonia com o 

professor e irá engajar-se com o conhecimento, segundo Tapscott (2010). No entanto, isso 

nem sempre acontece.  
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Atualmente, percebe-se a valorização das diferentes formas de aprender de cada 

estudante, que vão desde a escrita até a manipulação de artefatos. Por isso, iniciativas como a 

Khan Academy fizeram sucesso nos últimos anos e continuam tendo êxito hoje. A 

organização grava aulas rápidas sobre conteúdos diversos e disponibiliza-as para internautas 

do mundo todo em formato de vídeos. Dessa forma, o estudante que deseja reforçar conteúdos 

básicos ou ter aulas rápidas tem a opção de assistir aos vídeos, voltar e parar a reprodução 

quando quiser.   

Assim, os estudantes que já buscam informações no mundo digital também esperam 

da escola um ensino personalizado. Eles desejam aprender assuntos que façam parte de seu 

contexto e que sejam aplicáveis no dia a dia. A escola, no entanto, pouco se dedica a oferecer 

uma atenção especial aos alunos e compreender a fundo sua realidade.  

  

2.6 ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO HOJE  

  

Entende-se que a existência do choque cultural entre alunos e professores é um 

fenômeno recente e que precisa receber uma atenção especial por parte de educadores. A 

compreensão, por parte da escola, da cultura digital dos estudantes ainda é algo pouco comum 

no Brasil. Apesar disso, seria equivocado assumir que o método de ensino escolar tradicional, 

baseado no livro e nos conhecimentos do professor, esteja defasado.  

Apesar do desenvolvimento da cultura digital e das novas formas de aprendizado, o 

livro ainda é uma fonte importante do saber. Ele constitui a chamada primeira alfabetização: 

aquela que abre para o universo da escrita fonética. Sem ela não é possível existir a segunda 

alfabetização, que por sua vez abre os olhos dos alunos para as múltiplas escrituras que 

compõem o mundo audiovisual e digital (MARTÍN-BARBERO, 2014).  

A primeira alfabetização é, dessa forma, uma condição para a entrada no mundo 

virtual. Por isso, a escola tem um importante papel no sentido de ser um espaço de reflexão 

sobre as dimensões e efeitos culturais das tecnologias digitais. Ela pode ser o espaço da troca, 

do diálogo e das relações horizontais entre educadores e alunos, para que caminhem juntos no 

processo de aprendizagem, alinhados com os valores ciberculturais.  

Esse processo vai além do uso das tecnologias digitais. Sabe-se que, na atual situação 

brasileira, mesmo sem esses recursos dentro da escola, a maioria dos jovens de centros 
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urbanos está conectada e possui os fundamentos e valores da cultura digital. De acordo com 

dados de 2013 da consultoria Morgan Stanley divulgados pelo site da revista Exame, o Brasil 

é o quarto país do mundo em número de smartphones, somando cerca de 70 milhões de 

unidades (esse número relaciona-se fortemente com o aumento do poder de compra do 

brasileiro nos últimos anos).  

Assim, o acesso à rede está cada vez mais fácil e a popularização das tecnologias 

digitais da informação é um fenômeno considerável. A escola não pode estar alheia a isso. 

Portanto, considera-se que processo de ensino ideal é aquele que está atento ao que acontece 

no mundo e busca articular todas as formas de leitura, que passam por livros, vídeos, sites, 

redes sociais e hipertextos.   

  

 

3. CONCLUSÃO  

  

Enquanto um recorte teórico de um trabalho em construção, este artigo não pretende 

oferecer respostas ou soluções, mas sim promover reflexões sobre o conflito entre a cultura 

escolar e a cultura dos alunos da geração digital. Assim, acredita-se que a escola tem, 

enquanto instituição, uma importância inegável na formação de cidadãos críticos e 

conscientes. Justamente por isso, ela deve estar atenta ao que encontra-se fora de seus muros, 

para melhor poder trazer aos alunos reflexões significativas sobre os principais fenômenos da 

atualidade. Essa disposição é, no entanto, pouco comum. Raras são as iniciativas que 

concentram-se em trazer para o ambiente escolar tais discussões e promover, com a efetiva 

participação do aluno, conclusões importantes sobre esses fenômenos.   

Ao invés disso, o ecossistema comunicativo, que implica na supressão de hierarquias 

e na multiplicidade de linguagens e meios, é visto como uma ameaça pela escola. Prefere-se, 

por razões tradicionais e até de comodismo, continuar tendo o livro como o baluarte do saber 

e a encarar o aluno como um ser vazio, que precisa ser preenchido com esses conhecimentos 

limitados. Ele não é visto como um participante da educação, que tem – e muito – a contribuir 

para o processo de aprendizagem como um todo, já que domina o uso de equipamentos e 

linguagens que podem ser complementares ao livro.  
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Enquanto as culturas da escola e do aluno caminham paralelamente – e fortificam-se 

ao longo dos anos devido ao rápido desenvolvimento tecnológico e informacional – a escola 

perde seu importante prestígio de instituição formadora de pessoas críticas, que tendem a 

contribuir para a melhoria da sociedade. Isso ocorre simplesmente pelo fato de ela não 

conseguir comunicar-se efetivamente com seus alunos.   
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ABRA O LIVRO E APERTE O PLAY: UMA REFLEXÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO 
DE JOGOS NA EDUCAÇÃO COMO REFERÊNCIA DE SUA APLICAÇÃO NO 

JORNALISMO 
 

 
Carlos Marciano1 

 
RESUMO 
  
A disseminação da educação é fruto de vários fatores e sua forma mais clássica, a escola, 
pauta-se em dois elementos: a interação entre professor e aluno; as ferramentas que o primeiro 
utiliza para transmitir o ensinamento ao segundo. O presente artigo visa apontar argumentos 
acerca da utilização de jogos digitais na disseminação do conteúdo ministrado em sala de 
aula, ilustrando com a aplicação do mesmo em uma área que até pouco tempo atrás parecia 
inatingível o uso de games como ferramenta: o jornalismo. Em se tratando de ferramentas, os 
livros didáticos estão para a difusão do ensino assim como textos e imagens estão para a 
propagação do conteúdo jornalístico. Tanto nos colégios como nas redações a tecnologia já se 
faz presente e nada melhor do que utilizar dela para atrair cada vez mais o público de 
interesse, sejam os alunos, sejam os leitores. Os games digitais podem representar um papel 
promissor nessa função e da mesma forma que os newsgames o fazem no jornalismo, a 
inserção de jogos digitais nas salas de aula pode ampliar a forma com que os estudantes 
assimilam os conteúdos. Os jogos jornalísticos não substituem a apuração e produção da 
reportagem, da mesma forma um game em sala de aula não deve substituir os livros ou a fala 
do professor. É importante ressaltar que não se trata de uma comutação de ferramentas, mas 
sim uma complementação para atingir o objetivo com mais facilidade e eficácia. 
 
Palavras-chave: Educação; Jogos; Jornalismo; Newsgames. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Não é incomum um pai prometer realizar a viagem inesquecível de férias se o filho 

tirar boas notas. Por sua vez o filho se esforça nos estudos para finalmente conhecer Mickey e 

sua turma. Nessa simples ação podemos constatar dois agentes que por muito tempo foram 

vistos como ímãs que se repelem: o jogo (só terá a viagem se tirar boas notas) e a educação (o 

filho se aprofunda no aprendizado para atingir o objetivo do jogo). 

 Fundamental no desenvolvimento do ser humano, cada vez mais novas formas de se 

exercer a pedagogia com eficiência são colocadas em prática. Também essencial ao 

aprendizado, principalmente na infância, os jogos passam por essa mesma transformação 

conquistando espaço e admiradores em cada novidade que o meio agrega. 

                                                 
1 Mestrando, Universidade Federal de Santa Catarina, carlosnmarciano@gmail.com. 
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 A situação ilustrada no início deste capítulo ilustra os pensamentos de Johan 

Huizinga (1939), em “Homo Ludens”, quando ele afirma que "em toda a parte encontramos 

presente o jogo, como uma qualidade de ação bem determinada e distinta da vida 'comum'" 

(Huizinga, 1939, p.7). Ou seja, o jogo está contido na natureza de cada ser vivo.  

 Duelos de Gladiadores, olimpíadas, ou mesmo o esconde-esconde são exemplos do 

jogo como entretenimento e por muito tempo essa definição perdurou como única e absoluta. 

Embora com o avanço tecnológico os computadores e a internet tenham se aliado aos livros 

didáticos na disseminação do conhecimento, ainda é perceptível a relutância no que se refere à 

inserção de games digitais nas salas de aula. Porém, dizer que não se utiliza o jogo na 

disseminação do aprendizado em nenhuma instância é claramente um equívoco, pois estes são 

bem comuns em disciplinas como matemática e ciências.  

 A hesitação a que me refiro, no entanto, são aos jogos digitais não específicos, por 

exemplo, ao invés de utilizar um game cuja tela apresenta a operação matemática “50+50” e o 

aluno precisa pescar entre os números que saltam o “100”, utilizar-se o clássico “Super Mário 

Bros” para instigar no estudante o objetivo de conseguir uma vida extra, através da obtenção 

de moedas nas fases, e então responder a pergunta “de quantas moedas você precisou para 

evitar o game over?”. 

 Hoje já é plausível aceitar que jogos podem exercer funções pedagógicas, pois se 

entende que eles estimulam funções cognitivas como atenção, raciocínio, memória e 

associações. Os jovens cada vez mais são atraídos pelo mundo digital e esse se torna uma 

porta aberta para que conteúdos cheguem aos estudantes, até mesmo fora das salas de aula. 

Embora ainda em pequena escala, o jornalismo utiliza dessa ferramenta não só para atrair 

jovens, mas a quem se interessar pela possibilidade de “jogar notícias”. 

  

 

2. NEWSGAMES: OS JOGOS JORNALÍSTICOS 

 

 Interatividade e “Multimídia” são à base da narrativa desses jogos que por essência 

devem ter seu enredo baseado em algum fato, recente ou não, vinculado nas mídias 

jornalísticas. Conforme exposto pelo jornalista Tiago Dória, no artigo “O que são 
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Newsgames”, o termo foi cunhado em 2003 pelo designer Gonzalo Frasca, desenvolvedor do 

“September 12th#”, um dos primeiros newsgames que simula o combate ao terrorismo. 

 O objetivo é simples: controlando o alvo o jogador tem a missão de acertar mísseis 

nos terroristas. Como a própria descrição do jogo diz na sua tela inicial, não existe fim, o 

jogador decide quando parar. Expondo dessa forma o leigo pode considerar o jogo banal por 

ele mesmo optar pela hora do game over, porém o jogo não propõe um fim específico, pois 

ele tem o intuito de gerar uma reflexão no jogador, como toda notícia também por essência 

faz. 

 Na tentativa de atingir os terroristas é inevitável que um míssel acerte as construções 

e mate algum civil. Quando isso acontece os civis mais próximos dos cadáveres choram por 

sua morte e, como em caráter de vingança, tornam-se também terroristas. 

 Dessa forma, através da simulação, o jogo indiretamente avaliza uma opinião e 

sugere que o terrorismo deve ser combatido acima de tudo com inteligência, ou a lei de talião 

irá prevalecer.  

 

 
FIGURA 01 – TELA DE INSTRUÇÕES DO JOGO 
FONTE: HTTP://WWW.NEWSGAMING.COM/GAMES/INDEX12.HTM/ (2014) 
 
 Disponibilizados online, sem custo para acesso e complementando o conteúdo 

original (notícias), os newsgames ganham espaço nos maiores portais de notícias do mundo 

como The New York Times e El País.  

 Um dos primeiros pesquisadores a aprofundar o conceito de newsgames e mostrar 

sua relação com o jornalismo foi Ian Bogost, quando, em 2010, publicou juntamente com seus 

alunos Simon Ferrari e Bobby Schweizer, o livro “Newsgames: Journalism at Play”. Bogost é 

designer, filósofo, crítico e pesquisador, que se concentra em mídia computacional, 

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm/
http://www.newsgaming.com/games/index12.htm/
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particularmente em videogames. É cofundador da “Persuasive Games” 
5, empresa pioneira na 

produção de newsgames e que já prestou serviços para o New York Times e a CNN. Além 

disso, é professor de literatura e de comunicação no Instituto de Tecnologia da Georgia. 

 No livro os autores ramificam o termo em três categorias: 

  

a) Editorial Games: Similares às charges no impresso, estes jogos tem a intenção de 

induzir o leitor e mostrar uma linha editorial. No enredo tratam de eventos recentes, 

portanto possuem cronograma e produção curtos. September 12th e  Play Madrid 

(jogo que consiste em manter as velas acesas) são exemplos de jogos desta categoria. 

 

 
FIGURA 02 – IMAGEM DO JOGO PLAY MADRID 
FONTE: HTTP://WWW.NEWSGAMING.COM/GAMES/MADRID/ (2014) 
 
 

b) Tabloid Games: Estilo com caráter de isca, pois tenta atrair o leitor inclusive para 

outras áreas do site. Seu enredo tem como característica as fofocas e como exigem 

pouco tempo de produção são muito utilizados. São exemplo dessa ramificação o 

Escape Paris, jogo em que é preciso ajudar a socialite Paris Hilton a escapar da prisão, 

e Mucca Chucka (auxiliar Heather Mills a se separar do ex-beatle Paul McCartney). 

                                                 
5 http://www.persuasivegames.com/ 

http://www.newsgaming.com/games/madrid/
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FIGURA 03 – TELA INICIAL DE ESCAPE PARIS 
FONTE: HTTP://WWW.TIAGODORIA.COM.BR/COLUNA/TAG/NEWSGAMES/ (2014) 

   

c) Reportage/documentary Games: Simular uma experiência pessoal com base na 

emoção e retratar eventos que já tiveram desfecho são a base desta categoria. 

Assemelha-se com a reportagem especial, pois são utilizados em menor escala devido 

e exigência de pesquisa e grande tempo de produção. O assassinato do presidente 

norte-americano John F. Kennedy é o tema de JFK Reloaded, um newsgame que 

ilustra essa categoria e no qual o jogador controla o atirador e revive o fato do ponto 

de vista do assassino. 

 

http://www.tiagodoria.com.br/coluna/tag/newsgames/
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FIGURA 04 – TELA INICIAL DE JFK RELOAD 
FONTE: HTTP://JOGOS.UOL.COM.BR/PC/GALERIAS/JFK-RELOADED.HTM#FOTONAVID=AS46220 (2014) 
 
 
 O grande tempo de produção deste estilo de newsgame é recompensado pela 

mecânica mais elaborada de modo que o leitor compreende melhor o que realmente aconteceu 

na medida em que interage. Para Bogost (2010) este estilo representa o potencial do uso de 

jogos no jornalismo de forma mais relevante. 

 Aos poucos os newsgames vão ganhando espaço na internet e não é difícil ver 

também algum jogo que remeta a uma notícia sem o propósito de ser um jogo jornalístico. 

Nesse caso o caráter cômico e o entretenimento é o que pauta a criação.  

 Como já foi ressaltado um newsgame isolado é só mais um jogo, mas isso não 

impede que um jogo baseado em notícia, mas sem intenção de ser tachado como newsgame, 

não possa ser considerado um. As categorizações de Bogost (2010), embora pertinentes, 

tratam dos jogos pensados para serem newsgames, mas não incluem aqueles que aparentam 

ou tem características de jogos jornalísticos sem esse propósito. 

 Vendo essa lacuna nos estudos de Bogost (2010) reforço a necessidade de se 

aprofundar ainda mais esse conceito e já me aventuro ao propor dois novos grupos: 

  

a) Newsgames por ação: ou seja, jogos cuja proposta inicial era ser enquadrados como 

newsgames. Aqui entrariam os jogos produzidos para veículos jornalísticos e 

divulgados em seus portais. 

http://jogos.uol.com.br/pc/galerias/jfk-reloaded.htm#fotoNavId=as46220
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b) Newsgames por associação: jogos que, em sua concepção, não partem da hipótese de 

serem considerados newsgames, porém devido sua mecânica e signos referenciarem 

algum conteúdo jornalístico geram esse reconhecimento associativo na pessoa que o 

joga. Este grupo abrangeria, em grande parte, os jogos que tem apenas o propósito 

inicial de entretenimento, como os divulgados em plataformas autônomas, redes 

sociais, ou portais sem vínculo jornalístico. 

  

 Vale ressaltar também que a concepção de newsgame, seja para fins comerciais ou 

acadêmicos, aos poucos vai ocupando espaço nas universidades não só por pesquisadores já 

consagrados, mas também por estudantes ainda em formação. Um exemplo é o jogo “Corrida 

Presidencial da Dilma” 
6 criado pelos estudantes Priscila Hudler e Mateus Formigari enquanto 

ainda cursavam disciplinas da graduação.  

 

 
FIGURA 05 – JOGO CORRIDA PRESIDENCIAL DA DILMA 
FONTE:HTTP://SUPER.ABRIL.COM.BR/BLOGS/NEWSGAMES/FILES/2014/08/GILDA-ROSETE.PNG 
(2014) 
 

 O jogo remete a corrida eleitoral brasileira de 2014 e o jogador controla a então 

presidenta da república, Dilma Roussef, em busca da reeleição. O caráter de newsgame se dá 

não só pela eleição, mas pelo fato do avatar principal ser Dilma pilotando uma motocicleta e 

dirigindo pelas ruas de Brasília, fato que realmente ocorreu e foi noticiado pelos portais de 

notícia em 23 de agosto de 2013.  

 A inserção dos newsgames na prática jornalística ilustra que um tema é mais bem 

aprendido a partir do momento que esse é transmitido de forma lúdica. Os jogos que 

englobam os “newsgames por associação” são um exemplo claro disso na medida em que 

                                                 
6 http://corridapresidencia.wix.com/projetoexperimental 

http://super.abril.com.br/blogs/newsgames/files/2014/08/gilda-rosete.png
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apenas ao olhar ou interagir com o jogo o internauta associa a narrativa a uma matéria 

jornalística aprendida em outra ocasião. Dessa forma torna-se plausível pensar a utilização de 

jogos digitais também nas salas de aula, como uma nova ferramenta da educação que se 

enquadra no conceito de “jogos sérios”. 

 

 

3. JOGOS SÉRIOS E A PRÁTICA NA EDUCAÇÃO  

 

 Se trouxermos para dentro da prática pedagógica jogos que fora só são vistos como 

entretenimento esses tomam o caráter de “jogos sérios”, proposto por Eduardo de Martin 

Silva (2008). Isso não quer dizer que fora das salas de aula os mesmos jogos fossem apenas 

entretenimento, mas sim que, dentro da classe, seu foco no enredo e conteúdo deverá ser mais 

bem ressaltado em consonância com o que os livros didáticos e os professores querem 

transmitir. 

 Silva considera que “jogos sérios” são formatos que trazem à tona assuntos de 

interesse amplo.  

 

Ao ver representadas temáticas vinculadas a questões do mundo em que vive, o 
jogador encontra mais argumentos que o incentivam a encontrar as soluções mais 
adequadas a cada problema apresentado, como que em uma transferência mútua 
entre os suportes físico real e o digital (SILVA, 2008, p.82). 

 

 O autor reforça a ideia de que não se trata de substituição dos modos tradicionais 

pelo jogo, mas sim da utilização do ludicismo e divertimento para abordar assuntos reais de 

grande importância, ampliando a capacidade de aprendizado. 

 A gama de jogos para além do entretenimento é extensa e assim algumas categorias 

são aceitas para melhor classificar os games: Jogos de Marketing (Advergames), Jogos de 

Simulação (Simulation Games), Jogos de Saúde (Health Games), Jogos Políticos (Politic 

Games), Jogos Educativos (Educational Games) e Jogos de Notícias (Newsgames). 

 Compartilhando do pensamento de Silva, Hamze (2012) define jogos educacionais 

como aqueles que transmitem conteúdo pedagógico utilizando-se da interatividade e caráter 

lúdico. Partindo dessa premissa pode-se dizer que a atenção do jogador é focada na finalidade 
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do jogo, compreensão do enredo e no atendimento aos códigos compartilhados entre os jogos 

digitais e o conteúdo didático aprendido em sala de aula.  

 Yasmin Kafai (2001) defende ainda a existência de duas filosofias predominantes 

nos jogos educativos, a instrutiva (Games-To-Teach) e a Construtiva (Games-To-Learn).  

 A primeira concepção, “Jogos para Ensinar”, trata da transmissão direta dos 

conhecimentos. Esta já é muito utilizada, por exemplo, por professores de matemática que 

criam jogos para ensinar tabuadas. 

 Já a aplicação de jogos digitais clássicos como ferramentas de aprendizado se 

enquadrariam na segunda filosofia que a autora define como “Jogos para Aprender”. Nesse 

caso a aprendizagem seria mais aprofundada através do aspecto lúdico, pois o conhecimento 

não seria simplesmente repassado, mas o jogador precisará imergir na história, encontrar as 

peças da informação, juntá-las para conseguir uma avaliação crítica do todo e assim constatar 

se ela supre a lacuna da incógnita estabelecida. 

 As possibilidades que cada vertente oferece é a peculiaridade entre elas. “Games-To-

Teach” tem regras definidas, dinâmicas estáticas, como os jogos jornalísticos classificados 

como “Tabloid Games”.  Já em “Games-To-Learn” os jogos dão mais liberdade de interação 

e torna o ambiente mais imersivo, como os newsgames que se inserem em 

“Reportage/documentary Games”. 

 Na prática pode-se pensar, a partir do enredo destes, a utilização de jogos digitais de 

estratégia para estimular a união de equipes em sala de aula; ou jogos como “Medal of Honor 

Frontline” e “Assassin’s Creed” para exemplificar de forma lúdica acontecimentos retratados 

nos livros de história, nesse caso, respectivamente, o “Dia D” e o “Renascimento”. 

 Claro que não se pode simplesmente levar um console para dentro das salas de aula e 

distribuir os joysticks aos estudantes, é preciso ter cautela referente ao material e tomar todas 

as providências no que diz respeito à classificação etária dos jogos e as cenas de violência, por 

exemplo. Com discernimento o aprendizado proporcionado pelos jogos digitais torna-se 

possível e passível de positivismo. 

  

4. CONCLUSÃO 

 



 

602 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

 A “retórica processual” definida por Bogost (2010) refere-se à capacidade dos jogos 

de simular interativamente como as coisas funcionam. Dessa forma, ao desfrutarmos dessa 

interatividade, conteúdos complicados são mais bem assimilados. 

 Tanto os newsgames como os jogos digitais clássicos que venham a ser utilizados na 

educação, representam um propósito para além do entretenimento. Sua interatividade e 

possibilidade de imersão transporta o jogador para dentro da narrativa e estimula as 

capacidades cognitivas, incentivam o raciocínio rápido e estratégico, ampliando assim a 

absorção do aprendizado. 

 Kafai (2001) de certa forma converge dessa lógica ao separar “ensinar” e “aprender”. 

Mostra que essa sutil diferença se faz não pela consequência do resultado, mas sim pela causa 

com que cada jogo deve ser trabalhado. Ao “ensinar” as ferramentas são mais simples, 

objetivos mais claros e a imersão menos trabalhada. Ao estimular o “aprender” o jogador não 

apenas irá compreender o conhecimento adquirido, mas irá lembrar dele com mais facilidade, 

pois houve toda uma carga de esforço e recompensa para aprender os meios de se chegar à 

obtenção desse conhecimento. 

 Diferente da educação, no jornalismo não é possível à utilização de jogos clássicos 

no cotidiano para o aprendizado da informação, visto que o ambiente jornalístico requer 

resposta rápida e quase sempre atualizadas. O ritmo de produção do veículo e a proximidade 

dos acontecimentos precisam ser pensados como prioridade na confecção do newsgame. 

 Porém, nada impede que se utilize de jogos mais elaborados para transmitir uma 

informação, desde que esta tenha algum vínculo com o meio jornalístico, da mesma forma 

que só é pertinente usar um jogo de console em sala de aula se o conteúdo desse tiver algum 

vínculo com a disciplina trabalhada. 

 Tanto educação como jornalismo apresentam lacunas quando se pensa em formas 

lúdicas de transmitir o conhecimento, mas é certo que se ambos não abrirem espaço para o 

que os jogos têm a oferecer uma grande parte deste mercado crescente pode nem sequer olhar 

para estas bases como investimento. 

 O mercado de games é hoje um dos mais promissores, ficando atrás apenas do 

cinema no que se diz respeito ao lucro e investimento. O Brasil é o quarto maior consumidor 

de jogos para consoles e apresenta três dos ecossistemas mais promissores para aplicações 
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financeiras: games sérios, games móbile e oportunidades para introdução de novas 

tecnologias. 

 Assim como o jornalismo aos poucos se abre para essa ferramenta, educadores 

precisam quebrar os preconceitos e arriscarem em alternativas para a disseminação do 

conhecimento de forma mais ampla e efetiva. As crianças hoje em dia praticamente já nascem 

apertando botões, basta apenas ensiná-las a sequência de movimentos para se chegar ao 

conhecimento. Deem as pistas, as ferramentas elas dominam. 

 Não é preciso ter medo da tecnologia, boa parte do conhecimento nela inserido veio 

de alguma base física. Agora é o tempo de pegar a recompensa, aproveitar a facilidade e 

rapidez para reabsorver o que outrora foi depositado. 

 Utilizar jogos no aprimoramento das técnicas de aprendizagem para ensinar pessoas 

cada vez mais conectadas não é tarefa difícil. Basta aparar as arestas do discernimento, pensar 

em aulas que possam ser aprendidas também no lazer da sala de estar. 

 Quem lê tem na vida a visão de várias vidas; quem joga vive todas elas até o fim. Na 

era digital é possível e preciso estimular o aprendizado sem substituir ferramentas, aprender a 

contar a mesma história de diversas formas, lúdicas de preferência. 

 Se perder, passe o controle, mas aproveite para aprender com o acerto dos outros 

também, até que um erre e você possa jogar de novo. 
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A VOZ DO POVO: UM MEIO DE PROMOVER A CIDADANIA EM 
COLORADO - PR 

  
  

Deividi Lira1  
  

RESUMO 
 

O trabalho foi desenvolvido através da pesquisa participante e baseado nas oficinas de jornal 
impresso, ministradas à crianças e adolescentes do projeto Arte & Vida, moradores do Jardim 
Progresso, em Colorado (PR), no contraturno escolar. Teve como objetivo utilizar as práticas 
midiaeducativas para despertar neles o sentimento de pertença e também contribuir para a 
formação cidadã. Além da pesquisa participante, a pesquisa bibliográfica foi ostentação para a 
metodologia. As oficinas tinham como finalidade trabalhar com os alunos do projeto na 
educação não-formal e elaborar um jornal impresso que discute os problemas da comunidade.  

  
Palavras-chave: Mídia- Educação; Comunicação Comunitária; Cidadania; Jornal impresso.  

           
                                        

 
1. INTRODUÇÃO  

Estamos saturados de informações, sons e imagens. A fácil acessibilidade aos meios 

de comunicação, dificulta estipular um limite às crianças, adolescentes, jovens e adultos para 

dizer o que é positivo e negativo na mídia.   

Segundo Guareschi e Biz (2005, p. 45), o brasileiro fica em média 3,9 horas diárias 

diante da TV. Em algumas vilas periféricas pesquisadas, a média chega a 6 horas e para as 

crianças, que os pais têm medo de deixar na rua, chega a 9 horas diárias.   

O presente trabalho foi desenvolvido em Colorado, Paraná, com crianças e 

adolescentes que integram o projeto social Arte & Vida, após constatar através de uma 

sondagem inicial, a necessidade de contribuir para a mediação do uso crítico e responsável 

das mídias, e, além disso, despertar a cidadania, o sentimento de pertença à comunidade em 

que vivem, e por fim, elaborar um jornal impresso com eles com matérias do bairro Jardim 

Progresso.  

                                                 
1 Bacharel em Jornalismo pela Faculdade Maringá (Maringá- PR). Atualmente é repórter de rede da Record 
News- PR, pesquisador em Comunicação Comunitária e Mídia-Educação, no Jardim Progresso em Colorado- 
PR. E-mail: lirajornalista@r7.com  
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Por meio de oficinas práticas e educativas, trabalhamos os conceitos de Identidade, 

Cidadania, Relação com a Comunidade, Leitura Crítica da Mídia, Introdução ao Jornalismo e 

Técnicas de Reportagem.   

A descrição do perfil dos participantes do projeto Arte & Vida será detalhada mais 

adiante, seguindo com o conceito de mídia-educação, comunicação comunitária e a proposta 

da mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária.   

Como metodologia foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, pesquisa participante, 

entrevista em profundidade e oficinas práticas.   

   

 

2. MÍDIA-EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA  

  

A emissão da mensagem se tornou privilégio de poucos, basicamente de 

proprietários, grupos, igrejas que comandam veículos de comunicação, que formam um cartel 

inabalável. Aos demais membros da sociedade cabe apenas serem receptores passivos, sem 

possibilidade de interação e de repercutirem mensagens de ruas realidades, do seu cotidiano.   

A limitação da comunicação esconde o desejo dos que detêm o poder de manter a 

população na ignorância e o que sempre prevalece é o que determina os donos desses meios. 

Em cada ação comunicativa que empreendem estão implícitos interesses contrários à 

emancipação das pessoas, à libertação de sua consciência, tornando-as críticas e agentes da 

história. O objetivo é mantê-las alienadas, sem poder de reação diante das desigualdades 

existentes e das injustiças presentes.  

Para mudar este cenário, surge a comunicação comunitária2. Experiências mostram 

que esse “segmento” de comunicação, articulado com a práxis da mídia-educação3 pode 

contribuir para a formação de cidadãos críticos, emancipados e comprometidos com sua 

realidade. Deliberador (2011, p.5) ressalta que “a comunicação comunitária, assim como a 

mídia educação, se concretiza como uma prática social na qual a conscientização dos sujeitos 

para a busca do exercício da cidadania é um dos seus focos.”  

 

                                                 
2 Vide capítulo 2.2  
3 Vide capítulo 2.1  
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2.1 MÍDIA-EDUCAÇÃO 

 

A mídia-educação é uma prática social que estuda e busca compreender os meios de 

comunicação e a educação, objetivando contribuir para transformação social, cultural e 

educacional, promovendo a mediação4 entre os meios e os receptores.  Esse novo campo de 

saber e de intervenção social também ajuda analisar e tecer uma opinião crítica sobre os 

assuntos que estão presentes na mídia.   

No Brasil as primeiras manifestações de mídia-educação ocorreram em movimentos 

de resistência ao governo, assim como na comunicação comunitária, abordada no capítulo 

posterior.   

A proposta da mídia-educação defendida por Mônica Fantin é que ao utilizar as 

práticas de educação para, com e através dos meios de comunicação que se situam tanto na 

formação crítica do receptor como também na produção de conteúdos utilizando as mesmas 

tecnologias, a escola: 

“pode trazer contribuições para a construção de valores e consciências abertas a 
oferecer respostas que contribuam para o desenvolvimento do consumo cultural 
reflexivo, questionador e educativo, tão importante para a construção de uma 
sociedade cidadã” (OROFINO, 2008, p. 123).  

 
Os meios de comunicação não devem ser deixados de lado pelo espaço escolar. Eles 

ocupam uma parte cada vez maior do nosso cotidiano e podem tornar-se excelentes auxiliares 

no processo educacional.   

Deliberador (2012, p. 287) nos faz refletir de que trabalhar mídia-educação é 

desenvolver a comunicação dialógica.   

Para educadores e profissionais da comunicação, trabalhar a mídia- educação 
significa estimular a criticidade e a criatividade dos alunos envolvidos e fazer com 
que a comunicação não constitua um processo unívoco, mas se estabeleça como uma 
prática de comunicação dialógica de trocas e interações para que o educando deixe 
de ser apenas espectador para ser tornar sujeitos de sua própria história.   

  
Apropriar-se dos meios e educar crianças, adolescentes e até mesmo adultos com 

objetivos pedagógicos e didáticos é a realidade que tem que ser entendida e aceita.    

Utilizaremos essa prática social em nosso trabalho com crianças e adolescentes do 

projeto social Arte & Vida, pois acreditamos que ela tem o poder de possibilitar a auto-

                                                 
4 Processo de filtragem na recepção das mensagens.   
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expressão e de tornar esses participantes mais críticos frentes aos meios de comunicação e 

acima de tudo formar cidadãos comprometidos com sua realidade e comunidade.  

 

2.2 COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA  

A comunicação comunitária também entendida e chamada de popular, alternativa, 

comunicação horizontal, dialógica, participatória, participativa, entre outros sinônimos 

existentes, dependendo do tipo de prática em questão e da percepção dos estudiosos, não é um 

fenômeno recente na sociedade brasileira. Foi nos idos de 1960 e 1980, durante o governo 

militar que apareceu de forma mais significativa na produção teórica do campo 

comunicacional.   

  
É um momento da história em que o processo de antítese do status-quo5 aparece com 
nitidez possivelmente devido à realidade sócio-política, econômica e cultural 
concreta do país, na qual predomina a negação da plenitude da cidadania à maioria 
da população, bem como pela estrutura e conjuntura vivida no âmbito dos meios de 
comunicação de massa, concretados nas mãos dos setores dominantes da sociedade 
(PERUZZO, 1995, p.28).  

 
A comunicação comunitária é contra-hegemônica, dá voz aos setores excluídos da 

grande mídia. Por meio desta proposta comunicativa é possível abordar conteúdos ligados aos 

interesses da comunidade local em que está inserida. A comunicação comunitária ainda 

permite que os indivíduos ligados à comunidade sejam os protagonistas de todo o processo 

comunicativo por meio de uma participação popular efetiva.   

 

[...] a participação ativa do cidadão em todas as fases da comunicação, como 
protagonista, propicia a constituição de processos educomunicativos favoráveis ao 
desenvolvimento mais ágil do exercício da cidadania. Desse modo, apesar da 
validade de meios comunitários que prezam apenas a difusão de conteúdos de 
interesse público e aderentes às localidades ao invés de provocar a participação 
avançada das pessoas no que fazer comunicativo, o ideal é possibilitar a 
oportunidade de aprendizado não só pelas mensagens divulgadas mas também pelo 
envolvimento direto na sua produção e difusão (PERUZZO, 2009, p.56).  

  
Para Peruzzo (2009, p.56) a comunicação não significa apenas o “direito do cidadão 

à informação, enquanto receptor- tão presente quando se fala em grande mídia-, mas do 

direito ao acesso aos meios de comunicação na condição de produtor e difusor de conteúdos”.  

                                                 
5 Conforme definição encontrada no Novo Dicionário Aurélio, a expressão stutos-quo veio do latim e é “o estado em que se 

achava anteriormente certa questão”.   
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A comunicação comunitária é vista como o processo participativo de experiências 

comunicativas, portanto uma prática social, desenvolvida no âmbito de uma comunidade com 

vistas à conquista da cidadania, através de práticas participativas, e possibilitando aos 

indivíduos interagentes a construção de uma nova sociabilidade. O veículo comunitário deve 

mobilizar o exercício da cidadania.  

Nosso trabalho se situa na perspectiva da comunicação comunitária, pois com base 

nos estudos de Cicília Peruzzo e Raquel Paiva, reconhecemos que esta prática comunicativa 

dentro da comunidade torna-se “portadora de um conteúdo crítico da realidade e reivindica a 

construção de uma sociedade mais justa”, que tem como compromisso os interesses da 

comunidade onde se localiza e possui como objetivo contribuir na ampliação dos direitos e 

deveres de cidadãos.   

  

 

3. O PROJETO SOCIAL “ARTE & VIDA”  

  

O projeto teve início em 2010 no Jardim Progresso, no município de Colorado, 

Estado do Paraná, bairro em que moram muitas famílias de classe média baixa. Todos os 

domingos o analista de Recursos Humanos, Marcelo Higino, morador da cidade, treinava 

futebol com adolescentes, voluntariamente. Segundo ele, sua intenção era realizar um trabalho 

filantrópico com crianças e adolescentes, transmitindo todo o conhecimento que tinha acerca 

do futebol e fortalecendo os valores morais, como respeito e amizade.  

No mesmo ano, o eletricista e sonoplasta Rodrigo Moia e a advogada Késia Pereira, 

também residentes em Colorado, juntaram-se ao trabalho do professor Marcelo e deram o 

nome do projeto de “Arte & Vida”. Além do futebol, teve início os treinos de atletismo no 

bairro.  

Segundo o estatuto da entidade, o projeto Arte & Vida tem por finalidades 

“desenvolver atividades sociais, desportivas e culturais para resgatar as crianças, adolescentes 

e jovens em condição de risco, inserindo-os na vida social do município, congregando-os 
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fraternalmente promovendo a valorização humana, social, cultural e representar, orientar, dar 

assistência e acompanhamento aos mesmos dentro de sua jurisdição” 
6.   

Os professores ainda desenvolvem ações, como palestras e mostras de profissões, 

voltadas para a “diminuição do índice de criminalidade na comunidade, motivado pela 

miséria, alcoolismo e drogas, com o objetivo de que estes problemas sejam sanados” 
7.   

O Arte & Vida atende cerca de 40 participantes, meninos e meninas de 7 à 15 anos e 

oferece atletismo às segundas, quartas e sábados no período da tarde, e futebol aos domingos 

pela manhã.   

 

 

4. METODOLOGIA  

 

Este projeto embasou-se a metodologia na pesquisa participante, pesquisa 

bibliográfica, no método de entrevista em profundidade e na realização de oficinas de mídia-

educação.  

Ressalta-se aqui, as oficinas práticas de mídia-educação. No decorrer do projeto, 

foram aplicadas cinco oficinas. A sequência foi idealizada por Deliberador (2011, p.6). A 

pesquisadora destaca que as oficinas ensinam a educação dialógica, defendida por Paulo 

Freire7, na qual o aprendizado não parte apenas do educador, mas também do educando.   

As oficinas ministradas para a produção de um veículo de comunicação, podem 

despertar nos indivíduos o sentimento de pertença e o comprometimento dos mesmos nos 

trabalhos, permitindo que se forme um sujeito crítico ao que se refere ao processo 

comunicativo e ao seu comprometimento com a realidade envolvida.   

  

 

5. PRODUÇÃO DO JORNAL IMPRESSO “A VOZ DO POVO”  

 

                                                 
6 Texto retirado do estatuto que está sendo desenvolvido pelos professores a fim de fundar e regulamentar a Associação 

“Projeto Arte & Vida”.   
7 Idem.    
7 In FANTIN, Mônica e RIVOLTELLA, Pier Cesare (orgs). Cultura digital e escola: Pesquisa e formação de professores. 
Campinas: Papirus, 2012, p. 283.   
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O jornal impresso foi a melhor ferramenta detectada por nós. Primeiro porque ele 

ainda é um dos mais influentes veículos de comunicação social, considerado um instrumento 

de estímulo à leitura.   

Ainda nos motivou a trabalhar com o impresso, o fato de que há uma exclusão digital 

muito grande e nem todos os participantes do projeto Arte & Vida têm acesso a tecnologias da 

informação e comunicação.   

As oficinas foram aplicadas às terças-feiras, no contraturno escolar, das 18h às 

19h30, no período de 21 de agosto à 12 de novembro, na Escola Municipal Lázaro Sagrado.    

 

a) 1ª Oficina: Identidade (21/08/12)    

A oficina de Identidade teve o objetivo de fazer os participantes do projeto social 

Arte e Vida conhecerem a si próprios, refletirem quem realmente são, discutir com eles o 

conceito de Identidade e motivá-los a ter uma melhor perspectiva de vida e a lutar por seus 

objetivos.   

A fim de que refletissem sobre suas principais qualidades e também seus defeitos, 

aplicamos uma dinâmica em que cada um deveria desenhar na frente e no verso da folha suas 

mãos e atribuir, alternadamente nos dedos, suas habilidades e adjetivos, e seus principais 

defeitos.    

Quando todos terminaram a atividade, estimulamos os integrantes a lerem o que 

escreveram no desenho. Esta foi uma maneira de conhecer um pouco sobre cada um e 

também de mostrar para todo o grupo quem são.   

Para encerrar a oficina, orientamos os alunos quanto a relação identidade-emprego. 

Comentamos que só por meio da conquista da identidade podemos descobrir nossa real 

vocação.   

 

b) 2ª Oficina: Cidadania (28/08/12)  

A proposta da oficina de Cidadania foi promover a consciência cidadã dos 

integrantes do projeto social Arte & Vida, discutir a participação deles enquanto cidadãos do 

Jardim Progresso, fazer com que encontrassem no bairro exemplos de Cidadania, e 

principalmente debater com eles o conceito dessa palavra.   
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Pedimos a atenção de todos e passamos dois vídeos curtos, que mostram a 

importância da cidadania na sociedade.  

Após, propusemos uma discussão acerca dos vídeos. Uma aluna disse que entendeu 

com o filme a importância da ação conjunta. Achamos que o momento foi oportuno para 

explanarmos o conceito de Cidadania. Utilizamos a definição dada pela professora e 

pesquisadora Cicília Peruzzo.    

Em seguida, lápis e cartolinas brancas foram distribuídos para os grupos.  

Explicamos que nesta atividade eles deveriam responder duas perguntas: a primeira, 

“O que é Cidadania?” e a segunda, “De que formas encontro a Cidadania ou a falta dela no 

Jardim Progresso?”, sendo que esta poderiam responder através de um desenho.   

A oficina atingiu seu objetivo, pois os participantes escreveram os principais 

problemas do bairro e o que poderiam fazer, enquanto cidadão para cobrarem melhorias do 

poder público.  

 

c) 3ª Oficina: Relação com a Comunidade (11/09/12 e 18/09/12)  

Com o intuito de levar os participantes do projeto social Arte & Vida a refletirem 

sobre os pontos positivos e negativos existentes no Jardim Progresso, de estimulálos à 

cuidarem do bairro para o bem comum e acima de tudo, de criar o sentimento de pertença à 

comunidade em que vivem, foi desenvolvida a oficina de Relação com a Comunidade. No 

primeiro encontro (11/09) desta, os integrantes escreveram uma carta endereçada ao prefeito 

de Colorado, Marcos Mello. No segundo dia (18/09), o chefe do Executivo Municipal 

participou da oficina.    

No encontro do dia 11, os alunos aprenderam a escrever uma carta a uma autoridade 

local, usando pronomes de tratamento e como deveriam dirigir-se a uma pessoa que possui 

um prestígio social e um cargo público elevado. A tarefa dos participantes era, por meio da 

carta, expor ao prefeito os principais problemas do bairro e indicar possíveis melhorias a 

serem feitas.   

Das cartas que foram produzidas pelos participantes do projeto, nota-se o quanto a 

criticidade deles evoluiu a partir da oficina de Cidadania. Entenderam que são cidadãos e, 

enquanto cidadãos, podem cobrar a participação do poder público.   
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O prefeito compareceu à oficina, leu todas as cartas e respondeu-as, promovemos 

uma discussão com os participantes, que, por sua vez, relataram que com a visita do prefeito, 

se sentiram reconhecidos como cidadãos.    

 

d) 4ª Oficina: Leitura Crítica da Mídia (25/09/12)  

As finalidades desta oficina foram: desenvolver o senso crítico perante os meios de 

comunicação com os participantes do projeto social Arte & Vida, mostrar como a mídia em 

algumas vezes é parcial, analisar e identificar os pontos positivos e negativos de um veículo 

de comunicação, neste caso, um impresso.   

 Nesta aconteceu um fato que impediu que algumas crianças participassem da 

oficina, mas que nos fez compreender a realidade vivenciada pelos moradores do Jardim 

Progresso. Era próximo das 18h quando policiais trocaram tiros com bandidos que moravam 

em frente ao portão da escola. Imediatamente colocamos todas as crianças para dentro da sala. 

Duas pessoas foram presas.   

Iniciando a oficina, foi entregue para cada aluno uma cópia da reportagem “Como o 

aquecimento global vai afetar o Brasil”, publicada na edição de abril de 2007 da Revista 

Época. Ao final da leitura, para sabermos se compreenderam o texto, aplicamos uma 

atividade8 rápida, onde primeiramente colocaram a ideia principal da reportagem, os pontos 

de vista 1 e 2, e a conclusão.   

Chegou o momento da correção, que inclusive foi feita de maneira coletiva. 

Explicamos a eles o assunto principal da reportagem, os pontos de vista e a conclusão feitos 

pelas jornalistas que a escreveram.    

As crianças e adolescentes prestaram atenção e, após, questionaram de que forma a 

mídia local esconde alguns fatos. Explicamos que por mais que a grande imprensa diga que é 

imparcial, esta ideia é irreal, pois cada veículo tem sua linha editorial e interesses que os 

defende.  

  

e) 5ª Oficina: Introdução ao Jornalismo e Técnicas de Reportagem (25/09/12)  

Propiciar aos participantes o conhecimento do jornal impresso, elaborar matéria 

jornalística, como incluir uma fotografia, lead, as funções e atribuições no jornalismo, 

                                                 
8 Pode ser conferida em anexo.  
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preparar os integrantes do projeto para a elaboração do jornal e discutir pautas, foram os 

objetivos propostos para esta oficina.    

Com os participantes sentados em círculo, abrimos um exemplar do jornal “O Diário 

do Norte do Paraná” e identificamos todas as partes que compõem um veículo impresso.    

Depois da explicação, foi feita a votação do nome do jornal impresso elaborado por 

eles, sendo escolhido “A Voz do Povo”. Após, promovemos junto aos integrantes da oficina a 

discussão de pautas.   

As matérias de capa foram “Lixo depositado nas ruas é problema no Jardim 

Progresso”, na qual há entrevistas com moradores do bairro e o responsável pelo setor da 

prefeitura que falam desse problema; e “Confira a entrevista com a primeira moradora do 

Progresso”.   

Na página dois, está o editorial que descreve um pouco da história do projeto Arte & 

Vida e convida aos demais habitantes do Jardim Progresso a participarem da segunda edição 

do jornal “A Voz do Povo” com críticas e sugestões de pauta. Ainda foi acrescido à página o 

expediente.  

Na página três, está uma entrevista com a primeira moradora do bairro. Na quatro, a 

matéria sobre o problema do lixo no bairro.  

Na página cinco, foi publicada a matéria “Exploração do Trabalho Infantil é 

realidade no Jardim Progresso”, que conta a história de um adolescente, morador do bairro, 

que realiza serviços pesados a pedido de sua mãe. A dupla de alunos ainda trouxe para a 

matéria uma entrevista com a conselheira tutelar do município.   

Na página seis, os alunos produziram a matéria “Maus tratos a animais é crime: isso 

acontece no Progresso”, que retrata a violência à animais no bairro e quais as consequências 

que uma pessoa denunciada por esse crime pode sofrer.   

A página 7 conta com a matéria “Aluno Nota 10 tem novos ganhadores”, que 

registrou a premiação desse programa inserido nas atividades do projeto Arte & Vida, que 

visa incentivar os participantes a tirarem boas notas na escola.   

Na última página do jornal, foi publicada a matéria “ExpoSaúde promove um dia de 

serviços gratuitos no Progresso”, que relatou um dia de serviços realizados por uma igreja 

evangélica com corte de cabelo, tratamento de estética, atendimento psicológico, 

odontológico, fonoaudiológico, entre outros.   
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao término desse trabalho, contatou-se que os objetivos foram alcançados. Os 

participantes do projeto conseguiram produzir o jornal impresso “A Voz do Povo”. Um 

veículo que foi feito por eles com base na realidade em que vivem no Jardim Progresso. 

Quando as crianças e adolescentes descobriram que seriam “jornalistas” e escreveriam um 

jornal da própria comunidade, ficaram fascinados.   

Os objetivos de contribuir para a formação cidadã e motivar os componentes do 

projeto social Arte & Vida à participação e comprometimento com o seu bairro, foram 

alcançados, conforme pode ser comprovado no próprio jornal que eles elaboraram. Na matéria  

“Lixo é problema no bairro”, os alunos encerram o texto da seguinte forma: “Vamos 

cuidar do nosso bairro e ter atitudes de cidadãos. Assim ele estará limpo, bem cuidado e nós 

estaremos contentes. Colabore!”  

Os temas escolhidos por eles, os quais mais tarde foram as pautas do jornal,  

demonstram que aprenderam os conceitos de Identidade, Cidadania, Comunidade, Leitura 

Crítica, Noções de Jornalismo, etc.   

Os resultados obtidos nessa pesquisa foram satisfatórios e possíveis graças  às 

oficinas de mídia-educação, que foram extremamente importantes em todo o processo até 

alcançarmos os objetivos propostos. O espaço de encontro, o momento de troca de 

experiência, para se aprender juntos, nos acrescentou muito em nossa condição de 

pesquisadores. Podemos ouvir dos participantes do projeto temas do seu cotidiano, da 

realidade do bairro.  

Quando iniciamos este trabalho, notamos na sondagem inicial que as crianças e 

adolescentes só queriam viver naquele ambiente que conheciam: o Jardim Progresso. Por mais 

de uma vez relataram que eram discriminados pela sociedade de Colorado, por morarem em 

um bairro da periferia da cidade. Segundo eles, as pessoas os viam como marginais e usuários 

de drogas. Era evidente o desconforto deles em relação a imagem criada pela população do 

município.   

Após a realização das práticas mídia-educativas, notamos que os participantes não 

têm mais medo de serem discriminados, mas hoje buscam vencer suas limitações e vão em 

busca dos seus sonhos, querem “um lugar ao sol” na sociedade.   
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Por meio das oficinas práticas, pode-se desenvolver com os participantes do projeto, 

além da cidadania e do sentimento de pertença a uma comunidade, o senso crítico. Fato este 

comprovado a partir da produção de matérias de caráter reivindicatório.   

Nas etapas para elaboração do jornal, observou-se que um trabalho de cooperação 

entre crianças e adolescentes pode fortalecer vínculos e valores entre eles, como por exemplo, 

a amizade e o companheirismo. Tal processo ainda permite que cada um desenvolva o que 

tem mais facilidade. Enquanto um aluno quis escrever a matéria, outro optou por tirar foto.   

O trabalho desenvolvido no Jardim Progresso também despertou  aptidões dos alunos 

do projeto até então não percebidas e atingiu outras crianças e adolescentes do bairro que não 

se identificavam com a prática de esportes.  

O grupo pôde acompanhar cada etapa da produção de um veículo impresso, exceto a 

parte de diagramação, que irão conhecer durante uma visita à sede de um jornal impresso da 

região de Colorado, durante as férias escolares, visto que não havia disponibilidade de 

transporte fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e a fim de não prejudicá-los na 

escola, pois ainda estão em aula.   

A visita a uma redação de jornal se faz importante pelo fato de que conheçam as 

etapas da produção de um jornal e conversem com os jornalistas, buscando saber mais da 

profissão.                         

A leitura crítica dos meios, as experiências com a produção do jornal impresso, 

reforçaram a importância de se desenvolver oficinas de mídia-educação, visando inserir um 

veículo de comunicação em determinada instituição, quer seja ela uma escola ou na própria 

comunidade.   

Ao passo que este chega ao fim, tomando por base o município de Colorado, 

afirmamos que há carência de trabalhos como este em bairros periféricos de cidades 

consideradas por órgãos oficiais como de pequeno porte. Ressalta-se ainda que Organizações 

Não Governamentais (ONG) e Associações Filantrópicas são portas de entrada para pesquisas 

na área de mídia-educação.   

Tanto para o grupo de participantes do projeto Arte & Vida, quanto para nós, o 

trabalho foi gratificante e edificante, pois os conceitos de comunicação comunitária foram 

disseminados com a entrega dos exemplares do jornal impresso “A Voz do Povo” em cada 

casa do Jardim Progresso.   
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Torcemos para que outros trabalhos de mídia-educação na perspectiva da 

comunicação comunitária sejam desenvolvidos em outras localidades, a fim de transformar 

indivíduos não somente em receptores críticos das mensagens dos meios de comunicação, 

mas em produtores das mesmas.   

   

 

7. REFEFÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

CAVALCANTI, Joana. O jornal como proposta pedagógica. São Paulo: Paulus, 1999.  

CITELLI, Adilson. Comunicação e educação. A linguagem em movimento. 3ª ed. São Paulo: 

Editora Senac São Paulo, 2004.  

DELIBERADOR, Luzia M.Y. Comunicação Comunitária, Mídia-Educação e Cidadania. 

Cultura digital e escola: Pesquisa e formação de professores. (Org.): FANTIN, Mônica; 

RIVOLTELLA, Pier Cesare. Campinas: Papuris, 2012.  

DELIBERADOR, Luzia M.Y. e LOPES, Mariana F.. A comunicação comunitária na 

contramão da cidadania: o caso da Rádio São Francisco FM. In: Comunicação &  

Sociedade, São Paulo [56] ; 125 a 147, jul./dez. 2011.   

DELIBERADOR, Luzia M.Y..Importância de Oficinas na prática de mídia educação na 

perspectiva da comunicação comunitária. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

Recife: set. 2011  

FANTIN, Mônica. Mídia-educação: conceitos, experiências, diálogos Brasil-Itália. 
Florianópolis: Cidade Futura, 2006.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: 

Atlas, 2004.  

PAIVA, Raquel. Estratégias da Comunicação e Comunidade Gerativa. In: PERUZZO, Cícilia 

M.K. Vozes Cidadãs: aspectos teóricos e análises de experiências de comunicação popular e 

sindical da América Latina. São Paulo: Angellara Editora, 2004.  



 

618 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

PERUZZO, Cecília M.K. Comunicação comunitária e educação para a cidadania. São 

Paulo: PCLA- V.4-n.1, out./ nov. / dez., 2001.  

______. Pistas para o estudo e a prática da comunicação comunitária participativa. In: _____ 

(Org.). Comunicação e Cultura Populares. São Paulo: Intercom, 1995. p. 143-163.  

________. Comunidades em tempos de redes. In: PERUZZO, Cicília M.K. Comunicação e 

movimentos populares: quais redes?. 2002  

________. Conceitos de comunicação popular, alternativa e comunitária revisitados e as 

reelaborações no setor. Brasília, 2006.  

  
 

 

  



 

619 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR UFPR: RELATO DE 
EXPERIÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO POPULAR 

 
 

Douglas Maia Rodrigues1 
Bruna Letícia Junkowsky2 

 
RESUMO  
 

Este artigo tem como objetivo apresentar o Núcleo de Comunicação e Educação Popular 
(NCEP) e os resultados que vem sendo alcançados pela equipe e parceiros do projeto, bem 
como fornecer breves relatos de experiência das atividades em que a gestão do Núcleo está 
envolvida. O NCEP é um projeto de extensão vinculado ao curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Paraná e foi criado em 2003, com o objetivo de estimular a 
discussão sobre comunicação popular e assessorar movimentos sociais a fim de promover a 
democratização dos meios de comunicação. A gestão 2013/2014 do NCEP conta com vinte e 
um membros, entre bolsistas e voluntários da graduação das três habilitações do curso de 
Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas), sob a 
orientação e coordenação do Profº Drº Guilherme Carvalho. Os alunos de graduação 
envolvidos auxiliam os parceiros do Núcleo em projetos específicos. Atualmente, o NCEP 
conta com quatro parcerias, sendo elas o Colégio Estadual Manoel Ribas, a Escola Estadual 
Herbert de Souza, o Centro de Socioeducação (Cense) do município de Fazenda Rio Grande 
e o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), em que os integrantes do Núcleo 
desenvolvem oficinas de redação e produção em rádio e em jornal impresso.  
 
Palavras-chave: Extensão; Comunicação Popular; Democratização. 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP)93 da Universidade Federal 

do Paraná foi criado em fevereiro de 2003 por um grupo de alunos do curso de Comunicação 

Social. Identificados com diversas organizações estudantis e sociais, os estudantes buscavam 

uma maneira diferente de atuar na sociedade enquanto profissionais. A ideia inicial era a de 

explorar outras possibilidades de inserção do profissional da comunicação, indo além da 

relação estabelecida entre o profissional dos meios de comunicação de massa e a sociedade. 

                                                 
1Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: 
douglas.maia.r@hotmail.com 
2Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: 
b.junskowski.gmail.com 
3 http://www.ncep.ufpr.br/novo/ 
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O NCEP veio a suprir a ausência no curso de Comunicação Social de uma atividade 

de extensão que pusesse em prática o conceito de uma universidade pública atuante e 

comprometida com a realidade local e global. Com a proposta de envolver os alunos na 

assessoria de comunicação a movimentos sociais e na orientação para utilização dos meios de 

comunicação, o Núcleo busca parcerias com movimentos sociais e instituições públicas que 

estejam abertas à possibilidade de tomar os meios de comunicação como forma de expressão 

e integração com a sociedade.  Outro objetivo do projeto de extensão é fornecer aos alunos 

desenvolvimento teórico e uma experiência prática em comunicação popular, através dos 

movimentos que a vivenciam, contribuindo tanto para a formação acadêmica e profissional do 

aluno, quanto para uma nova visão do contexto social do cidadão. 

 

 

2. LINHAS DE ATUAÇÃO 

 

O Núcleo estabelece três linhas de atuação em seus projetos: 

 

2.1 EDUCOMUNICAÇÃO OU EDUCAÇÃO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Esse é o método utilizado pelo Núcleo nas parcerias com o Colégio Estadual 

Manoel Ribas, em Curitiba, na Escola Estadual Herbert de Souza, em São José dos Pinhais 

e no Centro de Socioeducação (Cense) de Fazenda Rio Grande. Esses projetos têm o 

caráter de oficinas e se concluem quando os alunos conseguem atingir a autonomia na 

produção e veiculação do conteúdo. 

A educomunicação surgiu no Brasil na década de 70, mas o conceito só foi 

sistematizado a partir dos anos 90, com o professor Ismar de Oliveira Soares e a 

ECA/USP. O termo já era usado antes pela Unesco, mas com o trabalho de pesquisa 

realizado nos anos 90 ele foi ressemantizado. 

 Denise Cogo, assim como Ismar de Oliveira, caracteriza a educomunicação como 

um campo de intervenção social que tem quatro áreas de intervenção: a educação para a 

comunicação, a mediação tecnológica na educação, a gestão da comunicação no espaço 

educativo e a da reflexão epistemológica sobre a inter-relação. A primeira se constituiu 
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pelas reflexões sobre a relação entre produtores de conteúdo, processo de produção e 

recepção das mensagens, além da realização de programas para a formação de um público 

consciente e crítico dos meios. A mediação tecnológica é o esforço para compreender a 

discussão em torno da presença e usos das tecnologias de informação na educação, 

enquanto que a gestão da comunicação no espaço educativo se relaciona com o 

planejamento, execução e realização de projetos que articulem comunicação, cultura e 

educação. A reflexão epistemológica se realiza nas pesquisas em academias ou 

universidades sobre as práticas de educomunicação. 

Denise Cogo ainda destaca que não se trata apenas de usar os meios de comunicação 

e as novas tecnologias como ferramentas dentro da sala de aula, opinião também presente no 

livro Infância e Comunicação - Referências para o Marco Legal e as Políticas Públicas 

Brasileiras, produzida pela Andi. Segundo a publicação, educomunicação é diferente de uso 

instrumental das tecnologias de informação, que habilita a manipular softwares e hardwares e 

não a refletir criticamente. 

A equipe do Núcleo toma o cuidado de adquirir tais conceitos em seus trabalhos, 

considerando que a educomunicação surge dentro e fora do âmbito escolar como uma 

ferramenta de exercício de uma necessidade básica do ser humano como ser social: a 

comunicação e a transmissão/compartilhamento de conhecimento e experiências. 

Baseados nisso, o NCEP acredita que, ao criar espaços de comunicação abertos e 

democráticos dentro dos espaços educativos, o processo educomunicativo permite aos 

indivíduos encontrar e desempenhar seu papel social e auxiliar na criação de uma ideia do 

indivíduo como membro de uma comunidade. 

De acordo com Paulo Freire é justamente na juventude que isto se faz mais 

necessário, uma vez que o jovem está em pleno processo de autoconhecimento e de ajuste e 

descoberta social. O desenvolvimento de tais espaços de comunicação diminui na criança ou 

adolescente a noção de inferioridade de sua voz diante das vozes dos adultos, muito 

disseminada nos espaços de educação formal, em que o aluno é apenas receptor e não 

partilhador ou produtor de conhecimento. 

Tornando o jovem mais ciente de seu espaço na sociedade e demonstrando seu 

próprio poder de transformação social, a educomunicação o instiga a se sensibilizar com as 
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questões que afetam sua comunidade e a discutir ações que tornem melhor a vida em 

sociedade. 

Mais do que ajudar na expressão pessoal e coletiva e ensinar um modo diferente de 

se relacionar com os meios de comunicação, o processo forma jovens mais cientes de sua 

coletividade e proativos em relação ao seu contexto social. 

 

2.2 ASSESSORIA NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Essa linha de atuação tem como objetivo auxiliar movimentos sociais na produção e 

veiculação de  conteúdo para  meios de comunicação.  

O NCEP, em parceria com o Colégio Estadual Manoel Ribas produz a rádio escola 

“Manecão World”, com alunos de 12 a 14 anos, assim como no Colégio Estadual Herbet de 

Souza. São ofertadas oficinas de texto, locução, edição e reportagem em rádio, além da 

produção de uma rádio-novela roteirizada pelos próprios alunos a partir das demandas da 

escola. 

Recentemente, o Núcleo firmou uma parceria com o Centro de Socioeducação 

(Cense) do município de Fazenda Rio Grande, no Paraná. A ideia do projeto é desenvolver 

programas de rádio para serem veiculados dentro da unidade para todos os jovens que 

cumprem pena no Cense. 

Além destes projetos, o NCEP, em parceria com o Movimento Nacional da 

População de Rua, produz o jornal A Laje. Cujo objetivo é a publicação de informações 

referentes à população em situação de rua e a divulgação das demandas e reivindicações da 

classe. 

A assessoria é baseada no princípio de promover a autonomia dos envolvidos. O 

objetivo do NCEP é assegurar que estes movimentos e instituições sejam capazes de fazer as 

produções sozinhos a partir das oficinas ministradas pelo núcleo. Entretanto a equipe vem 

enfrentando certas dificuldades neste sentido. 

No Colégio Estadual Manoel Ribas, a dificuldade em proporcionar a autonomia está 

na falta de aparelhos para as produções radiofônicas e a rotatividade anual de alunos. A 

escola dispõe de uma mesa de som que não possui conserto, o que impede que os alunos 

possam usála em suas produções. Outro fator determinante que impede o desligamento do 



 

623 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

Núcleo com o projeto é o egresso anual de diferentes alunos, o que torna necessário o retorno 

do grupo à escola. 

A respeito do jornal A Laje, o grupo não possui a possibilidade de desligamento ou 

de autonomia por motivos que serão explicados no decorrer do artigo. 

 

2.3 PESQUISA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO POPULAR 

 

O Núcleo possui uma equipe designada para a pesquisa de material referente à 

comunicação popular, como textos de pensadores e estudiosos da comunicação e filmes 

relacionados ao tema. Eventualmente são organizadas discussões e debates entre os 

integrantes do Núcleo, a fim de melhor prepará-los, também no âmbito teórico, para a 

atuação nos projetos. Também são debatidas questões metodológicas, como o foco e o 

conteúdo das oficinas ministradas. 

 

 

3. CRITÉRIO DE INGRESSO E FUNCIONAMENTO GERAL 

 

Os membros do NCEP apresentam sua proposta e projetos aos calouros em palestra  

durante a “''Semana do Calouro''. No início do primeiro semestre são feitas seletivas, que 

compreendem entrega de um trabalho e entrevista com membros antigos do Núcleo. As 

seletivas são direcionadas por cargos, sendo eles:  

a) Extensão: os integrantes da equipe de extensão vão até os parceiros do NCEP 

desenvolver, na prática, as atividades. Ministram oficinas com os alunos e os auxiliam na 

produção de conteúdo. 

b) Produção de material gráfico: desenvolvem os flyers e demais materiais de divulgação 

online ou in loco para o NCEP e seus parceiros. 

c) Social Media: fazem a manutenção das páginas dos projetos em redes sociais publicando 

conteúdos produzidos pelas equipes de material gráfico e extensão, além de outros 

conteúdos que tenham relação com a linha de trabalho do NCEP. 

d) Pesquisa: a equipe de pesquisa coordena a formação dos membros do NCEP através das 

discussões de textos, organiza datas e os textos e/ou filmes a serem discutidos. Além da 
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produção dos materiais que resultam dessas discussões, como artigos e relatos de 

experiência. 

As vagas para entrada de novos integrantes dependem do número de parcerias 

firmadas para o ano. Os novos membros passam por uma semana de adaptação, em que são 

convidados a visitar os parceiros do NCEP e conhecer os projetos realizados pelas equipes, 

além de discussões envolvendo os membros mais antigos do Núcleo para que possam 

escolher os projetos que se encaixem melhor nos seus objetivos individuais e carga horária. 

São realizadas reuniões semanais (às quintas-feiras) com os membros do Núcleo, mediados 

pelo professor coordenador do projeto de extensão, nas quais é discutida a organização 

interna do NCEP e são feitos os informes dos projetos.  Além disso, a equipe de pesquisa 

organiza discussões com profissionais envolvidos com comunicação popular e selecionam 

textos e filmes para serem debatidos durante as reuniões. As equipes de cada projeto têm a 

responsabilidade de realizar uma reunião semanal à parte com seus membros, para que sejam 

definidos os trabalhos realizados com os parceiros e o método de abordagem.  

 

 

4. RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

4.1 JORNAL A LAJE 

 

O jornal A Laje é um projeto do NCEP em parceria com o Movimento Nacional de 

População de Rua (MNPR) e sua proposta é ser um veículo de comunicação produzido para e 

sobre a população em situação de rua, com pautas que atendam aos interesses e necessidades 

da  classe.  

O projeto é desenvolvido com reuniões semanais às terças-feiras na sede do MNPR, 

que atualmente situa-se na Rua 21 de Abril, número 119, no bairro Alto da Glória. É neste 

momento que as pautas são discutidas, informações são apuradas, distribuídas tarefas e 

divulgados eventos relevantes. Participam das reuniões membros do NCEP e alguns 

representantes do MNPR. Eventualmente, os membros do projeto saem a campo para fazer 

matérias com pessoas em situação de rua. A redação da maior parcela do conteúdo, a revisão 
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e a diagramação do veículo é de responsabilidade do NCEP. A impressão fica a cargo de 

sindicatos que se revezam para imprimir a tiragem atual de mil exemplares por edição. 

A parceria teve início em setembro de 2010 e a primeira edição d'A Laje foi lançada no dia 12 

de novembro do mesmo ano, durante o Encontro sobre a Saúde da População em Situação de 

Rua.  Até agora foram publicadas mais de vinte edições. O projeto foi idealizado pelo 

coordenador nacional do MNPR e ex-morador de rua Leonildo Monteiro Filho. 

Até a edição número 14 o jornal era impresso em formato A4, frente e verso. 

Posteriormente passou a ser impresso em papel A3, dobrado ao meio, com um total de 

quatro páginas e assim é feito até as edições mais recentes. Uma reforma gráfica está sendo 

planejada, com o objetivo de aprimorar a identidade visual e imprimir edições futuras a cores 

e em outro tipo de papel. 

O projeto conta ainda com um blog4  desde setembro de 2011, em que divulga as 

versões digitais do veículo, além de outras informações e matérias relacionadas com a 

proposta d'A Laje. Há também uma página no Facebook, criada em maio de 2012, na qual 

são divulgadas as atividades do projeto.  

A Laje tem por objetivo ser um meio de luta para reivindicar os direitos da 

população em situação de rua. Para isso, tem acompanhado, divulgado e feito a cobertura de 

eventos, campanhas e ações com foco na população de rua, como o Dia de Lutas, a 

Campanha do Agasalho e o Consultório na Rua. Quando necessário, o jornal também 

denuncia casos de injustiça e descaso contra a classe. Além destas pautas, há também as 

colunas ''Entendendo (o) Direito'', com explicações e orientações jurídicas; ''Se Liga Aí, Meu 

Irmão'', que é escrita por um representante do MNPR com algum recado para os que vivem 

em situação de rua; ''Perfil'', contando a história e ações de pessoas e entidades envolvidas na 

causa; e o ''Perfil Das Ruas'', que conta histórias de quem vive a realidade de não ter 

endereço e desconstruindo estereótipos presentes na sociedade. 

Entre os projetos desenvolvidos pelo NCEP, A Laje tem especificidades que a 

tornam diferente dos demais, em que, depois que os envolvidos aprendem a lidar com as 

ferramentas de comunicação, o Núcleo se retira e o veículo de comunicação segue de forma 

autônoma. Essa particularidade se dá, principalmente, devido à grande rotatividade dos 

membros do MNPR. Por estar em recuperação de dependência química e/ou alcoólica, existe 

                                                 
4 http://jornalalaje.moradoresderua.org.br/ 
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a dificuldade em um membro do movimento assumir e se manter na liderança do jornal, 

impedindo a conquista de autonomia e gerando a necessidade da presença constante do 

NCEP para que o projeto perdure.  

Quaisquer que sejam as dificuldades encontradas, A Laje segue como instrumento 

de militância a favor dos direitos e de divulgação das demandas e conquistas deste grupo 

marginalizado. 

 

4.2 RÁDIO NO CENSE DE FAZENDA RIO GRANDE 

 

O programa desenvolvido no Centro de Socioeducação (Cense) do município de 

Fazenda Rio Grande, no Paraná, em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação 

Popular (NCEP) acontece desde o início de agosto de 2014, mas as negociações para a 

formação da parceria ocorreram desde o final de 2013, mediadas pelo então professor 

coordenador do NCEP Profº Dr. Toni Andre Scharlau Vieira   

O programa acontece dentro das dependências do Cense Fazenda Rio Grande, às 

quartas-feiras, com adolescentes privados de liberdade e que estejam em situação de 

préexterna, quando recebem “conquistas”, ou seja, atividades oferecidas de acordo com o 

bom comportamento ao adolescente que está há mais tempo na unidade. Esse critério foi 

desenvolvido pela diretoria do Cense em parceria com os membros do NCEP, de modo a 

respeitar o funcionamento do Centro de Socioeducação e a facilitar o trabalho dos membros 

do projeto. 

A proposta da parceria é desenvolver um programa de rádio para ser transmitido 

através do sistema de som instalado dentro da unidade do Cense Fazenda Rio Grande. Para 

isso, o NCEP desenvolveu um cronograma básico que contempla oficinas para o contato e 

capacitação dos adolescentes para produção de programas radiofônicos. As oficinas 

geralmente contam com um momento teórico em que a equipe do NCEP responsável pelo 

programa dá as primeiras noções sobre o tema a ser trabalhado no dia, com posterior 

atividade prática realizada pelos adolescentes com auxílio dos membros do Núcleo. 

O programa tem como objetivo possibilitar o contato dos menores privados de 

liberdade com os meios de comunicação nas diferentes instâncias: reflexão, produção, edição 

e conscientização sobre os meios. Tanto para a formação como cidadãos quanto para mostrar 
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um possível caminho profissional e/ou de expressão, assim como as outras atividades 

oferecidas no Cense Fazenda Rio Grande objetivam. Além disso, o NCEP também visa 

mostrar aos participantes que a comunicação não se restringe a grandes conglomerados, mas 

que também pode ser feita por pequenos grupos. Todas as atividades desenvolvidas no 

programa são pensadas e trabalhadas de modo a adequar os interesses e preferências dos 

adolescentes com as convenções e regras básicas da produção radiofônica, procurando 

fomentar o diálogo igualitário e democrático entre as partes envolvidas. 

Por ser um programa recente, ainda é difícil mensurar as dificuldades e resultados, 

porém, alguns deles já podem ser percebidos. As principais dificuldades ocorreram durante 

as negociações sobre quais adolescentes participariam das atividades, visto que foi 

necessário um período de adaptação dos membros e diretores do Cense para adequar a grade 

horária dos adolescentes, o que atrasou o início dos trabalhos. Outra dificuldade que já pôde 

ser percebida foi a dificuldade dos menores com a leitura e interpretação de textos, que 

demanda mais atenção e auxílio dos membros do NCEP e dificulta a independência deles na 

produção dos textos usados para a gravação. O grande nível de distração dos adolescentes 

também dificulta o andamento das oficinas. 

Entretanto, avanços já puderam ser percebidos. Com o início das atividades mais 

práticas, como a oficina de voz - em que os menores leram pequenas notas, posteriormente 

gravadas e puderam escutar suas próprias vozes - e as oficinas acontecendo no estúdio de 

rádio montado dentro da unidade do Cense, o interesse dos adolescentes pelas atividades e a 

vontade de ver o resultado dos trabalhos aumentaram muito. Além disso, os próprios 

adolescentes perceberam dificuldades de leitura e que precisavam investir mais nesse 

aspecto antes de produzir um programa de forma independente. Os menores também se 

interessaram pelos diversos programas de edição e montagem de programas de rádio. O 

objetivo principal do programa aos poucos também vai sendo conquistado, uma vez que os 

adolescentes, a cada oficina e atividade auxiliados pelos membros do NCEP, tomam 

conhecimento sobre um aspecto novo da comunicação ou das discussões que perpassam a 

área. 

Com a ajuda dos educadores do Cense, que estão presentes durante as atividades, o 

diálogo e os acordos sobre os rumos de cada pequeno projeto programado dentro da parceria 

também se tornam possíveis. 
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4.3 RÁDIO MANECÃO WORLD: COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS  

Localizada na Vila das Torres, exatamente após a cerca que representa a última 

barreira entre uma renomada faculdade particular e o mais antigo território favelizado de 

Curitiba, a Escola Estadual Manoel Ribas é parceira do NCEP desde julho de 2011. Na 

instituição, o Núcleo atende adolescentes na faixa dos 11 aos 15 anos, matriculados, de 

maneira geral, nos últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º ano).   

O contexto social do ambiente em que o colégio está inserido leva a algumas 

particularidades na dinâmica da implantação da rádio. Devido ao histórico de violência na 

região e aos altos índices de evasão escolar na capital paranaense (segundo um levantamento 

feito pelos conselhos tutelares da cidade em 2009, a escola pública curitibana perde 12 

alunos diariamente), a escola é uma das poucas instituições de ensino mantidas pelo governo 

que contam com ensino integral. As crianças e adolescentes passam o dia na sala de aula, das 

8:30 às 17:00. No período da manhã, a grade horária é composta pelas matérias obrigatórias 

regulares, como português, ciências e matemática. Após o almoço, os estudantes frequentam 

aulas especiais que envolvem, principalmente, os universos dos esportes e das artes. Essas 

atividades extracurriculares são optativas, ou seja, escolhidas pelos próprios adolescentes. O 

papel do NCEP é assessorar os jovens matriculados na matéria de Mídias, que engloba 

técnicas de criação de conteúdo para blogs e, de maneira mais forte, a produção radiofônica.  

Num primeiro momento, a dinâmica das oficinas de rádio parecia apresentar diversos  

percalços. Apesar de os 15 estudantes inicialmente matriculados em Mídias estarem 

cursando a matéria por vontade própria, os adolescentes tendiam a começar as atividades 

relativamente dispersos. Com a democratização da internet e, consequentemente, das novas 

mídias digitais, o formato radiofônico parecia distante e arcaico para eles. Nos dois anos em 

que a equipe realizou o trabalho na escola, a mesma pergunta era feita logo na primeira aula: 

''Quem tem o costume de escutar programas de rádio, sejam eles de música ou notícias?''. 

Em ambas as turmas, a grande maioria havia sintonizado uma estação de rádio apenas em 

raras ocasiões.  

Por se tratarem de classes mistas, com alunos de várias séries e contextos diferentes, 

as turmas também foram marcadas por discrepâncias relevantes de qualidade de formação 

entre os estudantes. Enquanto alguns adolescentes possuíam desenvoltura e textos com 
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cadência e coesão, outros tinham dificuldades para escrever uma redação coloquial de quatro 

ou cinco linhas. Essa diferença assumiu um caráter de obstáculo no início dos trabalhos. 

Entretanto, no decorrer do ano letivo, esse percalço foi transformado em um motor para 

fortalecer a união da turma e o trabalho em equipe, já que motivou os jovens com mais 

facilidade a ajudarem os outros colegas a formularem seus textos e ideias, para que todos 

participassem da produção da rádio.  

Por fim, as dificuldades técnicas representaram um problema considerável. A escola 

contava com uma modesta mesa de som que, após um longo período sem ser utilizada, já não 

funcionava adequadamente. Após várias tentativas de conserto, o equipamento continuava 

precário, sem condições de proporcionar a estrutura mínima necessária para a divulgação da 

rádio dentro do colégio e da comunidade Vila das Torres, de acordo com as intenções iniciais 

do projeto. A solução encontrada foi postar as produções no blog da turma de Mídias5 , que 

atendia pelo nome de Manecão Online em 2013 e, no ano seguinte, foi rebatizado como 

Manecão World. A integração das plataformas virtual e radiofônica foi tão forte que os dois 

títulos dados ao blog se tornaram os nomes da rádio (Manecão Online em 2013; Manecão 

World em 2014). Além disso, essa característica transmídia aproximou os estudantes do 

formato de rádio, já que a dinâmica de postagem do material na internet era algo mais 

próximo da realidade deles e que possui um alcance maior, podendo ganhar territórios que 

vão além dos muros da escola. 

A equipe do NCEP frequenta a escola uma vez por semana, sempre ocupando o 

tempo correspondente a uma aula (cerca de 50 minutos). Em geral, para a produção das 

reportagens, os estudantes se dividem em duplas, sobretudo pela falta de computadores e 

gravadores para todos.  

As oficinas mesclam teoria, debate e prática, sempre com metodologia lúdica e 

dinâmica, seguindo a premissa de aproximar a produção jornalística dos alunos através de 

uma abordagem simples e direta. A execução de reportagens tradicionais é intercalada com 

formatos mais criativos, como a radionovela anual, programas temáticos especiais e 

cobertura de eventos internos, como feiras de ciências, campeonatos de esportes e semanas 

culturais. Também são agendadas duas visitas por ano ao estúdio de rádio da UFPR, 

localizado no campus de Comunicação Social onde os alunos podem conhecer as instalações, 

                                                 
5 http://manoelribas.wordpress.com/ 
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conversar com um profissional da universidade sobre questões mais técnicas do 

equipamento, produzir e editar as vinhetas de seus programas de rádio e gravar parte do 

material.  

Ao fim do ano letivo, é evidente o papel que a produção radiofônica tem nos 

contextos pedagógicos e sociais dentro da comunidade escolar, impactando profundamente a 

visão dos alunos sobre si mesmos e a sociedade em que estão inseridos. Com a produção 

midiática, os jovens descobrem um canal para denunciar, opinar, levantar sua voz ou 

simplesmente criar algo. A rádio treina o olhar do adolescente para problemas que estão a 

sua volta e, muitas vezes, assumem ares de invisibilidade para as autoridades. Esse novo 

horizonte os inclina no sentido de questionar e reivindicar seu espaço como cidadãos que 

devem e merecem ser ouvidos, transformando-se, assim, em agentes sociais de mudança.  

Os alunos também desenvolvem uma relação mais crítica com as informações que 

chegam até eles através das grandes empresas de comunicação, levantando questionamentos, 

buscando diversas fontes e sentindo-se livres para, inclusive, discordar do que está sendo 

retratado em uma matéria de um grande jornal, por exemplo. Os estudantes que já se 

envolveram na produção de reportagens, por conhecerem o processo e saberem como 

funciona, são promovidos a integrantes ativos no processo comunicacional, desenvolvendo 

uma relação de mão dupla com o emissor.  

Além de evoluções no âmbito social, os jovens envolvidos no projeto também 

costumam concluir as atividades com mudanças na esfera individual. Os alunos tendem a se 

interessar mais por leitura e produção de textos, apresentando melhoras significativas quanto 

a gramática, coesão textual e, mais importante, avanços quanto ao gosto por livros, jornais e 

revistas. Outra tendência é que os adolescentes encerrem sua participação na matéria de 

Mídias mais desenvoltos e menos tímidos, com progressos também quanto à dicção, já que a 

prática radiofônica exige alguns exercícios vocais importantes.  

Em 2013, o caso de uma aluna em particular chamou atenção da equipe envolvida 

no projeto. A adolescente de 14 anos, estudante de escola pública desde o início de sua 

formação, começou o ano letivo preocupada pois no ano seguinte, assim que entrasse no 

ensino médio, queria começar a trabalhar para ajudar a família nas despesas. A garota acabou 

se destacando como uma das melhores em todas as produções radiofônicas orientadas pelo 

NCEP. Ao fim da experiência, em seu feedback aos bolsistas do Núcleo, afirmou que 
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batalharia para conquistar uma vaga na universidade e cursar jornalismo. Essa, talvez, seja 

uma das vitórias mais significativas do trabalho de educomunicação naquela instituição.  

 

4.4 RÁDIO GERAÇÃO Z: COLÉGIO ESTADUAL HERBERT DE SOUZA 

 

No ano de 2012 a professora Paula Alexandra Reis Bueno entrou em contato com a 

equipe do NCEP para estabelecer uma parceria em um projeto de rádio escola que estava se 

iniciando na Escola Estadual Herbert de Souza, localizada no município de São José dos 

Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. No mês de abril do mesmo ano, teve início o 

trabalho na Escola. 

Ao longo do projeto, houve a presença do professor Lizandro Gorski, responsável por 

acompanhar as oficinas e assumir o projeto no momento de saída do núcleo. A proposta era 

capacitar alunos e professores com oficinas sobre comunicação, produção em rádio e 

fornecer auxílio na execução e implantação da rádio.  

A rádio foi chamada de “Geração Z”, uma referência encontrada pelos estudantes 

para denominar a geração que usa a tecnologia como ferramenta para domínio da linguagem 

e, além disso, a discute de maneira crítica. Ao fim de 2012, a rádio já possuía frequência de 

produção e os alunos já tinham conhecimento e domínio do processo. 

Em 2013 o projeto continuou a comparecer no local para capacitar os novos alunos, 

em um trabalho de 10 encontros que foi proposto para durar três meses. Foram feitas uma 

série de oficinas, que incluíam os principais temas relacionados à comunicação através do 

rádio, como gêneros e formatos radiofônicos, história do rádio, texto e voz em rádio, 

produções de pauta e reportagem. Os alunos foram convidados para fazer uma visita nos 

estúdios de áudio do campus de Comunicação da UFPR, onde tiveram a oportunidade de 

gravar vinhetas e entrar em contato com a produção dos programas.  

Ao final do processo de implantação do projeto, em 2013, os alunos produziam três 

programas semanais de 15 minutos cada, com material produzido pelos próprios estudantes, 

sem ser necessária a intervenção da equipe do NCEP. Os alunos já possuíam autonomia para 

produzir o programa sem a necessidade de acompanhamento. 

Em 2014, o professor Lizandro Gorski, contatou novamente a equipe do NCEP. De 

acordo com Gorski, o projeto contava com 15 alunos interessados em levar adiante a 
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iniciativa e que, para isso, achava necessária a ajuda do Núcleo em questões mais técnicas 

como produção de pauta e reportagem e preparação para entrevistas e enquetes no rádio. 

Neste contexto, os participantes do NCEP voltaram a levar oficinas para o colégio em abril 

de 2014.  

Nos primeiros três encontros foram analisadas debilidades no processo de produção 

dos programas, uma vez que os alunos já não possuíam a mesma constância na produção de 

pautas e apenas transmitiam músicas durante o intervalo de aulas. Viu-se necessário um 

acompanhamento para que fosse possível trazer de volta a periodicidade na produção de 

pautas, além de um melhor embasamento aos novos alunos que entraram no projeto durante 

o período em que o NCEP deixou de acompanhá-lo. 

A equipe promoveu uma oficina sobre pautas, explicando o que são e para quê 

servem. Foram escolhidos dois temas que poderiam agradar aos adolescentes e os 10 alunos 

do projeto foram divididos em dois grupos para produzirem as pautas, junto com o Núcleo. 

Posteriormente, os grupos trocaram as pautas e ficaram responsáveis por produzi-las durante 

as férias de junho, entretanto, no retorno às aulas, a equipe notou que nenhuma equipe havia 

produzido. 

Infelizmente, ainda não é possível para o Núcleo se desligar do projeto, visto que os 

alunos, por enquanto, apenas tocam músicas no intervalo das aulas, não possuem 

conhecimento relacionado à pauta ou produções de notas e reportagens em rádio. Nos 

últimos encontros, a equipe tem tomado o cuidado em explicar a linguagem no rádio e 

comentar os diversos gêneros que podem ser veiculados e que a rádio da escola não 

precisava ser feita apenas de música.  Os alunos passaram a se preocupar com questões 

noticiosas no rádio e produziram duas notas para serem passadas durante o programa, sem 

deixar de lado a música que exprime os gostos plurais da escola. 

As produções têm melhorado gradativamente e a equipe do NCEP tem notado 

maior e melhor participação dos alunos. Os estudantes têm se mostrado mais dedicados em 

suas produções, buscando notas em sites de notícias e assuntos que são de interesse da 

comunidade escolar.  

 

5. CONCLUSÃO 
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O trabalho do NCEP evidencia que o desafio na formação profissional de um 

comunicador não está só no desenvolvimento de habilidades específicas e na familiarização 

com os meios de comunicação. O comunicador deve ser pensado também como um agente 

capaz de criar estratégias para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento e 

também como um mediador entre as demandas populares e o espaço público. 

Como instituição pública, a universidade deve contar com um trabalho de extensão 

que perceba a importância da comunicação para a formação de uma sociedade mais justa e 

igualitária e contribua de forma concreta com a construção dessa sociedade. 

O Núcleo de Comunicação e Educação Popular da Universidade Federal do Paraná 

acredita na construção de uma sociedade em que a informação transparente e a expressão de 

ideias seja um direito de todos e forma comunicadores comprometidos com esse ideal e 

sensíveis às demandas daqueles que foram historicamente privados de voz. 
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DOS  
ADOLESCENTES  

   
Emily Cristine Kravetz1  

Elaine Javorski2  
  
RESUMO  
  
O presente artigo tem como objetivo entender o uso das plataformas multimidiáticas como 
fonte de informação para escolha profissional dos adolescentes. Visto que o principal meio de 
comunicação utilizado por esse público é a internet e que o acesso ocorre cada vez mais cedo 
foi necessário observar seus hábitos, comportamentos e preferências na web. Conceitos como 
a cultura da participação e a mídia na formação da identidade ocupacional foram estudados ao 
longo deste trabalho. O método adotado foi uma pesquisa de grupo focal, em conjunto de 
aplicação de um questionário, no segundo ano do ensino médio da rede pública e particular. 
Todos os elementos constatados levaram a conclusão de que o público analisado busca mais 
por entretenimento e relacionamentos na web do que informações a respeito do mundo 
profissional. E por isso, a mídia acaba criando estereótipos que nem sempre correspondem à 
realidade.   
  
Palavras-chave: Tendências Profissionais; Adolescentes; Plataforma Multimídia; Jornalismo.  
  

  

1. INTRODUÇÃO 

  

A adolescência é uma fase instável e ao mesmo tempo decisiva no que tange à 

escolha profissional. Segundo Faria (2011) fatores políticos, econômicos, sociais, 

educacionais, familiares e psicológicos influência constantemente neste período de vida. 

Neste sentido, acrescenta (SILVA, 2004) que os meios de comunicação também atuam na 

maneira de pensar  e atuar dos sujeitos. Por isso, nesta pesquisa estuda-se o uso das 

plataformas multimidiáticas como mecanismo para escolha profissional. Em uma revisão 

histórica da orientação  profissional no Brasil, Abade (2005) expõe que, nas décadas de 1960 

e 1970, o atendimento aos jovens e adolescentes ficava mais restrito às clínicas de psicologia 

e aos testes vocacionais. Por volta da década 1980, Bosi (1982) conta que a psicologia é 

incentivada a sair dos consultórios para alcançar escolas públicas através do contato dos 

                                                 
1 Estudante de Graduação do 8º período de jornalismo das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 
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Universidade de Coimbra, elainejavorski@hotmail.com. 
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alunos de psicologia com a educação popular. Nesse mesmo período, ocorre o I Seminário de 

Informação Ocupacional do Centro de Informação Ocupacional (CIPO), onde foram 

questionadas as formas de comunicação da informação e os papeis dos profissionais 

responsáveis pelo trabalho de Informação Ocupacional: os comunicadores sociais e 

psicólogos. Figueiredo (apud ABADE, 2005) explica que as discussões giraram em torno da 

necessidade de construção de um banco de dados com informações sobre as profissões.   

No ano de 2000, surge na Universidade Federal do Paraná a feira de profissões que 

até hoje tem atraído diversos jovens de vários municípios e Estados brasileiros (FEIRA DE 

CURSOS E PROFISSÕES UFPR, 2013). Além dela, outras instituições particulares também 

passaram a realizar eventos com objetivo de apresentar os cursos de graduação e atividades 

relacionadas àqueles que pretendem ingressar o ensino superior Estes encontros normalmente 

são abertos ao público e contam com uma série de estandes informativos distribuídos nos 

campos das universidades junto com alunos de diferentes cursos à disposição dos visitantes 

para esclarecer eventuais dúvidas e apresentar as possibilidades de atuação no mercado de 

trabalho.  

No início do século XXI, Terêncio e Soares (2003) explicam que foi feito um estudo 

sobre a internet como ferramenta de identidade profissional. Nessa pesquisa identificou-se que 

a internet não é apenas um instrumento tecnológico e de informação, mas também uma 

ferramenta para expressão e transformação da identidade pessoal do adolescente. Na análise, 

foi constatado que do mesmo modo que a internet sofre uma série de mudanças, o perfil do 

profissional passa por transformações.  

Nesse sentido, a internet passa a ser uma fonte para buscas profissionais que vem 

aperfeiçoando a variedades de formatos para a produção de informação. Seja através de 

textos, fotos ou videos, os jovens além de consumirem informação, também querem fazer 

parte do processo de produção e compartilhamento fundamenta Joshua Porter (apud Shirky,  

2011). Visto que cada vez mais cedo as crianças e adolescentes acessam informação na 

internet (TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2012), meninos e meninas entram no processo 

colaborativo, onde as relações são horizontalizadas e podem contribuir de diversas formas, 

inclusive com a própria produção jornalística. Os processos colaborativos, junto à mudança do 

comportamento do indivíduo, criam na era digital a cultura da participação, que 
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consequentemente, causam uma reconfiguração no papel do jornalismo e do próprio 

jornalista.   

Além da internet, os próprios projetos do governo federal, na última década, 

possibilitam os estudantes ingressarem no ensino superior, seja por meio de financiamento ou 

até mesmo bolsas de estudos. Tudo isso, estimula o adolescente a ter uma definição quanto a 

profissão que deseja ser habilitado. No entanto, iniciar uma faculdade não significar 

completala e nem estar realizado. O censo do MEC, realizado entre os anos de 2008 e 2009, 

comprovou isso com a estimativa que apenas 47,2% dos estudantes se titularam após quatro 

anos de curso. (PORTAL G1, 2011). Apesar de vários fatores causarem a desistência do 

curso, nesse estudo, identificou-se que o próprio sentimento de desinformação sobre a 

profissão, faz parte dos elementos apontados como motivo de desistência. De acordo com 

Silva Filho et al. (2007), abandonar o curso pode ocasionar desperdícios sociais, acadêmicos e 

econômicos. Por isso, está reflexão torna-se necessária e relevante por identificar o nível de 

informação a respeito do mundo profissional, o meio em que os jovens estão presentes e ao 

mesmo tempo perceber o papel que os jornalistas têm em produzirem conteúdos de qualidade, 

interatividade, variedade e veracidade, utilizando como suporte as novas mídias.  

Objetivo proposto neste artigo é entender especificamente o uso das plataformas 

multimidiáticas por adolescentes como fonte de informação para escolha profissional. Para 

tanto, realizou-se um grupo focal, com a intenção conhecer as aspirações profissionais e 

aplicação de um questionário para se chegar a dados quantitativos sobre os hábitos, 

comportamentos e preferências do adolescente na web. Ambos foram aplicados com 

adolescentes de colégio público e particular, especificamente o segundo ano do ensino médio.   

  

 

2. O CRESCENTE O USO DA WEB POR ADOLESCENTES  

  

Na pesquisa realizada pelo Tic Kids Online Brasil3 (2012), foi constatado que 44% 

dos adolescentes usaram a internet pela primeira vez abaixo dos 10 anos, mas cerca de um 

                                                 
3 Tic Kids Brasil é um livro eletrônico, fruto de uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes a respeito do uso da 
internet, em 2012. 
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terço (31%) tinha começado a usar com 11 ou mais anos. Entre as crianças que acessam a 

web, o domicílio destaca-se como o principal local de uso (60%).   

Em outro trecho da pesquisa explicam-se os motivos que levam meninos e meninas a 

se aproximar cada vez mais cedo das inovações tecnológicas:   

  

Este quer usufruir de seus benefícios, sociabilizar-se, conversar com pessoas de 
origens diferentes, e isso é fundamental para o processo de desenvolvimento de seus 
interesses e vocações. Para isso, tem que conhecer, experimentar, investigar, testar, 
posicionar-se, ter feedbacks principalmente de seus pares – e, infelizmente, a escola 
nos moldes tradicionais de ensino não é mais o espaço fundamental para isso (TIC 
KIDS ONLINE BRASIL, 2012, p. 45).  
  

Outro ponto chave apresentado por Pinto (1997, p. 5) é que a sociedade atual 

contraria o passado, que percebia os computadores e os aparatos tecnológicos somente como 

"coisas de especialista”. Hoje, eles são vistos “como bens necessários dentro dos lares, e saber 

operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura”. Nesse sentido, 

o fato de pessoas terem contato com aparatos tecnológicos desde a infância colabora para o 

domínio dessas tecnologias.   

Segundo Abramo (1997), quando se fala sobre os conteúdos mais acessados na mídia 

por adolescentes, os temas em destaque são cultura (música), comportamento (moda) e 

esporte. Ficam de lado, nas duas ocasiões citadas, a falta de um estudo e conteúdo voltado 

para os jovens e o mercado profissional e suas possibilidades de identificação, preparação e 

atuação. Visto que cada vez mais cedo as crianças e adolescentes acessam informação na 

internet, é necessário entender o nível de satisfação e conhecimento na web para realizarem a  

escolha profissional, por isso, analisa-se ao longo deste estudo a percepção dos jovens e os 

hábitos na web.  

  
 
4. A MÍDIA E OS ADOLESCENTES  

  

O psicanalista Erikson (apud Rabello e Passos, 2008) esclarece que adolescência é 

uma fase marcada por uma crise de identidade, uma vez que os jovens passam por 

transformações tanto física quanto psicológicas. É comum que nessa fase diversos 

questionamentos sejam manifestados como: O que sou? O que quer o ser? O jovem quer 
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encontrar além da sua identidade pessoal também sua identidade ocupacional, isso significa 

que ele busca entender além do que ele é, mas também suas funções dentro da sociedade.   

Terência e Soares (2003, p.141) descrevem que “a formação da identidade 

profissional deve ser entendida numa contínua interação entre os fatores internos e externos ao 

indivíduo”. Em busca de obter respostas, construir suas referências e enfim, poder fazer a 

escolha profissional os adolescentes recorrem às mídias, que cada vez estão mais 

aperfeiçoadas pela tecnologia. De acordo com Silva (2004) é importante considerar que a 

mídia gera necessidades: “forjando realidades, ditando valores e maneiras de ser. Os meios de 

comunicação social, ou, melhor dizendo, o acesso a eles (principalmente a TV) cresceu tanto e 

com tanta força que, pode-se dizer, divide largo espaço, na formação dos sujeitos, com a 

família e a escola”. (SILVA, 2004, p.64).   

A mídia é, portanto, responsável por difundir e “estruturar o sistema de comunicação 

que visam comunicar, difundir e propagar determinadas representações” (ALEXANDRE, 

2001, p.123). Agência de Notícias dos Direitos da Infância (2011, p.68) acrescenta que a 

relação dos adolescentes com a mídia traz certos “impactos que são diretos e de curto prazo, 

outros se manifestam indiretamente e a longo prazo. Igualmente, alguns efeitos se relacionam 

a comportamentos, enquanto outros dizem respeito atitude ou reações emocionais”. Ou seja,  

muito do que os meninos e meninas dizem ser ou querer ser ou até a forma como se 

comportam pode estar associada àquilo que eles têm consumido.  

Em essência o a mídia exerce um papel importante na sociedade democrática, nesse 

sentido, Silva e Schommer (2009, p.2) abrem uma discussão dizendo ser necessário “observar 

se a mídia vem mostrando zelo com o interesse público”. Na sequência acrescenta que 

“abordagem precisa refletir a complexidade da questão, explorar o contraditório, garantir 

espaço para as distintas visões, mostrar a temática está relacionada à vida das pessoas, enfim, 

estimular os cidadãos ao debate dos assuntos coletivos” (SILVA E SCHOMMER, 2009, p.2).  

Portanto, a mídia sempre vai poder promover tanto efeitos positivos quanto negativos 

na formação da opinião dos jovens adolescentes. Como já dizia Alexandre (2001, p.113), 

“diariamente somos bombardeadores e envolvidos por informações através de imagens e sons 

que, de uma forma ou de outra, tentam mudar ou cristalizar atitudes e opiniões nos 

indivíduos”. Cabe a sociedade e ao próprio jornalismo, ficar atento a estas influências, 
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apontálas e se possível questioná-las, para que haja um dissernimento do que realmente somos 

e queremos ser.   

  

 

5. A CULTURA DA PARTICIPAÇÃO  

  

O ambiente digital promoveu dois fenômenos: o processo colaborativo e mudanças 

no comportamento do indivíduo e da sociedade contemporânea, ambos estimulam a cultura da 

participação. Segundo a definição de Abreu (2003), baseado no teatro, o processo 

colaborativo é:  

[...] um processo de criação que busca a horizontalidade nas relações entre os 
criadores do espetáculo teatral (...) todos esses criadores e todos os outros mais 
colocam experiência, conhecimento e talento a serviço da construção do espetáculo 
de tal forma que se tornam imprecisos os limites e o alcance da atuação de cada um 
deles. (ABREU, 2003, p. 1)  
  
  

Com o processo colaborativo a informação deixa de ser centralizada, unilateral, e 

passa a ser distribuída e desenvolvida por diferentes agentes sociais. Os adolescentes, em  

especial, conectados ao universo digital recebem uma diversidade de possibilidades de 

atuação. Eles não querem apenas consumir, mas também produzir e compartilhar. Até pouco 

tempo a mídia tradicional premiava apenas uma delas, o consumo. De acordo com Lemos 

(2003 apud Lemos, 2008), o desenvolvimento dos dispositivos móveis fez com que as pessoas 

passassem a contribuir para a produção de conteúdos textuais e audiovisuais: “qualquer um 

pode fazer vídeos e fotos; essa produção só faz sentido em conexão (princípio em rede); e essa 

conexão modifica práticas sociais e comunicacionais (princípio de reconfiguração)”.   

Segundo Davenport (1998), compartilhar é o ato voluntário de colocar a informação 

à disposição dos outros: “não deve ser confundido com relatar, que é uma troca involuntária 

de informação de maneira rotineira ou estruturada”. De modo geral, as pessoas procuram um 

grupo que lhes dê uma sensação de pertencimento e integração. Em virtude desse novo 

cenário tecnológico, o jornalismo passa também por atualizações; as fronteiras entre autor e 

leitor já não são mais as mesmas. Estes se tornam aliados na produção de conteúdo. Rocha  

(2009, p. 4) considera que “uma vez que esta construção ocorre e é estimulada, 

ocorrendo apuração, produção e publicação em conjunto, configura-se um espaço relacional”.    
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No que se refere aos aspectos negativos, Malini (2008, p. 4) entende que a cultura da 

colaboração em rede pode apresentar alguns problemas como efeitos colaterais da “crise do 

profissional da mediação dos meios de comunicação de massa”, uma vez que, agora, o 

jornalista não é mais responsável por todas as etapas do processo de informação. Já Silva 

(2012, p. 13) entende que a internet transformou tanto o modo do jornalista fazer jornalismo 

quanto às formas de se consumir notícias. Sob essa condição, o profissional precisa abrir a 

mente e se permitir experimentar novos formatos, levando em considerando o conhecimento e 

a criatividade das pessoas que passam a contribuir com esse novo processo.  

  

 

6. PESQUISA DE GRUPO FOCAL E QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO  

  

Os elementos que interessam para a produção deste trabalho são pesquisa 

quantitativa, com aplicação de um questionário em formato estruturado e pesquisa qualitativa 

com abordagem fenomenológica no formato de grupo focal. Neves (1996) esclarece que os  

métodos qualitativos e quantitativos servem para se complementar. Para realizar a pesquisa de 

grupo focal foram escolhidas duas turmas do segundo ano do ensino médio, uma da rede 

pública e outra da privada, respectivamente o Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira e o 

Colégio Nossa Senhora do Sion.  Houve um encontro com cada escola e, no total, doze alunos 

foram selecionados (sendo seis de cada colégio - três meninos e três meninas).   

O colégio estadual foi a primeira instituição a contribuir com a entrevista, no dia 08 

de agosto de 2014. A seleção dos participantes ocorreu de forma individual e espontânea 

deixando que os próprios alunos demostrassem interesse em colaborar. No dia 15 de 

novembro de 2014, ocorreu a segunda pesquisa no Colégio Nossa Senhora do Sion 

(particular). Não se pode utilizar o mesmo critério do colégio estadual para realizar entrevista, 

já que grande parte dos alunos demonstram interesse em participar. Nesse caso foi optado por 

um sorteio na hora, para selecionar o nome dos interessados. As discussões duraram 

aproximadamente 40 minutos e obtiveram uma participação ativa de todos os voluntários.  

  

5.1  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 
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Os resultados dos questionários aplicados para descobrir o comportamento na web 

dos alunos de colégios público e privado mostraram que diariamente meninos e meninas 

passam cerca de uma a três horas conectados na internet, sendo a noite o período de mais 

acesso. O celular foi apontado como meio/equipamento mais utilizado no colégio particular 

(85%), em relação à escola pública a diferença foi pequena com (46%). Todos os alunos da 

escola particular acessam mais em casa, diferente da escola pública (79%). Nesse contexto, a 

escola foi mencionada como segunda opção, praticamente a mesma porcentagem no colégio 

público (16%) quanto no particular (15%).    

Em relação às redes sociais mais usadas, houve diferenças expressivas entre os 

colégios, enquanto os estudantes do público optam mais por ver vídeos no YouTube (32%), 

no colégio particular a preferência é por usar o Facebook (77%). O principal motivo que leva 

os estudantes a utilizarem as redes sociais no colégio público é manter o contato com os  

amigos (35%), em contrapartida, os alunos do particular prefere como passatempo (85%).  Os 

jornais e revistas foram mencionados no colégio público (33%) e no colégio particular (69%) 

como veículos que mais passam confiança no que diz respeito da informação. As redes sociais  

e blogs ficaram em segundo lugar no colégio público (27%), enquanto na rede de ensino 

particular a televisão e portais de notícias (15%) foram apontados. O entretenimento, 

englobando novelas, filmes e séries, são os conteúdos mais procurados pelos estudantes do 

colégio particular (77%), em contraste do colégio público (37%).  

Temas culturais atraem mais os alunos do colégio particular (69%) do que o público 

(20%). Sobre o mundo profissional há uma procura baixa em ambos os colégios, em média 

6,5%. Em relação aos mecanismos automáticos para receberem informações, tanto colégio 

público (93%) quanto particular (85%), afirmaram não utilizar google alerts, feed RSS e 

newsletter. Constatou-se que os adolescentes da rede particular se interessam mais pelo que 

acontece no mundo (100%) do que no colégio público (63%). Na escola pública, os 

entrevistados costumam compartilhar mais informações pessoais, frases, hobbys e fotos 

(24%), enquanto no colégio particular existe mais uma cultura noticiosa (62%), seguida pela 

procura de vídeos e música (38%).  

  

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO GRUPO FOCAL  
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O primeiro questionamento feito na pesquisa de grupo focal teve como objetivo 

identificar as aspirações profissionais da infância para adolescência. Percebe-se nesse sentido 

que na rede de ensino público os alunos consideram algumas profissões que almejavam na 

infância e as informações obtidas pelos meios multimidiáticos. Dentre as possibilidades 

apresentadas estão: perita criminal (devido à influência da série americana CSI), dançarina (a 

programas de televisão), professor e lutador (devido atividade externas ao colégio), web 

designer e dono de mercado (cursos profissionalizantes), engenheiro mecatrônico (feiras de 

profissão) e veterinária (paixão por animais). Apesar de citarem as profissões, apenas um dos 

candidatos se expressou com convicção e conhecimento da área que pretende seguir, portanto, 

nota-se o baixo nível informativo da maioria dos candidatos.   

No caso dos alunos do colégio particular, a opinião dos familiares na infância tinha 

mais importância em comparação com a fase em que estão vivendo. Somente uma garota 

relatou que se projeta na profissão do pai, que discorda dizendo que a filha deveria seguir uma 

profissão mais lucrativa. No geral, as famílias do colégio particular tendem a expor mais suas 

preferências profissionais para os adolescentes do que da rede de ensino público. Alguns 

explicam que a opinião externa não influência na decisão final. Os alunos do colégio público 

dizem que questionamentos como “você vai ter sangue frio para seguir esta profissão? e 

outros alertas como: “você sabe que terá que estudar bastante para chegar onde quer?” fazem 

parte da opinião das pessoas mais próximas. Em contrapartida, ainda há casos que os pais 

dizem: “Você nasceu pra isso!’’- o que promove, segundo os estudantes, uma sensação de 

segurança.   

No colégio particular, a maioria dos alunos descartam os sonhos de infância, mas 

também são influenciados pela mídia. As profissões que pretendem seguir são: designer 

gráfico (influência de amigos), mangá (desenhos de televisão), designer de interiores 

(pesquisas na internet e habilidade adquirida), designer de jogos (passatempo preferido) e 

piloto (filmes e documentários). Outras considerações feitas no encontro com alunos do 

colégio estadual estão relacionadas com a prática da profissão. A que deseja ser dançarina, por 

exemplo, conta que iria adorar viajar com as bandas e não ter raízes. Já a futura perita diz que 

se imagina bem ocupada, as pessoas ligando para que ela resolva casos criminais: “Sempre me 

imaginei chegando ao local do crime, com um corpo esticado e morto”. O relato das jovens 

revela percepções das profissões associadas aos estereótipos formados por programas 
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televisão, filmes, documentários e páginas na internet. Já outro jovem diz que, apesar da 

profissão que pretende seguir parecer cansativa, fazer o que gosta compensa tudo. “Eu penso 

em viajar para todos os lugares, em jogos mundiais, sul-brasileiros, mineiros e europeus, 

dando curso e tendo o nome bem falado”, demonstra ambição do jovem.   

Já os jovens da rede de ensino particular, quando questionados sobre aparência e 

rotina da profissão, argumentaram: “Designer não é que nem médico e advogado que tem que 

usar terno, jaleco.”, conta a jovem. “Eu me imagino publicando um livro por semana, só que 

desenhado. Eu já li várias vezes que Mangá só dorme três horas por dia. É basicamente  

desenhar a sua vida toda”. Todas as declarações revelaram o baixo nível de informações, 

impressões mais voltadas para aparência e generalizações sobre o comportamento e 

caracterização das profissões que pretendem exercer.  

No que diz respeito às referências profissionais, tanto colégio público quanto privado 

transmitiram uma escassez de admiração. No colégio público as poucas personalidades 

apontadas não estão associadas à escolha profissional. Ainda menos são os que comentaram 

sobre referenciais profissionais ligadas a área de atuação. Apenas uma participante do colégio 

particular citou o pai como referência de vida e profissão. Elementos como a origem social, 

familiar e desafios profissionais foram mencionados como característica que gostariam de 

saber sobre profissionais.   

Em entrevista, todos os participantes revelaram o interesse em fazer faculdade, 

principalmente devido à credibilidade e respeito que o título oferece no mundo profissional.  

Frases como “Gente que não faz faculdade não vai pra frente”, “Faculdade é mais 

segura e completa do que fazer um curso de especialização”, “Porque meu irmão fez e a 

minha vó também quer que eu faça” revelaram as motivações dos jovens. Enquanto, no 

particular disse: “É difícil te contratarem sem uma faculdade hoje em dia, para ter um salário 

considerável que dê pra viver também é necessário cursar a graduação”.   

Ao longo da conversa com os estudantes pode-se apurar se existe ou não hábito de 

leitura, as páginas mais acessadas na web e a busca por informação profissional. No colégio 

público os jovens contaram que não leem com frequência por falta de vontade, interesse, 

tempo e as próprias distrações do dia-a-dia, ao contrário dos alunos do colégio particular, que 

recebem mais estímulos dentro e fora de casa para o exercício da leitura.  
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Descobriu-se que os entrevistados do colégio público ficam mais tempo na web por 

passatempo e não têm o hábito de buscar informações sobre a futura profissão, sendo as 

páginas mais buscadas: YouTube, página de notícias do Hotmail e Google (para pesquisas). Já 

os adolescentes da rede de ensino particular compartilharam que têm o costume de acessar 

sites de notícias para se manter informados sobre diferentes temas. Disseram que 

normalmente acessam as paginas da Gazeta do Povo, Portal G1, Terra e Folha de São Paulo  

são os portais mais acessados. Na televisão, o mais frequente é assistir, na hora do almoço, o 

informativo local da RPC, afiliada Globo no Paraná, e à noite, o Jornal Nacional, também da 

Globo.  

Os jovens das diferentes escolas comentaram que procuram visitar as feiras de 

profissões como um meio de obterem informações e esclareceram as dúvidas sobre universo 

profissional. Todos disseram que compartilham nas redes sociais, assuntos que eles 

concordam, acham engraçado e que se identificam ou que amigos ou familiares possam se 

interessar. Um formato de notícia que consideram interessante são os desenvolvidos pela 

revista Superinteressante e o site Mundo Estranho, que chamam atenção dos estudantes e que 

gostam de compartilhar com outras pessoas.  

  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Ao longo desta pesquisa constatou-se que a orientação profissional e as plataformas 

multimidáticas vêm se aproximando, especialmente na última década do século XXI. No 

entanto, os jovens entrevistados ainda não acessam com frequência esses meios em conjunto, 

devido a outros recursos considerados mais atrativos que refletem o interesse pessoal e não 

profissional. Ao mergulhar na realidade de meninos e meninas de colégio estadual e 

particular, pode-se perceber que quando o assunto diz respeito à orientação profissional, estes 

recorrem especialmente às feiras de profissões, amigos e familiares, justamente pela 

possibilidade maior de interação. E quando se trata de acesso as plataformas multimídiaticas 

preferem conteúdo mais voltados ao entretenimento, que mesmo de forma indireta, acaba 

atuando na construção da projeção profissional dos mesmos.   
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Apesar dos adolescentes estarem conectados até três horas por dia a internet, a maior 

parte do tempo é usado para passatempo e conversa com amigos, como já previam anos atrás 

muitos teóricos. Associando a leitura bibliográfica com a pesquisa de campo, notou-se que a 

construção da imagem profissional é muito superficial e generalizada. Os jovens possuem um 

baixo nível de autoconhecimento e de informação, e tudo isso, segundo Lehman (apud  

FARIA 2011) pode provocar frustração profissional e desistência do curso, que 

consequentemente causa prejuízos pessoais e econômico para o Estado.   

Apesar dos alunos do colégio particular acessarem grandes portais de notícias - como 

Gazeta do Povo, G1, Terra e Folha de São Paulo - e os estudantes do colégio estadual se 

informarem pelo portal de notícias do Hotmail - recheado de entretenimento -, ambos os 

grupos possuem uma visão limitada da profissão desejada. Conclui-se nesse ponto que a 

classe social e os acesso diferentes plataformas não são fatores determinantes para o nível de 

conhecimento dos adolescentes, pelo contrário, todos passam a mesma impressão, o 

conhecimento do estereótipo da profissão. E nesta busca desenfreada por desenvolver as 

vocações, a mídia que poderia atuar de forma positiva, muitas vezes deixa de explorar o 

contraditório, mostrar temáticas relacionadas à vida das pessoas e estimular os cidadãos ao 

debate.   
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OS PLANOS DE ENSINO NOS CURSOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:  
UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DIALÓGICA   

  
  
  Fábio Hansen1  
  
RESUMO  
  
Algumas semanas antes de iniciar o período letivo, cobra-se do professor o Plano de Ensino. 
Contudo, se ele ainda não conhece a turma como poderá planejar as estratégias de ensino e o 
sistema de avaliação? Como regulará o conteúdo programático? Apresentamos uma reflexão 
acerca dos efeitos de tal ação no processo de ensino-aprendizagem em Comunicação Social. O 
texto foi construído a partir de levantamento bibliográfico e documental e da experiência do 
autor como professor universitário desde o ano de 2001. Ao partilhar o resultado de 
investigações, reivindicamos uma reforma radical nos métodos de elaboração dos Planos de 
Ensino, resgatando o seu verdadeiro papel pedagógico. Por isso, estamos propondo que o 
educador conheça o universo do educando antes de preparar o Plano de Ensino, 
transformando a sua construção em um processo coletivo, dialógico e democrático. O texto 
parte da explicitação de como os Planos de Ensino hoje são uniformizados para adentrar na 
proposição de alteração no seu processo de elaboração. Transitamos pelas noções de habitus, 
homogeneização e formações imaginárias, colocando em relevo a necessidade de formação 
docente para resultar em mudanças efetivas na educação.  
  
Palavras-chave: Comunicação Social; Educação Superior; Plano de Ensino; Habitus; 
Imaginário.  
  
  
1. INTRODUÇÃO  

 

O atual cenário nos oferece a oportunidade de examinar, refletir e romper com a 

padronização no ensino em Comunicação Social. Senão vejamos. Ao se transformar em três 

cursos independentes, as três habilitações do Curso de Comunicação Social adquirem 

autonomia. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Jornalismo e 

Relações Públicas já aí estão, prestes a entrar em vigência. As novas DCNs Publicidade e 

Propaganda ainda estão em discussão para a devida consolidação, na carona dos 

primosirmãos. E também a reboque deveriam vir à tona debates adjacentes tão relevantes - 

com poder transformador - quanto a matriz curricular para renovar o sistema educacional. São 

eles: o perfil do egresso, a formação dos profissionais, a formação docente, o processo de 

                                                 
1 Publicitário, Doutor em Letras pela UFRGS, Professor e Pesquisador no Departamento de Comunicação  
Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e-mail: fabiohansen@yahoo.com  
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ensinoaprendizagem, as práticas pedagógicas, as estratégias de ensino e os planos de ensino. 

Sobre esse último recai o nosso interesse imediato.  

O procedimento padrão ainda adotado exige do professor a elaboração do Plano de 

Ensino antes de as aulas iniciarem, sem interagir minimamente com a turma de alunos. Tal 

perspectiva impossibilita, no nosso entendimento, que o professor se debruce sobre a 

realidade concreta, fazendo do Plano de Ensino uma realidade imaginada, um simulacro. 

Desse modo, os Planos de Ensino podem ser considerados uma mera formalidade, um 

documento burocrático, e não uma autêntica ferramenta pedagógica.  

Nesse sentido, o propósito desse texto é descontruir e romper com paradigmas 

vigentes na área da educação, conforme reza a ementa do GT Comunicação, Educação e 

Democracia do VI ENPECOM. No nosso caso em particular, temos como objetivos: a) 

problematizar as razões de o Plano de Ensino ser elaborado com muita antecedência em 

relação ao início das aulas, sem o professor sequer conhecer os estudantes para adequá-lo à 

turma, e as implicações no processo de ensino-aprendizagem em Comunicação Social; b) 

sinalizar ganhos em potencial na formação acadêmica caso o Plano de Ensino passe a ser uma 

construção coletiva e dialógica.  

Para cumprir com os objetivos propostos, além de levantamento bibliográfico e 

documental, nos valeremos da prática do autor como professor de ensino superior no curso de 

Publicidade e Propaganda na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) no período de 2001 a 

2010, na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) entre 2005 e 2013, e desde 

2014 na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Igualmente, a interlocução no Grupo de  

Pesquisa certificado no CNPq “Ensino Superior de Publicidade e Propaganda”, e o 

contato por intermédio da pesquisa interinstitucional “Práticas no Ensino de Criação 

Publicitária” com os colegas professores-pesquisadores Juliana Petermann e Rodrigo Stéfani 

Correa, respectivamente vinculados a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) maximiza as vivências em sala de aula e com a 

formulação de Planos de Ensino.   

A partir disso do relato de experiência e da literatura, atestamos que há um habitus 

internalizado no trabalho docente, dificultando a superação dos antigos (mas ainda em uso) 

Planos de Ensino. Queremos interferir no modo como os Planos de Ensino são elaborados, de 
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forma mecânica, automatizada, sem ou com muito pouco pensamento e planejamento sobre a 

própria atividade e finalidade, como uma representação de saber e poder.  

Deflagramos a necessidade de repaginar as diretrizes curriculares, e nesse ensejo 

ressignificar para resgatar o verdadeiro o papel do Plano de Ensino, buscando alternativas 

capazes de superar as formas tradicionais de pensar. Ao partilhar o resultado de investigações 

e propor intervenções em um importante instrumento do sistema educacional oferecemos 

subsídios visando à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Assim, fortalecemos 

nosso comprometimento com a trajetória de pesquisa marcada pelo interesse em contribuir 

para a formação do outro de maneira equilibrada, voltando-se, além da formação profissional 

e acadêmica, para questões humanizadoras. Aos olhos de Sodré (2012, p. 254) seria recuperar 

a “doutrina humanista da educação como formação integrada do homem, do cidadão e do 

trabalhador”.  

A fim de romper com a velha concepção sobre a elaboração do Plano de Ensino, o 

texto está estruturado da seguinte forma: partimos da explicitação de como são montados os 

Planos de Ensino hoje, em paralelo a nossa proposição de alteração no seu processo de 

construção. Avançamos com as noções de habitus, homogeneização e formações imaginárias, 

tratadas teoricamente, mas também como hipóteses para a padronização do Plano de Ensino; e 

finalizamos realçando a formação docente como condição sine qua non para as mudanças no 

sistema educacional.  

  

 

2. O PLANO DE ENSINO: IMAGINÁRIO, HOMOGENEIZAÇÃO E HABITUS  

 

Plano de Curso, Programa da Disciplina, Programa de Aula, Aula-Aula, Contrato 

Pedagógico, Contrato Didático Essas são algumas das diversas denominações recebidas pelos 

Planos de Ensino nas Instituições de Ensino Superior (IES)2 em que o autor exerceu 

atividades docentes. Independente das características distintas impregnadas em cada 

nomenclatura, acolheremos aqui a expressão comumente utilizada: Plano de Ensino. No 

decorrer do texto substituiremos, gradualmente, por Programa de Aprendizagem. No entanto, 

                                                 
2 Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Instituto Educacional Luterano de Santa 
Catarina (Ielusc), Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
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desde já enfatizamos: o nome é o que é menos importa. Fundamental é o sentido empregado. 

Não é uma questão semântica. É uma questão estrutural.  

Para Libâneo (1995), no Plano de Ensino é feita uma previsão dos objetivos e tarefas 

do trabalho docente para um ano ou um semestre, sistematizando todas as atividades a serem 

desenvolvidas naquele período de tempo. Nele consta ementa da disciplina, objetivos, 

conteúdo programático, cronograma de execução do conteúdo (sequência do que será 

desenvolvido em cada dia letivo), metodologia de ensino, sistema de avaliação, bibliografia 

(básica e complementar).   

Os Planos de Ensino, “construídos individualmente pelo docente responsável pela 

disciplina, entregue à coordenação e, algumas vezes, apresentados aos alunos no início do ano 

ou semestre letivo”, apresentam-se como “forma habitual de organização do trabalho 

docente”, contendo “dados de identificação (turma, turno, disciplina, número de alunos, carga 

horária, etc), ementa, objetivos (gerais e específicos), tópicos de conteúdos, metodologia, 

avaliação e bibliografia” (ANASTASIOU, 2006, p. 58). Estruturado pelo professor da 

disciplina independentemente das demais, o Plano de Ensino - como é formulado hoje - 

independe da interlocução com os outros professores e com os estudantes.   

Decorre daí algumas interrogações iniciais: como pode um professor elaborar um 

Plano de Ensino sem antes conhecer a turma de estudantes3? Como pode um professor 

sistematizar as atividades do semestre letivo às cegas, sem conhecer os anseios dos estudantes, 

seus conhecimentos prévios, as suas condições de produção? Parte da explicação está na 

noção de formação imaginária4. Em estudo anterior (HANSEN, 2013) examinamos a imagem 

que o professor faz de si mesmo e dos estudantes e mostramos que o professor não trabalha 

totalmente às escuras, mas projeta, via imaginário, o grupo de estudantes.   

No momento da configuração do Plano de Ensino (semanas antes do início das aulas 

quando deve ser entregue à coordenação de curso), o professor ainda não está em contato 

                                                 
3 Na sequência de uma disciplina, por exemplo, Redação Publicitária I, II e III, a tendência é que o professor seja o mesmo. 
Idem para a turma de alunos. Porém, de um semestre para o outro, ela muda, amadurece, pois não cursou apenas Redação 
Publicitária no semestre anterior. Acrescenta-se a isso as mudanças oriundas do ambiente externo: agilidade no ritmo das 
transformações, ingresso no mercado de trabalho, talvez por meio de algum estágio ou um trabalho de freelancer; 
incorporação de saberes oriundos da experiência no mundo do trabalho. Participar de programas de estágio e da execução de 
projetos conduzidos no âmbito de empresas juniores corresponde a indícios de que a habilitação profissional não é 
proporcionada exclusivamente pelo ambiente universitário, relata Lima (2011). O entrelaçamento entre formação 
universitária e as experiências complementares de aprendizado interferem no comportamento dos sujeitos. Não obstante, a 
disciplina também é outra agora.   
4 Mobilizamos a noção de formações imaginárias relacionada à análise de discurso desenvolvida na França por Michel 
Pêcheux.  
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direto com o estudante. A relação se viabiliza por meio do imaginário para responder a 

pergunta "quem é ele para que eu lhe fale assim?". Dito de outra forma, o imaginário do 

professor sobre seu interlocutor produz efeitos de sentido no Plano de Ensino, incidindo na 

definição do conteúdo programático, na metodologia a ser trabalhada.   

O risco à aprendizagem reside no tratamento uniforme destinado a um grupo de 

estudantes em detrimento do estudante como sujeito heterogêneo em sua caracterização. Cada 

estudante é um sujeito diferente. E a sala de aula é um lugar de diversidade e pluralismo. Não 

podemos olhar para um grupo de estudante como se todos fossem exatamente iguais, sem 

dimensionar que estamos envolvidos em processos humanos. A projeção de uma imagem 

homogênea faz com que o professor precipite um conhecimento prévio (e ilusório) dos 

estudantes, condensando5 todos no estereótipo de um único.   

No entendimento de Pompeu (2013, p. 1340), “não se pode pensar, hoje em dia, uma 

estrutura que organize o processo de aprendizado e de formação, sem que se considere o 

contexto em que se vive, abrindo espaço para a diferença, para a incerteza e para a 

incompletude”. A educação de adultos deve prever diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo 

de aprendizagem; conhecimento dos comportamentos que dificultam os processos de 

pensamentos mais complexos; compreensão do sujeito contemporâneo, cuja identidade, 

acredita Bauman (2005), não pertence ao plano da univocidade, mas se apresenta como uma 

rede de conexões, cambiante e fluida, pois cada estudante é um sujeito da história, constituído 

de linguagem.   

Muito embora a homogeneização seja um recurso do professor diante do desafio do 

ensino e da aprendizagem, assim como as formações imaginárias são integrantes das 

condições de produção do discurso, parece-nos evidente que a imagem (homogênea) que o 

professor faz do estudante intervém na composição (também homogênea) do Plano de Ensino 

e gera, por extensão, impacto na aprendizagem.   

Do mesmo modo que as instituições de ensino não exigem que o professor conheça 

minimamente o estudante antes de elaborar o Plano de Ensino, elas igualmente não conferem 

                                                 
5 A noção de condensação tem origem em Freud (1987). A condensação, na psicanálise, é um processo inconsciente do 
pensamento em que uma representação concentra os elementos de uma série de outras representações. Lacan (1996) define a 
condensação como uma “sobreimpressão de significantes”. No nosso estudo, em específico, o professor que transita entre 

mais de uma Instituição de Ensino Superior (IES) trabalha sob o efeito imaginário de que não os estudantes de determinada 
IES são homogêneos, como também os estudantes de distintas IES são homogêneos. Em síntese, generaliza ao extremo ao 
homogeneizar estudantes de distintas IES.  
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se o professor atualiza o seu Plano de Ensino. Ou você, professor que nos lê, já teve recusado 

e devolvido algum Plano de Ensino enviado à Coordenação do Curso em que leciona?  

Destarte, prolifera o copiar e colar. O professor copia e cola do seu próprio “modelo” 

de Plano de Ensino, já utilizado em semestres anteriores naquela mesma IES ou mesmo em 

outras IES em que atua simultaneamente ou atuou – desconsiderando as diferenças entre as 

IES; e/ou o professor copia e cola do Plano de Ensino do colega que lhe antecedeu na 

disciplina que irá lecionar.  

Para ilustrar, tomamos como exemplo a disciplina de Redação Publicitária no curso 

de Publicidade e Propaganda. Tivemos acesso a inúmeros Planos de Ensino de diferentes 

professores e IES, incluindo o próprio autor desse artigo. O que se viu não nos surpreendeu. 

Afora diferenças sutis nas ementas (fixas, nas quais o professor não interfere) e na 

bibliografia, a repetição impera nos objetivos (eventualmente também preestabelecido pela 

IES), no conteúdo programático e, sobretudo, na metodologia de ensino e no sistema de 

avaliação. Ficamos com a impressão de que em algum momento (do passado), em algum 

lugar (não muito distante) alguém redigiu o primeiro Plano de Ensino de Redação 

Publicitária. Este se proliferou e se tornou praticamente “O (único) Plano de Ensino” aceito 

para a disciplina. É como se todos tivessem bebido da mesma fonte e, pior, congelado no 

tempo.  

Atualizações nos objetivos e nas estratégias de ensino são imprescindíveis. Os 

objetivos a serem alcançados hoje são outros, porque o perfil do egresso certamente se alterou 

com o passar dos anos. Do mesmo modo as estratégias de ensino. Não podemos ensinar mais 

como ensinávamos antes, apenas seguindo o modelo clássico, de viés instrumental, funcional 

e mecânico. O mesmo vale para as formas de avaliação, sem falar nos conteúdos que, 

parecenos, é o que ainda consegue se salvar nos Planos de Ensino, apesar de muitas vezes 

também estar defasado diante da dinâmica de renovação do sistema publicitário.  

Sob tais aspectos urge pautar uma intensa discussão que redunde na atualização 

periódica do Plano. Para tanto, não há como se dispensar um exame detido da realidade da 

sala de aula e dos estudantes, levando em conta as características dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, os processos mentais necessários ao futuro profissional e a 

lógica das disciplinas. O docente deve compreender que os itens que compõem o Plano de 

Ensino estão plenamente interligados. Os conteúdos serão trabalhados com vistas aos 
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objetivos; a forma de abordagem proposta na metodologia estará igualmente relacionada aos 

objetivos. A mesma lógica se aplica ao sistema de avaliação.  

O diferencial, hoje, está em capacitar o olhar para conseguir enxergar o todo, fazendo 

conexões entre as partes por meio de práticas transversais. Não por acaso observamos na 

nossa prática docente que os Planos de Ensino são mais moldados e planejados quando há 

interlocução e troca, em projetos interdisciplinares. Nessas situações reparamos que houve 

abertura para a escuta do colega professor que atua no mesmo semestre a fim de projetar ações 

conjuntas. No entanto, essas experiências integrativas são uma espécie de malabarismos 

criativos dos professores e não acontecem como movimento articulado e, em especial, 

institucionalizado. Talvez por isso não se tenha atingido um estágio mais elevado: incluir os 

estudantes no debate preliminar e escutar os professores que atuam no mesmo semestre e nos 

semestres anterior e posterior para fazer ressoar em que nível estão os estudantes, quais são 

suas dificuldades de aprendizagem. Em outras palavras, grupos de trabalhos compostos por 

estudantes e professores para pensar e projetar os Planos de Ensino, em uma distribuição mais 

equitativa6 do poder, reconhecendo o direito de cada um participar, se expressar e se 

manifestar. Eis um fragmento do conceito de democracia.  

Notamos nessas ações de integração disciplinar a subutilização dos Planos de Ensino. 

Apesar de ele estar mais bem construído, fruto de uma discussão prévia, constando uma 

menção ao projeto interdisciplinar, ainda assim foi redigido um documento paralelo – um 

Regulamento - para normatizar o funcionamento do trabalho interdisciplinar. É como se o 

Plano de Ensino não existisse ou não comportasse esse conteúdo. Por outro lado há um alento: 

caso os professores destinem o mesmo tempo, esforço e concentração investidos na 

estruturação do Regulamento para estruturar os Planos de Ensino já representa um avanço 

significativo. Além disso, também é possível avançar se os Planos forem planejados 

conjuntamente com o mesmo empenho que as atividades interdisciplinares. Até porque elas 

são parte de um todo a ser registrado no Plano de Ensino.  

Pelas razões elencadas, defendemos o Plano de Ensino como um instrumento de 

comunicação indispensável à preparação de outros planos, às aulas e, claro, ao processo de 

                                                 
6 Ao mesmo tempo em que o diálogo e a troca de experiências reduzem a distância na relação professorestudante, também 
exigem atenção mais voltada do docente ao estudante, além de sensibilidade e intuição para captar as suas dificuldades de 
aprendizado, sem abrir mão da disciplina e do respeito mútuo a ser conquistado por meio da capacidade de criar empatia e 
envolver os alunos. Isso está ligado à metodologia e à didática, e a competência de planejar e avaliar permanentemente as 
rotinas pedagógicas.  
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ensino-aprendizagem. É com base no Plano do outro colega que o professor imagina o 

conteúdo que foi trabalhado, para não sobrepô-lo, e o conhecimento obtido pelos estudantes. 

A análise da disciplina predecessora faculta discutir seus elementos essenciais e 

complementares, seus determinantes e nexos internos, além das suas ligações e inter-relações 

com as disciplinas anteriores, concomitantes e posteriores. O Plano de Ensino é importante 

para o próprio professor, para os estudantes e para os demais professores que virão depois 

dele, substituindo-o na Instituição ou assumindo a mesma turma no semestre seguinte. É um 

dos poucos rastros e registros da passagem do professor pela IES. Contudo, do modo como é 

hoje é tratado, está desvalorizado e obsoleto.  

Em nosso trabalho de campo apuramos que estudantes e professores, em certa 

medida, ignoram o Plano de Ensino. Ele é consultado esporadicamente para sanar alguma 

dúvida do estudante, quase sempre quando há alguma inconformidade com a avaliação 

recebida. Os estudantes costumam não prestar atenção e só recorrem ao Plano de Ensino em 

uma situação emergencial (em vias de reprovação), para contestar o sistema de avaliação ou 

cobrar o professor por não tê-lo seguido fielmente (porém só após a reprovação). O professor, 

por sua vez, nem sempre segue e cumpre minimamente o que ele próprio estabeleceu no Plano 

de Ensino.   

Todo esse processo é caracterizado de reprodutibilidade por Joaquim; Boas; Carrieri 

(2013), haja vista que nem as IES (representadas por gestores educacionais, diretores e 

coordenadores de curso), nem professores, nem estudantes fazem um esforço crítico-reflexivo 

sobre o processo formativo. Optar pelo saber hegemônico é revelador do conformismo diante 

da pedagogia tradicional, fruto de práticas institucionalizadas. Possivelmente o movimento 

inconsciente, que sofre determinações sócio-históricas e ideológicas, justifique o porquê se 

tende a institucionalizar um modelo de ensino. Em nossas pesquisas (HANSEN, 2013) 

constatamos que ao invés de o professor se centrar em procedimentos inovadores, lúdicos e 

adaptáveis às características dos estudantes, ele opta por reproduzir as estratégias 

estandardizadas. Ainda, na nossa avaliação do ensino de publicidade (PETERMANN, 

HANSEN, CORREA, 2013), atestamos que as metodologias que organizam as práticas em 

sala de aula, os modos de estruturação das aulas e os papéis que ali se estabelecem obedecem 

aos lugares de institucionalização. Diríamos, unindo-nos a Pêcheux (1997), que a relação de 
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forças em que o discurso é situado intervém veementemente. E o espaço discursivo da 

universidade é um espaço institucionalizado, em que professor e estudante se inscrevem.   

Se por um lado o processo de padronização constituída elimina qualquer tipo de 

pluralidade, real ou simbólica, por outro legitima as normatividades estabelecidas pelo marco 

social, com forte capacidade de organizar a sociedade em representações padronizadas e 

hegemônicas (PAULA; RODRIGUES, 2006). A partir da sentença de Bourdieu (2007) de que 

as estruturas orientam as práticas, inferimos que a homogeneização dos estudantes, a partir do 

imaginário, e dos Planos de Ensino é perpassada pelo habitus.   

  
[...] regularidades associadas a um meio socialmente estruturado, produzem habitus, 
sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das 
práticas e das representações (BOURDIEU, 1983, p. 61).  

  
Enquanto estrutura estruturante, Petermann (2011) enxerga o habitus como 

responsável pela preservação do próprio espaço que o estabelece. Ou seja, os hábitos e ações 

sociais dos sujeitos são condicionados pelo habitus dos espaços por onde circulam, se 

movimentam, convivem e atuam. O “habitus é a mediação universalizante que faz com que as 

práticas sem razão explícita e sem intenção significante de um agente singular sejam, no 

entanto, ‘sensatas’, ‘razoáveis’ e objetivamente orquestradas” (BOURDIEU, 1983, p. 73). Em 

outros termos, o habitus determina o comportamento dos sujeitos em um dado espaço social e 

também é determinado por eles e por suas condutas.  

Na exposição feita até aqui, moldamos hipóteses que nos auxiliam a examinar as 

razões pelas quais os Planos de Ensino são elaborados com tanta antecedência em relação ao 

início das aulas, sem uma consulta prévia aos estudantes ou um primeiro contato direto e real. 

É nítido que os critérios que norteiam a tomada de decisão do professor são estabelecidos a 

priori, sem conceder espaço à manifestação dos estudantes e ferindo os princípios 

democráticos.  

Estas pretensões padronizadas não tem aberto espaço para possibilidades 

intermediárias ou transitórias, que não as estereotipadas ou as homogêneas. De acordo com 

Bourdieu (2004) os agentes aceitam o mundo como natural e à medida que o funcionamento 

social do sujeito fala mais alto, coíbe-se uma revolta. Entretanto, apesar do risco de ficar 

deslocado e reprimido, existe a chance de resistir, o que equivale a romper com o sentido 

dominante. Instaura-se, portanto, a noção de ruptura com um deslocamento das regras, que se 



 

657 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

estabelece com a presença do inédito, do imprevisível, do diferente, da transgressão, da 

novidade, da mudança – tudo isso faz parte de uma lógica da ruptura –, levando à indagação, à 

desconfiança e à inscrição do sujeito em uma nova formação discursiva. Em vez de o 

professor se subordinar às estruturas, ele tenta transformá-las e contorná-las as suas 

disposições, em busca da libertação do pré-disposto tradicional e da quebra com as práticas 

institucionalizadas. Isso ganha novos contornos em um campo como o da Comunicação 

Social, ao qual são inerentes a criatividade, a inventividade, a expressividade, a linguagem, a 

sensibilidade, a vivacidade, a inovação, o trabalho em equipe e, evidentemente, a ruptura.   

Certamente, esta não é uma tarefa simples e fácil, na medida em que nos 

acostumamos a fazer as coisas de certa forma. Depois de acostumados, a tendência é não 

conseguir ao menos perguntar se existem maneiras diferentes de fazer. De Nardi e Balzan 

(2010, p. 95) fazem alusão a um sujeito constituído “pelas/nas práticas que o dizem 

professor”, sem substituir de imediato todas as práticas que o fizeram professor.   

  

 

3. O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM E A FORMAÇÃO DOCENTE  

 

Há bastante tempo prevalece a organização das ações anuais ou semestrais a partir 

dos Planos de Ensino, em que o centro do pensar docente é o ato de ensinar e a sua própria 

ação. No entanto, alguns autores, Alves (2006, p. 108) entre eles, acrescentam uma visão um 

pouco mais ampla ao incluir o estudante na definição de Plano de Ensino: “tudo o que se 

combina no início do semestre sobre formas de atuação de professor e estudantes: objetivos a 

serem alcançados, metodologias, formas de avaliação, datas de entrega de trabalhos, enfim, os 

papéis de cada um”, pois em um processo educativo equilibrado, professores e estudante não 

podem estar em lados opostos. Juntos, devem ser os sujeitos da construção do conhecimento. 

Logo, não há mais espaço para formular o Plano de Ensino ignorando o aprendizado discente.  

Todavia, as expressões plano de ensino, metodologia de ensino, trabalho docente 

sugerem o obstáculo em superar a distância entre ensino e aprendizagem. De um lado, estão 

os que ensinam. De outro, os que aprendem. Em geral, diz Demo (2011), os professores 

tradicionais focam em si mesmos. Cuidam da aula, não da aprendizagem. Tal conduta se 

materializa em Planos de Ensino protocolares, em apostilas simplificadas, facilitações, 
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assistencialismo, aula no formato instrucionista. Considerando que o processo de ensino 

impacta fortemente na aprendizagem dos estudantes, é tarefa docente, lembra Demo (2011), 

garantir aprendizagem adequada aos estudantes.   

Diante disso, é chegada a hora de confrontar as noções de Plano de Ensino e 

Programa de Aprendizagem. “Diferentemente dos Planos de Ensino em que o professor, 

individualmente, centrava suas preocupações e ações na melhor forma de ensinar um 

conteúdo, na construção de um Programa de Aprendizagem, o foco direciona-se na 

aprendizagem do aluno” (ANASTASIOU, 2006, p. 58). Na crítica da autora, a análise do 

processo de ensino-aprendizagem deve ser dirigida ao estudante. A definição dos objetivos, a 

organização dos conteúdos, a escolha metodológica volta-se à mobilização, envolvimento e 

engajamento do aprendiz mirando a aprendizagem significativa.   

Tomamos emprestada a questão central exposta por Anastasiou (2006, p. 26): “que 

objetivos, organização de conteúdos e metodologia são necessários para o aluno apreender, 

apropriar-se?”. Sem dúvida, o debate para alcançar as respostas passa por uma relação 

dialógica, uma construção coletiva entre professores e estudantes. E isso não tem sido feito 

nos Planos de Ensino. Faz parte da nossa história profissional pensar e organizar a disciplina 

isoladamente, com responsabilidade individual e de maneira solitária.  

Ato contínuo, um Programa de Aprendizagem - para ser coerente e fazer sentido para 

o professor, para o estudante e para os dois juntos - demanda “a abertura tanto para a escuta 

do outro, do professor que atua no mesmo semestre ou no semestre anterior e/ou posterior, 

quanto para a escuta ao aluno” (ANASTASIOU, 2006, p. 60). A sua construção se dá por 

meio das relações de alteridade, que implicam em um exercício de olhar o outro.  

Elaborar o Programa de Aprendizagem em um trabalho dinâmico, criativo e 

horizontal, na parceria dos professores entre si e com os estudantes7, contradiz o jogo 

simbólico social que desenha hierarquias baseadas no domínio dos grupos hegemônicos 

(professor sobre aluno), influenciadas fundamentalmente pelas representações de saber e 

poder (HALL, 2006).   
                                                 
7 Cada estudante chega com certo nível de aprendizado, e o professor precisa explorar o potencial e as experiências que o 
aprendiz traz, reconhecendo que o conhecimento não reside em apenas uma pessoa e que o ato de educar não é um ato 
solitário. Essa é uma “verdade” a ser desconstruída e desnaturalizada mediante a aceitação de que o estudante pode saber 
mais que o professor em certos temas. Por exemplo, não é desmerecimento admitir que o estudante de hoje domina a 
linguagem tecnológica melhor do que muitos professores. Pelo contrário. É a partir daí que vem à tona a essência do 
professor e a concepção de tutor e mediador. Mais que dominar a linguagem, ele é o responsável pelas diversas conexões 
possíveis. Tão importante quanto dominar um tema é ser capaz de alimentar um debate. E o estudante demanda essa 
condução no processo de ensino e formação, porém precisa participar ativamente dele.  
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É nesse cenário de esforço e ações conjuntas entre docentes e discentes que 

Anastasiou (2006) propõe a construção dos Programas de Aprendizagem, com o objetivo de 

facilitar a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012) em um processo verdadeiramente 

formativo e não apenas semiformativo (JOAQUIM; BOAS; CARRIERI, 2013). A autora 

ainda esclarece acerca do que chama de “elementos próprios ao Programa de Aprendizagem”:  

  
importância do programa na formação do profissional pretendido; situações e ou 
momentos em que os conteúdos (conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais) 
serão utilizados na futura profissão; objetivos gerais e específicos; identificação da 
lógica própria do programa; tipos de conteúdos e conhecimentos prévios; 
metodologia e estratégias mais adequadas, além das formas de acompanhamento do 
processo pretendido e dos produtos obtidos (ANASTASIOU, 2006, p. 59).  

  
A evolução dos Planos de Ensino para os Programas de Aprendizagem exige vontade 

política dos dirigentes e docentes; e depende, em um plano macro, de uma transformação 

suprainstitucional, envolvendo as Instituições de Ensino Superior8 e o Ministério da 

Educação. Já em um plano micro, essa ação inovadora passa pelos Colegiados de Cursos e, 

essencialmente, por uma ação coletiva dos professores. No que tange aos Colegiados, caberia 

estruturar, em um movimento articulado e institucionalizado, oficinas pedagógicas para os 

professores compartilharem experiências de trabalho junto a seus pares, utilizando as oficinas 

como forma de coletivizar avanços didático-pedagógicos, incluindo aí os novos Planos de 

Ensino.   

Na iminência de executar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o 

momento é pródigo aos cursos do campo de Comunicação Social, conforme frisamos na 

Introdução. Todavia, se faz necessário aproveitá-lo a contento. Pensando em particular na 

Universidade de Federal do Paraná (UFPR), onde o autor atualmente exerce atividades 

docentes, a decisão em favor de que os Programas de Aprendizagem passem a ser construídos 

coletivamente pelos integrantes dos cursos superiores (professores e estudantes) se legitimaria 

no Projeto Pedagógico de Curso que está com sua formulação em andamento. Ainda em 

relação a UFPR, as oficinas pedagógicas poderiam acontecer nas Semanas Pedagógicas, no 

mínimo duas por ano. É pouco tempo, mas inicialmente o essencial - e aí ingressamos no que 

                                                 
8 Já é passada a hora de indagar quais são as ações práticas adotadas pelas instituições de ensino para auxiliar os professores a 

enfrentar o complexo desafio do processo de ensino-aprendizagem.  
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cabe aos professores - é conseguir adesão para pensar coletivamente o curso, reunindo-se 

periodicamente à reflexão sistemática da ação já em exercício.   

Obstáculos serão enfrentados. Três deles, interligados, são: as condições de trabalho, 

a formação dos professores e sua motivação.   

a) Condições de trabalho: a reescrita dos antigos Planos de Ensino em Programas 

de Aprendizagem é um processo que consome tempo e energia. Então como lidar com a 

divisão do tempo entre tantas outras atividades (ensino, pesquisa, extensão e gestão)? 

Almeida e Nardi (2013) denunciam a sobrecarga de trabalho e erguem a bandeira em defesa 

do professor dar menos aulas, em especial nas Instituições de Ensino privado, para ter, 

destinar e dedicar mais tempo para refletir e repensar a sua prática e ação pedagógica, 

preparar as aulas, rever as metodologias e participar ativamente do processo de mudança que 

visa favorecer a construção de conhecimento. Nas condições atuais, sequer há tempo para o 

professor se capacitar, pois cobra-se dele infinitas aulas e dedicação pesada constante.  

b) Formação docente: aqueles que se dispõe a educar ou a fazer parte de processos 

essencialmente formativos não dispõe de tarefa simples. É preciso dominar o processo de 

ensino-aprendizagem, conhecer suas etapas e prepará-las. Mas “sem realizar uma reflexão 

teórico-prática sobre os fundamentos da profissão docente, o professor da educação superior 

repete os modelos profissionais históricos” (CUNHA, 2012, p. 21). Para não incorrer nesse 

erro, a formação e a reciclagem permanente são indispensáveis. Eis a questão crucial da 

educação. Como não há formação específica para os processos de ensino e aprendizagem, no 

ponto de vista de Pimenta e Almeida (2011) o professor universitário desconhece 

cientificamente os elementos constitutivos da própria ação docente, tais como o planejamento 

da aula, a organização do plano de ensino, as metodologias e estratégias didáticas, a avaliação 

e as peculiaridades da interação professor-estudante. Por essas razões, e também para não se 

acomodar, mesmo professores com notória experiência deveriam estar em constante processo 

de formação.  

c) Motivação: além dos professores com dedicação exclusiva que encaram 

condições impróprias de trabalho, sem tempo para se atualizar, há ainda os professores que 

não exercem a docência como principal atividade profissional. A estes também resta pouco 

tempo para preparar o Programa de Aprendizagem, estruturar as aulas, que dirá então para sua 

própria formação docente. Entre ambos, no entanto, encontramos aqueles que não estão 
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dispostos a passar por um processo de formação continuada. A mesma lógica se aplica a 

determinados professores que dividem as atividades de ensino com as atividades de pesquisa 

ou mesmo com as atividades administrativas. À medida que estas últimas garantem status e 

prestígio acadêmico, acarretam em desleixo com o ensino. Para Pimenta (2012), tudo varia de 

acordo com o significado que cada professor confere à atividade docente no seu cotidiano, 

suas angústias e anseios, e sentido que tem em sua vida o ser professor. Na mesma linha de 

raciocínio, Ezer, Gilat e Sagée (2010) acrescentam que quando o ensino é visto como uma 

autorrealização, ele proporciona a sensação de propósito e missão. A oportunidade de 

contribuir para a formação do outro é o estímulo para a realização pessoal e profissional.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A proposta chave nesse nosso texto é reclamar uma reforma radical dos métodos de 

elaboração dos Planos de Ensino. Essa demanda inclui ressignificar o Plano de Ensino de 

acordo com os novos aspectos moldados à luz das revoluções pelas quais vêm passando a 

comunicação social. Naturalmente não se encontram modelos prontos e fechados, e sim 

sugestões, com o princípio da flexibilidade, que possam ser alteradas conforme as 

necessidades e as condições do contexto em que se desenvolve o trabalho. Ou seja, o que 

apresentamos aqui é apenas um caminho, dada a impossibilidade de uma proposta única, 

posto que a realidade é múltipla e contraditória. Sabemos que isso não resolverá todos os 

problemas do ensino superior, dada a complexidade do trabalho docente e, sobretudo, os 

múltiplos fatores que afetam as ações dos professores. Mas também somos sabedores de que a 

concepção de Plano de Ensino não mais consegue dar conta dos complexos anseios dos novos 

estudantes, e também dos professores, pois o novo perfil estudantil reflete no posicionamento 

do educador.  

Nesse sentido, estamos propondo que os Planos de Ensino sejam uma construção 

coletiva, deliberados após exame e discussão, após encontros de docentes, após o professor 

interagir com os estudantes da turma à qual lecionará; que o educador conheça o universo do 

educando antes de elaborar o Plano de Ensino. “Os processos de ensino e de aprendizagem 

precisam abandonar a concepção linear e entender o conhecimento como processo social e em 
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permanente construção”, recorda Sartori (2010, p. 44). No processo de elaboração do Plano de 

Ensino é imprescindível o diálogo e/ou o confronto professor-professores, 

professorestudantes, (re)aproximando as duas instâncias formativas do sujeito e estabelecendo 

uma relação mútua ao refletir um processo dialógico de interação.  

Na verdade, interferir no Plano de Ensino denota problematizar os modos sociais de 

interagir a partir da produção de novas formas de organizar e administrar os relacionamentos 

professor-estudantes em uma relação pedagógica não de sujeito/objeto, mas de parceria ativa, 

convivência saudável e enriquecedora entre os participantes do processo de 

ensinoaprendizagem. Defendemos o papel do professor como organizador de um 

conhecimento coletivo materializado no Plano de Ensino (ou Programa de Aprendizagem, se 

preferir), desenvolvido em comunhão com os estudantes. É como se o professor da disciplina 

fosse o capitão da equipe, conduzindo à tomada de decisão pedagógica, antes individual agora 

coletiva, dividindo o peso da responsabilidade.  

Mexer na constituição dos Planos de Ensino equivale a mexer com os móveis da casa.  

Gera desconforto. Causa um estranhamento inicial. Ativa a resistência. Mas afinal, estamos 

(ou não) compromissados com a educação e comprometidos com o aprendizado dos 

estudantes? Ao optar pela docência sabíamos que não se tratava de tarefa simples se de fato 

estamos dispostos a educar ou a fazer parte de processos essencialmente formativos. Ser 

professor hoje significa se juntar, trocar e cocriar, atuando nos processos em que a prática 

pedagógica se constrói viva. Os desafios são volumosos e complexos para atuarmos 

individualmente, o que reforça a necessidade de professores colaborativos e dialógicos.   

Portanto, o professor é o protagonista da transformação (de pensamento e de ação). A lógica 

dos novos Planos de Ensino depende fundamentalmente da articulação entre os professores, 

da convivência interpessoal, do trabalho em equipe. Não podemos nos esquivar de discutir os 

novos Planos de Ensino para os cursos de Comunicação Social. Melhor se fizermos isso à luz 

das práticas (e) dos sujeitos do conhecimento, afinal são os professores e os estudantes que 

executarão os Planos de Ensino, colocando-os em funcionamento, aplicando-os; espera-se que 

não de forma automática e irrefletida, mas via convívio pessoal, vivências e trocas simbólicas 

em meio as aulas, pois o processo de formação é vivo e se efetiva em sala de aula, um espaço, 

não raro, de práticas institucionalizadas e, por consequência, de resistência.   
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Estamos diante de um desafio e da resistência das instituições de ensino, que acabam 

absorvendo as inovações sem problematizá-las como fenômenos sociais, históricos e 

coletivos, e encaixando-as na prática tradicional. Vide o que constatamos em relação aos 

Planos de Ensino, que não são rediscutidos e atualizados na sua gênese, resultado das 

contradições, descontinuidades e lacunas presentes no modelo de ensino que não acompanha a 

veloz transformação do mundo moderno.   

Discutir os novos Planos de Ensino possui dimensão muito mais ampla que um 

procedimento burocrático a ser cumprido. As questões contemporâneas fazem com que outro 

tipo de discussão se imponha, intervindo no futuro dessa e de outras tantas gerações, com toda 

a complexidade que isso representa. A responsabilidade é imensa e a tarefa áspera: 

despojarmo-nos de posições cristalizadas, de posturas ideológicas, da visão crítico-destrutiva, 

de tudo o que já serviu para enquadrar o fazer e o pensar na área de Comunicação Social para 

tomar decisões administrativas, pedagógicas e, em especial, sociais, pois demarca o que se 

espera concretizar, sobretudo, fora dos muros da escola.  

A exigência de superação de processos de passividade intelectual nos atinge, bem 

como aos estudantes. Acostumamo-nos a trabalhar de maneira reprodutiva. Por conseguinte, 

para futuros trabalhos o próximo passo é testar em nossas aulas no curso de Publicidade e 

Propaganda um Plano de Ensino elaborado depois do início das aulas, com participação ativa 

de outros professores e principalmente dos estudantes na sua configuração. É um experimento 

visando construir experiências de aprendizagem significativas, evitar o tratamento 

homogeneizado da turma de estudantes e estabelecer um processo educacional democrático.  
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INTERAÇÃO E POLIDEZ: O CASO DOS COMENTÁRIOS NO PORTAL BRASIL 
POST1 

 
  

Humberto Souza2  
Fabiana Pelinson3  

  
RESUMO  
  
Esse estudo de caso procura identificar nos comentários do portal Brasil Post o percentual de 
interação dos autores com os leitores e a presença de polidez linguística nessas interações. 
Nesta investigação, colocamo-nos diante das seguintes questões: 1) Os autores do Brasil Post 
interagem com seus leitores? e; 2) Nas interações com os leitores os autores utilizam de 
estratégias de polidez? A perspectiva é a da Pragmática e na análise dos comentários 
utilizouse o modelo de Penelope Brown e Stephen Levinson (1987 [1978]). A conclusão é de 
que o percentual de interação é muito baixo e em sua maioria os autores utilizaram estratégias 
de polidez. Os resultados possibilitaram ainda outras provocações e inferências que são 
discorridas ao longo da conclusão, entre elas: a de que o Brasil Post, por valorizar a 
participação (tanto pelas limitações da plataforma como pelo baixo índice de interação) em 
detrimento da interação, assemelha-se aos portais noticiosos da mídia de massa, evidenciando 
assim uma controvérsia no fenômeno da interação em blogs e portais de Internet.  
  
Palavras-chave: Polidez; Interação; Comentários.  
  
 
  
1. INTRODUÇÃO  

  

Construídos e constituídos nas práticas sociais, os usos linguísticos são sempre 

comportamentos sociais, culturais, e, sobretudo, intencionais. Fazer uso da linguagem é 

realizar uma ação, dentro de contextos sociais com determinadas intenções. Portanto, as 

escolhas linguísticas dos falantes em suas interações são, necessariamente, uma escolha 

consciente, que visa alcançar determinados objetivos.  

 No entanto, o uso da linguagem por parte dos falantes se submete a alguns 

condicionantes internos e externos. Fatores contextuais e sociais influenciam a seleção de 

                                                 
1 Trabalho apresentado inicialmente no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, do XIV Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 
2014.  
2 Mestrando em Comunicação pela UFPR; Membro do grupo de pesquisa Mídia, Linguagem e Educação da UFPR; Bolsista 
da Capes. E-mail: hu.souza@gmail.com  
3 Mestranda em Comunicação pela UFPR; Membro do grupo de pesquisa Mídia, Linguagem e Educação da UFPR; Bolsista 
da Capes. E-mail: fabianapelinson@gmail.com  
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construções gramaticais dentro dos recursos que a língua oferta. Estratégias de polidez, por 

exemplo, são frequentemente utilizadas quando o falante aborda assuntos polêmicos ou 

constrangedores para seu ouvinte, ou quando interage com pessoas estranhas.  

Na perspectiva de estudos inserida na Pragmática, que concebe a linguagem como 

uma ação intersubjetiva e intencional entre indivíduos, a polidez linguística é utilizada com a 

intenção de manter o equilíbrio nas relações sociais. Ou seja, as estratégias de polidez são 

empregadas pelos falantes com o propósito de manter suas interações livres de possíveis 

conflitos.  

 Tais estratégias podem ser observadas em comentários de portais de notícias na 

Internet. Tal ocorrência nos motivou a investigar quais as estratégias de polidez são utilizadas 

em comentários pelos autores do site Brasil Post, em resposta aos seus leitores. Para isto, 

optamos por selecionar as postagens mais comentadas e tabular os comentários dos autores 

que fossem apenas respostas a outros comentários em suas próprias postagens e, então, 

analisar a presença de estratégias de polidez nestes comentários4.  

  

 

2. POLIDEZ: O MODELO DE PENELOPE BROWN E STEPHEN LEVINSON (1987 

[1978])  

  

 Para Anely Ribeiro (2010), o comportamento polido entre as pessoas é uma 

condição inerente à comunicação e variante de cultura para cultura, mesmo tendo regras em 

sentido universal. Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006) sustenta essa posição, admitindo que, 

na atualidade, não é possível descrever de maneira eficaz o que acontece nas trocas 

comunicativas sem considerar as estratégias de polidez, uma vez que elas exercem forte 

influência sobre a produção de enunciados.  

 O modelo teórico proposto por Penelope Brown e Stephen Levinson (1987 [1978]) 

é um dos mais referenciados pelos pesquisadores que investigam a polidez. Partindo do 

Princípio de Cooperação5 de Paul Grice (1975), os autores admitem a racionalidade e a 

                                                 
4 Este mesmo trabalho foi apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XIV Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação de 2014, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  

 
5 Grice (1975) defende que o princípio básico que rege a comunicação é a cooperação. Quando os indivíduos se propõem 
interagir, eles cooperam para que a interlocução transcorra de maneira adequada. Assim, devem preocupar-se em interagir 
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eficiência comunicativa como pressupostos nas interações verbais, contudo, compreendem 

que existem motivos que levam o falante a abrir mão da eficiência comunicativa, pois ela 

pode colocar em risco sua relação com o interlocutor. Mesmo desejando a eficácia de seus 

atos comunicativos, para evitar possíveis conflitos, os interlocutores descumprem as máximas 

conversacionais para preservar a harmonia da interação.  

 Brown e Levinson (1987 [1978]) entendem que a face (autoimagem pública) é 

vulnerável, que as interações são ameaçadoras e que os interlocutores cooperam num jogo em 

que a manutenção da própria face depende da não agressão à face do outro; e formulam seu 

modelo de polidez propondo uma ampliação do conceito de face. Para eles a face que cada 

membro deseja reivindicar para si consiste em dois aspectos: 1) Face positiva: é a imagem 

que tem de si e deseja que seja apreciada e aprovada pelos demais; 2) Face negativa: o sujeito 

não gostaria de ver violada ou invadida e corresponde à sua intimidade, à preservação própria 

de seu território, de sua liberdade de ação.  

 Todos os atos que produzimos na interação são ameaçadores a uma ou à outra face 

dos interlocutores, pois, segundo Brown e Levinson (1987 [1978]) todas as interações são 

perigosas. Dessa forma, os teóricos denominam tais atos de Face Threatening Acts – FTAs 

(Atos Ameaçadores à Face)6.  

 Assim, se as faces são, contraditoriamente, alvo de ameaças permanentes e objeto 

de um desejo de preservação, como os interlocutores envolvidos no processo comunicativo 

conseguem resolver essa contradição? Para Brown & Levinson (1987), tal contradição se 

revelaria pela implementação de diversas estratégias de polidez. A polidez é uma ação 

reparadora para equilibrar ou amenizar o efeito perturbador de um FTA, que pode ser 

realizada de maneira direta, com ação reparadora ou implicitamente.  

 Dessa forma, quando os atos de ameaça são feitos diretamente, os autores 

denominaram estratégias do tipo Bald on Record; quando utilizam atenuadores pode ser 

polidez positiva e polidez negativa; e quando realizada de maneira indireta, Brown e 

Levinson as chamaram de estratégias do tipo Off Record. No Quadro 01 abaixo, são 

apresentadas as estratégias conforme o modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]):  
                                                                                                                                                         
de maneira completa e clara para que os enunciados sejam corretamente interpretados. Grice apresentou esse princípio por 
meio de quatro máximas conversacionais: Máxima de quantidade (dizer o necessário); Máxima de qualidade (ser 
verdadeiro); Máxima de relação (ser relevante) e Máxima de modo (ser claro).  
6 Violações territoriais como fazer perguntas indiscretas; Atos diretivos em geral como: ordenar, pedir, sugerir, ameaçar, 
advertir; Atos que põem em perigo sua autoestima, que denotam menosprezo ou falta de cooperação do falante como: 
desaprovar, criticar, refutar, zombar, acusar, insultar; entre outros.  
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QUADRO 01 - ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ, SEGUNDO BROWN E LEVINSON (1987 [1978]) 
FONTE: SANTOS (2012).  
  

 As estratégias da polidez positiva abrangem mecanismos em que o falante 

compartilha conhecimentos de mundo e valores com o ouvinte; eles pertencem ao mesmo 

conjunto de pessoas e possuem os mesmos desejos e objetivos. Nas estratégias da polidez 

negativa, existe certa distância social e um maior nível de formalidade na interlocução entre 

falante e ouvinte, em que o desejo comunicativo do falante é de não se impor ao seu ouvinte. 

Já nas estratégias Off Record, também chamadas de estratégias encobertas, os atos 

comunicativos são realizados de modo que não seja possível identificar uma intenção 

comunicativa clara. Se um falante quer praticar um FTA, mas não quer assumir a 

responsabilidade por isso, pode fazê-lo e deixar que o seu interlocutor decida como 

interpretálo.  

 Para ilustrar, reproduzimos abaixo o exemplo de Leonor Lopes Fávero, Maria Lúcia 

Andrade e Zilga Gaspar Aquino (2000, p. 72) das seguintes situações comunicativas:  

  

  (A): Me empresta um real.  

  (B): Me empresta um real?  

  (C): Você não se importaria de me emprestar um real, por favor?  

  (D): O caixa eletrônico não estava funcionando e estou sem dinheiro.  
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 (A) é um exemplo de realização do modo Bald on Record, pois expressa uma ordem 

direta. Sem polidez, portanto. A situação comunicativa em (B) exemplifica o modo On 

Record (polidez positiva) do pedido direto. Já (C) o modo também é On Record, contudo, 

apesar de ser um pedido direto deixa saídas ao interlocutor com a preocupação de não invadir 

tanto o “território do outro”. Trata-se de polidez negativa. A última situação comunicativa 

(D) é um pedido encoberto, pois a interpretação da frase como um pedido caberá ao 

interlocutor e caso ele não interprete (ou não queira interpretá-la) como pedido, o enunciador 

da frase ainda terá sua face mantida, evitando os riscos de possíveis ameaças às faces. As 

quatro situações tratam uma mesma mensagem – que é a da necessidade de dinheiro do 

interlocutor –, porém a maneira como essa necessidade é enunciada as diferencia.  

 Cumpre-se dizer, Kerbrat-Orecchioni (2004) considera que um dos problemas do 

modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]) é o fato de ser excessivamente pessimista em sua 

visão da interação. Com isso, a autora atualiza o modelo acrescentando que como existem 

atos de fala que produzem efeitos negativos para as faces, existem também aqueles que 

produzem efeitos positivos. Nessa lacuna deixada pelo modelo teórico de Brown e Levinson  

(1987 [1978]), ela introduz o que chama dos FFA’s (atos que valorizam a fase). 

Apesar disso, optou-se por permanecer com o modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]) 

por oferecer detalhadamente as estratégias.  

  

 

3. INTERAÇÃO  

 

 Tal qual afirmou Jair Antonio de Oliveira (2008) “As tecnologias digitais 

constituem o que há de mais extraordinário na história da humanidade. No entanto, este 

avanço não representa uma ‘revolução’ para toda a humanidade ou que as pessoas estão se 

comunicando mais”. Tampouco é razoável dizer que as pessoas estão interagindo mais como 

tanto se tem falado ou ainda que participação seja igual interação.  

 Alex Primo (2010) bem alertou que o avanço tecnológico facilita sim a interação à 

distância e/ou com muitas pessoas, mas interação tornou-se uma “palavra da moda” e parte 

deste uso é um recurso mercadológico. “Sfez (1994) reconhece o termo ‘interatividade’ como 

um argumento de venda (mesmo no campo teórico!), um slogan.” (PRIMO, 2007, p. 12-13).  
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 Partindo da etimologia da palavra, interação significa uma “ação entre” duas ou 

mais pessoas ou objetos. Só pode ocorrer, portanto, com base nessa definição, “entre” dois 

interagentes e não “de um para outro”. Isto é: sinal de que certos usos da palavra vêm sendo 

implicados de diversas maneiras, ou por priorizar uma das pontas da interação (quem emite 

ou recebe mensagens) ou um dos tipos de interagentes (objetos ou pessoas).  

 Foi exatamente o que observou Alex Primo (2005) quando revisou os diversos 

enfoques sobre interação, mostrando seus limites para uma compreensão ampla da interação 

mediada por computador. Ao final, o autor defende uma abordagem sistêmico-relacional do 

conceito dividida em dois grandes grupos.  

 Com a intenção de delinear o conceito de interação adotado neste trabalho, um 

ponto da reflexão de Primo será de grande importância. Trata-se de considerar que mesmo 

diante de sistemas com opções programadas é possível existir interação. Raymond Willians 

(1990 apud PRIMO, 2005) defendia que diante de um sistema dito interativo, o usuário 

dispõe sempre de opções já programadas que, por mais numerosas que sejam, os mantém sob 

controle. A dita interação, então, não passaria de uma simples reação. Primo discorda – e aqui 

acompanhamos a divergência. O autor entende que mesmo diante de escolhas já 

determinadas ocorre sim interação, “mas de tipo limitado”. (PRIMO, 2005, p. 5-6).  

 Pensando o caso do Brasil Post, os comentários nas postagens assim podem ser 

compreendidos: como possibilidades de interação. Ainda que as opções sejam 

prédeterminadas (como o limite de caracteres, por exemplo), entende-se aqui tratar de um 

possível fenômeno de interação. O leitor pode estar questionando: se interação pressupõe o 

“entre”, como um comentário pode ser consideração fenômeno de interação se parece uma 

ação de um leitor para o autor da postagem ou outros leitores? Bem, isso dependerá de como 

o mecanismo de comentários é tratado: se como mero feedback de cada postagem (não muito 

diferente daquelas estrelas de avaliação de produtos ou dos botões de “gostei” e “não 

gostei”), ou como um mecanismo de possível interação. Isto é: se há ou não leitura e retorno 

dos autores (ou de outros leitores) aos comentários.  

 A interação ocorre se, de certo modo, ao inserir um comentário um usuário qualquer 

estiver inferindo sobre o conteúdo do autor, modificando a forma como o conteúdo é 

mediado. Isso ocorre, “de modo limitado”, pela leitura do comentário do usuário; Depois, a 

interação ocorre mais profundamente pela resposta a este comentário seja pelo autor, 
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moderador, ou outro usuário; E, ainda mais profundamente a cada nova réplica, tréplica e 

assim por diante.  

 Corroboramos com a crítica de Alex Primo, de que é preciso superar abordagens 

que focam apenas o canal (possibilidades ou limitações dos canais) e que ignoram o que 

surge entre os interagentes como o que ocorre no caso dos comentários, por exemplo. 

Entende-se, então, aqui, que comentários em blogs e portais de Internet como os do portal 

Brasil Post são fenômenos de interação.  

  

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

 Uma análise pragmática não tem uma matriz metodológica pronta para ser seguida 

no trabalho de pesquisa. A pragmática se coloca muito mais como um olhar questionador 

sobre o que se apresenta à discussão.  

 A inquietação inicial para a elaboração deste trabalho surge da experiência pessoal 

dos autores ao comentar em portais de notícias na Internet. Um dos casos, em específico, 

chamou atenção. Ao comentar no mesmo portal aqui em análise, parte da resposta do autor 

foi: “Achei muito boa a sua argumentação, Humberto (sem ironias aqui, viu?). Veja que 

temos pontos de vista em comum.” Por notar um elogio abrindo a interação e que os pontos 

de vista eram, na verdade, divergentes ao contrário do que anunciava o autor, notamos a 

presença da polidez como estratégia no comentário de resposta desse autor. Tal qual disse o 

professor Yacob Mey (2000, p. 288): “as palavras não caem do céu”. Isto é: as escolhas que 

os falantes da linguagem fazem ao usar a linguagem não são meramente obra do acaso, força 

do destino, mas uma escolha consciente do próprio falante com alguma motivação.  

 Tal ocorrência nos motivou a estabelecer os seguintes problemas de pesquisa: 1) Os 

autores do Brasil Post interagem com seus leitores? e; 2) Nas interações com os leitores os 

autores utilizam de estratégias de polidez? A hipótese do primeiro problema: a) é de que os 

autores interagem muito pouco com os leitores do portal e; do segundo problema de pesquisa:  

b) que sim, os autores utilizam estratégias de polidez em suas interações com os 

leitores com o objetivo de manter as faces da interação, posto que o comentário é – no 

mínimo – um importante “termômetro” do portal e dos conteúdos que os autores veiculam.   
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 Ocorre que o Brasil Post não possui uma listagem completa dos comentários dos 

autores e, embora sinalize possuir uma listagem completa de autores do portal, pela qual 

pensamos ser possível encontrar os comentários, na verdade, o link “Exibir o índice de 

blogueiros ›” exibe uma lista selecionada de postagens ou autores por filtros como mais 

vistos, mais enviados, mais comentados e mais favoritados. Isto é: o que há disponível, então, 

que serve a pesquisa é uma listagem de postagens mais comentadas. Optou-se por seguir essa 

listagem em razão da impossibilidade técnica de buscar em todo o portal os autores e seus 

comentários.  

 Na mesma seleção dos mais comentados outro filtro está disponível: “Desde o 

início”. Utilizando então essa listagem de mais comentados desde o início, o site mostra 10 

postagens de 8 autores. Cada postagem foi acessada e os comentários de resposta dos autores 

tabulados, como era o objetivo. O total coletado foi de 37 comentários de resposta7. Em cada 

um foi aplicado o modelo de Brown e Levinson para identificar a presença de polidez, o tipo 

de polidez (positiva, negativa, off record ou mista), bem como as estratégias utilizadas. Eis 

no próximo capítulo os resultados.  

  

 

5. RESULTADOS  

  

5.1 ANÁLISES  

 

 Foram selecionados, aleatoriamente, quatro dos comentários analisados para ilustrar 

o método de análise.  

 Para uma análise Pragmática foram consideradas as seguintes etapas: a) 

Identificação do contexto: pela leitura do post e de outros comentários de resposta do autor 

por considerar que mesmo respondendo um leitor específico o autor procura manter-se fiel ao 

seu discurso como um todo (post e comentários); b) a leitura do comentário do leitor antes da 

resposta e, quando encontrados, outros comentários do mesmo leitor na mesma postagem 

ainda que sem o retorno do autor. Os nomes dos autores foram substituídos por letras na 

amostragem a seguir.  

                                                 
7 O material analítico completo está disponível em: <http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx>.  

http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx
http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx
http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx
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 O primeiro comentário selecionado está na postagem do Autor D que trata da 

história de uma universitária, a única mulher negra de 200 alunos em seu curso de arquitetura 

de uma universidade particular, alvo frequente de atitudes preconceituosas e da omissão por 

parte da universidade.  

 O comentário do autor aqui analisado refere-se a uma resposta dele ao leitor, que 

cita, entre outras coisas, ser inacreditável que ninguém se levante contra a universidade, de 

modo que esta continua sendo vista como “referência de ensino”. Isto é, o leitor apresenta sua 

opinião e argumentos na mesma direção do que é exposto no texto. O Autor D responde ao 

leitor: “Sucinto e preciso, companheiro”.  

 Nesta resposta, o autor utiliza de duas estratégias de polidez. Em “Sucinto e 

preciso”, utiliza a estratégia de polidez positiva (2): “Exagerar interesse, aprovação e 

simpatia pelo outro”, com o intuito de aprovar o posicionamento do leitor, de ser aceito pelo 

mesmo, e ao mesmo tempo, oferecer a ele sua aprovação e simpatia. Em seguida, o Autor D 

chama o leitor de “companheiro” e utiliza a estratégia de polidez positiva (4): “Usar marcas 

de identidade grupal”.  O uso dessa estratégia revela um desejo de aproximar o leitor, e de 

incluí-lo no mesmo grupo, já que ambos apresentam o mesmo posicionamento sobre o tema.  

 Ainda na mesma postagem, o segundo comentário selecionado é a resposta do 

Autor D a outro leitor que comenta que a universitária não é a única negra no curso e que o 

ato racista partiu de um professor em sala de aula, além de acrescentar e corrigir informações 

apresentadas pelo autor, como a de que a universitária não aceita outras opiniões. Sobre este 

comentário, o Autor D respondeu: “XXXXX, a que você se refere quando diz ‘o ato’? O 

texto não menciona qualquer ato específico. Mesmo ‘a’ conversa a que você se refere não foi 

mencionada. Caso queira acrescentar com clareza esses dados à discussão, ficamos todos 

esclarecidos. Sobre a possibilidade de que XXXXX não ‘aceite outra opinião’, pergunta se 

não seriam as pessoas de quem ela se queixa que tenham uma certa dificuldade em assumir 

que a diversidade é, para elas, algo difícil de enfrentar”.  

 No trecho “XXXXX, a que você se refere quando diz ‘o ato’?” o autor utiliza a 

estratégia de polidez negativa (2): “Questionar, fazer rodeios, ser evasivo”, pois seu desejo 

comunicativo é de não se impor a leitora, mas, ao mesmo tempo, de questioná-la. 

Considerando que o autor tenha sido pego desprevenido, já que a leitora demonstrou ter 

conhecimento de fatos que o autor não tem, ele busca proteger seu “território”, ao mesmo 
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tempo buscando não invadir ou violar o “território” do outro, por isso utiliza a estratégia de 

polidez positiva (12): “Incluir ambos na atividade” em “Caso queira acrescentar com clareza 

esses dados à discussão, ficamos todos esclarecidos”. Com o uso dessa estratégia, o autor 

busca preservar sua face – já que a leitora insinua que existam informações que ele não sabe 

e, portanto, o autor está passível de cometer erros – mas, ao mesmo tempo, considera que o 

leitor pode apresentar elementos importantes para a discussão. Em vez de “desafiá-lo” a 

apresentar seus argumentos, estes fatos que alega conhecer, o autor faz um convite para que 

ele acrescente informações.  

 Em seguida, o Autor D utiliza a estratégia de polidez Off Record (4): “Subestimar” 

em “Sobre a possibilidade de que XXXXX não ‘aceite outra opinião’, pergunta se não seriam 

as pessoas de quem ela se queixa que tenham uma certa dificuldade em assumir que a 

diversidade é, para elas, algo difícil de enfrentar”. Aqui, a polidez é utilizada pelo autor como 

forma de não se comprometer diante do que é dito, deixando saídas para outras interpretações 

e transferindo ao leitor a responsabilidade de interpretação do enunciado. Ou seja, 

indiretamente o autor afirma que o leitor está considerando apenas um lado da história – de 

que a universitária não aceita outras opiniões –, mas que a leitora deveria considerar que são 

os outros indivíduos que não aceitam a opinião dela, por ser negra. Logo, o autor subestima a 

posição do leitor quando, indiretamente, para não ameaçar a face dele, visto que para ele não 

se trata apenas de uma briga por opiniões.  

 O terceiro comentário selecionado para essa amostragem é do Autor F. Na 

postagem em questão, o autor aborda três episódios racistas envolvendo indivíduos ligados a 

uma emissora de televisão.  

 Um dos comentários deste afirma estarmos todos condicionados a identificar 

racismo até onde não há. Referindo-se a um dos casos tratados na postagem que foi preso 

injustamente por roubo, o leitor argumenta que foi azar por passar pelo local na hora do crime 

e por apresentar as mesmas características do ladrão, isto é, ser “negro de black power”. Para 

finalizar seu comentário, o leitor questiona: “Se a descrição do ladrão fosse ‘branco careca’ e 

um branco careca (pobre ou pardo ou mal vestido) passasse na área, ele seria preso? Só é 

possível especular, e vamos fazê-lo baseado em impressões (no caso, a de que a ‘sociedade’ 

só discrimina negros e, portanto, o branco não seria preso)”.  
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 Em resposta, o Autor F responde: “XXXXX XXXXX, que honra tê-lo como 

interlocutor! Não creio que dona XXXXX tenha tido um rompante racista, mas considero que 

jogar na mesma vala todos os negros de black power é sintomático, sim, de uma conduta 

social discriminatória. Sobre os procedimentos policiais nesse caso, a Corregedoria da Polícia 

Civil está apurando se o policial induziu Dalva ao reconhecimento. Prossigamos o debate nos 

próximos posts!”.  

 Inicialmente, o autor faz uso da estratégia de polidez positiva (2): “Exagerar 

interesse, aprovação e simpatia pelo outro” quando escreve “XXXXX XXXXX, que honra 

têlo como interlocutor!”. O Autor F utiliza da polidez para aproximar e valorizar o leitor em 

sua interação. Esse uso visa minimizar o FTA produzido na sequência, quando discorda do 

posicionamento do leitor. Depois, em “Prossigamos o debate nos próximos posts!” o autor 

utiliza da estratégia de polidez positiva (10): “Fazer ofertas, promessas”, convidando o leitor 

para que a interação continue em outros momentos. Novamente, para minimizar o FTA 

produzido anteriormente, o autor utiliza da polidez, estimando a discussão com o leitor.  

 O quarto e último comentário selecionado é do Autor A. A postagem menciona 

situações como o aumento da exploração sexual de crianças, a exploração de mão de obra 

feminina, as “férias” das creches, a violação do direito à modalidade e o machismo da 

imprensa esportiva durante o período da Copa do Mundo no Brasil.  

 Nesta postagem o leitor comenta que a foto exposta na matéria é de sua autoria, que 

foi utilizada sem a sua autorização e que ele sequer lhe foram atribuídos os créditos. O autor, 

então, responde: “XXXXX, perdão. Ela foi encontrada no Creative Commons, entendi que o 

uso era livre, mas cometi a imensa gafe de não colocar o crédito neste trabalho maravilhoso. 

Vou colocar agora e peço meu perdão novamente”.  

 O Autor A faz uso de estratégias de polidez positiva e negativa em sua resposta ao 

leitor. Em “XXXXX, perdão” e “peço meu perdão novamente” o autor usa a estratégia de 

polidez negativa (6): “Desculpar-se”, como forma de proteger a interação com o leitor, ou 

seja, mantê-lo longe de possíveis conflitos, visto que havia utilizado a foto sem autorização e 

sem atribuir os créditos. Na sequencia, em: “Ela foi encontrada no Creative Commons, 

entendi que o uso era livre” utiliza a estratégia de polidez positiva (13): “Apresentar ou 

perguntar por razões, explicações”, com o objetivo de explicar ao leitor que seu ato não foi 

intencional e que havia compreendido, erroneamente, que o uso daquela imagem era livre. 
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Com essa estratégia, o Autor A busca proteger sua face (de modo que se soubesse que o uso 

da imagem não era livre, não a teria utilizado) apresentando razões e, desse modo, 

apaziguando o ato errôneo cometido.  

 A estratégia de polidez negativa (10): “Assumir débito, gratidão em relação ao 

outro” é utilizada pelo Autor A em “mas cometi a imensa gafe de não colocar o crédito neste 

trabalho maravilhoso”. Neste caso, assume novamente que está em débito com o leitor, e 

procura amenizar seu erro, utilizando adjetivos como “imensa gafe” e “trabalho 

maravilhoso”.  

Por fim, o autor usa a estratégia de polidez positiva (10): “Fazer ofertas, promessas” 

em “Vou colocar agora”, quando promete ao leitor que creditará a foto. O Autor A assume a 

dívida com o leitor prometendo, ainda, reverter o erro cometido, buscando preservar a própria 

face (corrigindo o seu erro e se desculpando) e valorizando a face do leitor (o trabalho 

realizado por ele é maravilhoso e merece ser creditado).  

 Essa amostragem serviu para demostrar a aplicação das estratégias de polidez na 

análise dos comentários coletados do Brasil Post.  

  

5.2 RELAÇÃO ENTRE INTERAÇÃO E POLIDEZ  

 

AUTOR  % INTERAÇÃO  

% 

LEITORES  
 

INTERAÇÃO DO 

AUTOR  

COM 
% LEITORES  
 INTERAÇÃO 

DO AUTOR  
SEM 

POLIDEZ  

Autor A  0,8%  1,4%  98,6%  100,0%  

Autor B  1,6%  2,4%  97,6%  100,0%  

Autor C  0,0%  0,0%  100,0%  (não aplicável)  

Autor D  12,5%  14,3%  85,7%  100,0%  

Autor E  19,4%  55,6%  44,4%  83,3%  

Autor F  15,4%  11,1%  88,9%  100,0%  

Autor G  47,4%  88,9%  11,1%  66,7%  

Autor A  11,1%  9,1%  90,9%  100,0%  

Autor H  33,3%  45,5%  54,5%  100,0%  

Autor E  21,4%  30,0%  70,0%  100,0%  

TOTAIS »»  7,8%  10,1%  89,9%  89,2%  

TABELA 01 – RELAÇÃO ENTRE INTERAÇÃO E POLIDEZ  
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FONTE: OS AUTORES  
  

 A tabela acima apresenta o percentual de interação dos autores em relação aos 

comentários de suas postagens, o percentual de leitores com os quais os autores tiveram (e 

não tiveram) interação e, das interações ocorridas, em quantas houve uso da polidez. Vale 

lembrar que a interação observada é a do autor com o leitor. Fica uma oportunidade para 

outro trabalho considerar a interação entre leitores.  

 A coluna “% INTERAÇÃO” diz respeito à quantidade de comentários do autor em 

relação à quantidade de comentários totais da postagem. A coluna “% LEITORES COM 

INTERAÇÃO” trata do percentual de leitores entre o total dos que comentaram que recebeu 

interação do autor. Logo, a relação dos leitores com os quais o autor não interagiu está em “% 

LEITORES SEM INTERAÇÃO”. Por fim, na coluna “POLIDEZ” mostra-se a quantidade de 

comentários em que se identificou a presença de polidez.  

 A intenção é mostrar a relação entre abertura para a interação (ou interação de tipo 

limitada: qualquer comentário na postagem) e o percentual de interação aprofundada pelos 

autores. É dizer que, de 100% dos comentários do Autor B, o percentual de interação do autor 

atingiu “1,6%” (primeira coluna). Em todas as interações o Autor B utilizou estratégias de 

polidez (quarta coluna). Do percentual de interação, entretanto, o Autor B atingiu 2,4% dos 

leitores que haviam iniciado uma interação (segunda coluna). 97,6% dos leitores que também 

iniciaram uma interação, entretanto, não tiveram interação do Autor B (terceira coluna). E 

assim por diante com os próximos autores.  

 Considerando todo o corpus, o percentual de interação dos autores é de 7,8%, 

atingindo 10,1% do total de leitores que iniciaram um processo de interação no portal.  

  

 

6. CONCLUSÕES  

  

 Buscamos analisar os comentários do portal Brasil Post e identificar o percentual de 

interação e se nessas interações os autores utilizam estratégias de polidez, tal qual aquela que 

provocou a motivação e o problema de pesquisa.  

 Cumpre-se registrar, antes de tudo, que fica cada vez mais difícil analisar 

comentários em portais como o Brasil Post. Tanto pelas limitações da plataforma como pela 
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atual demanda dos portais em migrar seu mecanismo de comentários para o Facebook8, por 

exemplo. Tais eventos, aliás, sugerem que os comentários, em nossa última análise, não são 

mais assunto tão valorizado em portais de Internet como o Brasil Post. A migração para o 

plugin do Facebook tende a alavancar o compartilhamento e alcance do conteúdo da página 

de modo “massificado”, de modo semelhante ao que ocorre nos jornais e revistas (um para 

todos), em vez de aproximar o leitor e promover interações mais profundas.  

 Essas afirmações não pretendem ter força normativa, tampouco são um juízo de 

valor, pelo contrário, trata de simples observação do fenômeno da interação no bojo dos 

portais de Internet, pois como já afirmou Raquel Recuero (2010, p. 119) para os blogueiros 

os comentários são importantes e quase sempre um fator motivacional para a continuidade do 

blog. Trata-se ainda de observar o quão fiel foi o portal ao que anunciou inicialmente em seu 

lançamento, por meio de seu Diretor-Editorial, Ricardo Anderáos (2013): “O que a gente vê 

na maior parte dos portais no Brasil e no mundo são jornalistas publicando no digital, mas se 

comportando como impresso. Simplesmente republicar é fazer broadcasting. Não dá para 

atuar no mundo digital da mesma forma que fazemos no impresso”. É preciso considerar, 

ainda, que o Brasil Post é resultado de uma parceria entre o conhecido jornal digital The 

Huffington Post e da Editora Abril, editora integrante do Grupo Abril, um dos maiores grupos 

de comunicação da América Latina.  

 A provocação que se quer deixar aqui é: em que medida os portais de Internet 

estabelecem esse diferencial ou assemelham-se aos grandes veículos de informação onde 

predomina a o nível massivo de um-todos? Quanto mais os portais de Internet distanciam-se 

dos fenômenos de interação, não estariam de certa forma reproduzindo o comportamento de 

meios massivos de comunicação como os jornais e revistas, onde em vez de interação o que 

temos é a participação no modelo “opinião do leitor”? O material coletado não serve para 

esgotar a ampla questão da interação em blogs, mas nos autoriza essas conclusões no caso 

exclusivo do Brasil Post, uma vez que mesmo seguindo a listagem de mais comentados desde 

o início do portal a última postagem em ordem decrescente de comentários teve, no máximo, 

14 comentários. As demais postagens do portal não devem passar, portanto, desse número de 

comentários.  

                                                 
8 Com um plugin (módulo) do Facebook, o portal consegue além da habitual seção de comentários uma integração com o 
Facebook aumentando assim as chances de compartilhamento e alcance de audiência para seu conteúdo.  
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 O percentual de interações é sugestivo sobre a provocação lançada acima. Nas dez 

postagens analisadas, os autores interagiram muito pouco com os leitores do Brasil Post. O 

percentual de interação total foi de 7,8% e o de leitores que receberam interação dos autores 

foi 10,1%. Isto é, com 89,9% dos leitores que iniciaram um processo de interação não houve 

aprofundamento por parte do autor do texto. Isso confirma a hipótese do primeiro problema 

levantado nessa pesquisa, de que os autores interagem muito pouco com os leitores.  

Consideramos, seguindo Brow e Levinson, que toda interação é um risco à face. Isto é: todo 

comentário de um leitor pode ser um risco a face do autor, e toda resposta desse autor pode 

ser um risco a sua própria face e a face do leitor. Ainda que, pois, como observado aqui, a 

seção de comentários esteja cada vez mais destinado à participação e não à interação, 

considera-se que o espaço de fala do leitor é ainda considerado de modo especial para o 

portal (e para o próprio autor, evidente, dado que é de seu texto que emerge a discussão). Não 

é a toa que os autores, em sua maioria, utilizam de estratégias de polidez como nos caso em 

que o autor elogia com exagero a participação do leitor em suas respostas. Tal ocorrência 

confirma nossa segunda hipótese: de que os autores utilizam de estratégias de polidez nas 

suas respostas.  

 Antes de concluir, cumpre-se dizer que nossas inferências não dão conta de todo o 

contexto. Isto é: há um contexto comum entre autor e leitor (como o observado no caso da 

postagem da universitária) que apenas os dois partilham. Há ainda outro contexto, do qual 

apenas o autor participa (ao reproduzir o texto da universitária) e outro apenas do leitor (seu 

convívio próximo com a universitária). Ambos, desconhecemos. O que significa dizer que há 

sempre um contexto do qual o pesquisador não participa e, daquele em que participa faz 

inferências capazes de criar um novo/outro contexto. Antes que se diga, não se trata de 

relativizar nossa própria análise, mas sim, é sinceridade Pragmática falando por estas linhas. 

Aqui, por exemplo, analisamos apenas o texto escrito. Se as interações fossem presenciais, a 

expressão facial e a entonação seriam novos dados para adicionar ao contexto (e, querendo ou 

não, elas existiram e também fogem ao nosso alcance). Não apenas nós, mas todos os 

pesquisadores possuem um contexto do qual não participam e que pode mudar o jogo, ou as 

inferências sobre ele.  

 O sucesso do portal de Internet enquanto portal de Internet dependia, pois, da 

presença da interação – ou de diferenciais, como anunciava o Diretor-Editorial. Nesse 
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sentido, parece haver controvérsia na questão, no mesmo molde das controvérsias apontadas 

por Alex Primo (2013). Novamente, a questão da interação em portais de Internet é ampla e 

os dados aqui apresentados refletem apenas o caso do Brasil Post. Neste caso, não obstante, é 

possível concluir que em sua própria plataforma não há um nível de interação considerável 

entre autores e leitores o que, pelas razões expostas, nos autoriza dizer que o portal se 

assemelha aos veículos noticiosos nos moldes de comunicação de massa.  
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REVISTA PAST-UP: A DIAGRAMAÇÃO NO JORNALISMO IMPRESSO  
  
 

Letícia Silva Ferreira1  
 

RESUMO  
 
O presente artigo tem como objetivo fundamentar a elaboração de uma revista no formato 
ePub, a partir das teorias de convergência midiática, jornalismo de revista e de jornalismo 
online. Apontando uma problemática educacional do ensino superior na habilitação de 
jornalismo que desenvolveu-se a revista Past-up, que busca como público-alvo estudantes de 
jornalismo e jornalistas recém-formados. A publicação busca mostrar por meio de teorias e 
aplicação prática, a importância da diagramação no texto jornalístico e como a apresentação 
visual do material jornalístico impresso interfere na leitura.   
  
 
Palavras-chave: Revista; ePub; Convergência; Diagramação.   
  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As evoluções tecnológicas na comunicação estão abrindo portas no mercado. Ao 

mesmo tempo cresce a competitividade entre profissionais e empresas, de modo que:  

A preocupação com visual hoje é uma realidade em todos os setores do cotidiano e a 
apresentação de uma imagem agradável vem se transformando em uma verdadeira 
febre, devido à necessidade de se fazer o mercado cada vez mais competitivo. 
(COLLARO, 2000. p. 16).   

  
A preocupação com o visual dos produtos de comunicação tem revolucionado os 

materiais impressos. Revistas e jornais buscam fazer um layout mais atraente na tentativa de 

prender e atrair mais leitores. Essa preocupação tem aumentado devido aos avanços 

tecnológicos proporcionados pela internet, que cada vez mais vem atraindo leitores para a tela 

de computador, tablet ou smartphone. Essa nova concorrência entre meios de comunicação 

impressos e digitais vem exigindo mais dos profissionais da comunicação. Hoje o jornalista,  

quando ingressa no mercado de trabalho, precisa estar preparado para todas as plataformas de 

comunicação. Segundo Sant'Ana (2008), este posicionamento do jornalista no mercado de 

trabalho, pode ser nomeado de “jornalismo de mochila”. Ou seja, há uma convergência entre 

                                                 
1 Letícia Silva ferreira: letinha.ferre@hotmail.com. Bacharela em Comunicação na habilitação de Jornalismo/Uninter  
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os meios de comunicação. O jornalista não fica preso a um formato. Embora essa não seja 

uma prática jornalística atraente para os leitores, ou para o veículo que ele representa.   

A convergência entre os meios de comunicação, segundo Jenkins (2009),  não muda 

só a tecnologia, mas modifica a forma como consumimos a informação. Prova disso são 

revistas e jornais que estão se adaptando e consequentemente habituando os leitores para 

novas plataformas de leitura. Uma das maiores plataformas de publicação digital é o site 

Issuu, o qual muitos jornais e revistas fazem digitalização do impresso para o online.   

Porém, mesmo com a digitalização de dados a internet não está eliminando os outros 

meios de comunicação. Eles podem convergir entre si, mas não deixam de existir. Essa 

relação de convivência entre um meios de comunicação é defendida por Mcluhan (1964). O 

rádio não substituiu os jornais impressos, a televisão não substituiu o rádio, e pode ocorrer o 

mesmo no ciclo da internet.  

Apesar da propagação da internet não abranger a totalidade de pessoas, ela tem 

provocado muitas mudanças nos meios de comunicação que competem com ela. Nos meios 

impressos, observa-se um cuidado com a apresentação visual. Silva (1985), em seus estudos 

sobre diagramação, defende que o comportamento da apresentação visual de materiais 

impressos foi modificado de forma a ser mais atrativo para o leitor. Ele defende a importância 

da diagramação, como uma forma de desenho prévio da informação, ou seja, que tem por 

objetivo facilitar a compreensão da informação.   

Abordando essa importância visual dos materiais jornalísticos impressos visada pela 

diagramação, percebeu-se, por meio de uma pesquisa de opinião realizada com alunos e 

recém-formados em jornalismo no Centro Universitário Uninter, que eles não possuem 

domínio em técnicas de diagramação. Em um universo de 51 entrevistados 38% dizem terem 

dificuldades em diagramar os materiais impressos que produzem. O que se torna um  

problema, visto a importância que e a diagramação exerce sobre os meios de comunicação 

impressos.   

Nesse sentido o presente estudo partiu da seguinte questão: como transmitir as 

tendências do mercado em diagramação na área de produtos impressos, para alunos e 

profissionais recém-formados em jornalismo?  

A partir de então buscou-se o desenvolvimento de um conteúdo editorial voltado à 

área de diagramação de impressos, para os alunos e profissionais recém-formados em 
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jornalismo. O objetivo foi elaborar um veículo para que este nicho obtenha informações e 

exemplos das novas tendências de design e diagramação em veículos impressos, e consiga 

aplicá-los em suas atividades de diagramação acadêmicas ou em circulação no mercado. O 

conteúdo da revista foi elaborado com base em pautas que tratam de problemas vivenciados 

por alunos e novos profissionais de jornalismo quando precisam colocar as matérias em 

veículos impressos no mercado. Foi desenvolvida uma identidade visual para a revista para 

que o público-alvo saiba identificar do que se trata o conteúdo editorial. A revista intitulada 

Past-up está hospedada na plataforma Issuu, é divulgada por uma fanpage no Facebook.  

A Past-up foi fundamentada em uma pesquisa com objetivo exploratório, no qual foi 

investigada e observada a problemática dos alunos e recém-formados em jornalismo. Criou-se 

então a Past-up, considerando-a como uma hipótese de solução ou amenização da 

desinformação sobre diagramação. Para a estruturação da pesquisa foram utilizados os 

seguintes procedimentos: em pesquisa: bibliográfica, pesquisa de opinião e entrevista.  

  

 

2. DIGITALIZAÇÃO DO IMPRESSO  

 

Hoje, revistas e jornais no mundo inteiro estão se adaptando à nova era digital, que 

vem crescendo, mas ainda não alcança a todos. Segundo a pesquisa realizada pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 40,08% dos domicílios brasileiros têm acesso à 

internet. As regiões com mais acesso são Sul e Sudeste. (IPEA, 2014).   

Com esse crescimento no uso e alcance da internet, grandes jornais impressos 

internacionais e nacionais têm feito experimentos com suas versões diárias online, 

experimentos estes que vêm dando certo, pois é possível até cobrar valores sobre as versões 

online. Um exemplo nacional é a Folha de São Paulo (figura 1), que cobra dos leitores onlines 

uma taxa de 1,90 no primeiro mês de uso, e R$ 29,90, após o primeiro mês. Para quem não é 

assinante o jornal permite ao internauta ler 20 matérias por mês, ultrapassando isso, o leitor 

não consegue mais abrir as matérias do jornal.   
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FIGURA 1 - VERSÃO ONLINE DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PARA OS ASSINANTES O 
JORNAL DISPONIBILIZA TAMBÉM AVERSÃO IMPRESSA ADAPTADA PARA EXIBIÇÃO ONLINE.  
  

Esse avanço tecnológico tem causado grandes impactos nos meios de comunicação 

impressos. Ramonet (2012) analisa esses impactos, principalmente a queda na venda dos 

jornais impressos em um primeiro momento. E em respostas, os jornais reduziram a 

paginação dos tabloides, alguns até eliminaram a edição de domingo, e, por último, a redução 

de funcionários.   

  
A crônica do desastre não é menos aterrorizante na Europa. Na Inglaterra, desde 12 
de outubro de 2009, o Evening Standard, de Londres, optou por se tornar um jornal 
gratuito. O Financial Times propõe aos seus redatores, a partir de agora, semanas 
com apenas três dias remunerados, e efetuou uma nova redução de seu número de 
empregados. O grupo Guardian Media, editor do jornal diário The Guardian e do 
semanário The Observer, perdia, no outono de 2009, 120 mil euros por dia.  
(RAMONET, 2012, p. 35).  

  

Essa nova postura do mercado fez com que os “jornalistas do papel” fossem 

substituídos por “jornalistas free-lancer” e migrassem para o mercado da internet. O mais 

comum é encontrar o jornalista que era do impresso trabalhando em agências de notícias 

online. (RAMONET, 2012).  

Com essa migração, a internet modificou a forma de se fazer jornalismo. Segundo 

Pinho (2003), ela proporcionou três gerações de adaptação:   

 Primeira fase: transposição ou reprodução - na qual ocorre a reprodução do material 

impresso na rede. No Brasil essa fase é marcada pelo lançamento do primeiro jornal 

eletrônico do país, o JB online em 1995, o qual as publicações consistiam em uma reprodução 

fiel do conteúdo impresso;   
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 Segunda fase: Interatividade de hipertextos – inicia-se a produção de material exclusivo 

para a internet, no Brasil, nessa fase acontece o lançamento o site de notícias em tempo real 

Uol, em 1996;   

 Terceira fase: webjornalismo - ocorre a disseminação dos produtos jornalísticos na web, 

por intermédio de recursos tecnológicos como iPads, smartphones, celulares, etc. No Brasil 

essa fase é marcada no ano 2000, pelo lançamento do primeiro jornal online produzido para 

internet, o IG.   

Essas fases do jornalismo modificaram os meios de comunicação impressos no 

mundo. As revistas estão fazendo adaptações. Outras estão surgindo diretamente voltadas para 

a internet, um exemplo é a revista Slate, que é de interesse geral, publicada diariamente pelo 

mesmo grupo do jornal Washington Post, atraindo mensalmente seis milhões de leitores. 

(ALI, 2009).  

Mesmo com a digitalização de dados, a internet não eliminou outros meios de 

comunicação, e sim está modificando a forma de relação com público. O mesmo acontece 

com o jornalismo online. Por mais que propicie benefícios ao leitor, as outras maneiras de se 

fazer jornalismo permanecem, e estão procurando se aprimorar para conviver com a internet.   

Esse processo de criação e adaptação de um novo meio de comunicação em 1964 foi 

analisado por Mcluhan:  

O livro foi a primeira máquina de ensinar e também a primeira utilidade produzida 
em massa. Amplificando e estendendo a palavra escrita. Hoje, com o cinema e com 
a aceleração do movimento elétrico da informação, a estrutura formal da palavra 
impressa, bem como de todo mecanismo em geral, mais parece um dejeto entregue 
às moscas. Um novo meio nunca se soma a um velho, nem deixa o velho em paz. 
Ele nunca cessa de oprimir os velhos meios, até que encontre para eles novas 
configurações e posições. (MCLUHAN, 1964, p. 190).  

  
Anos após essa análise de convivência dos meios de comunicação, podemos observar 

o mesmo processo com o advento da internet. Ela não está substituindo a televisão, o rádio ou 

o impresso, mas a internet com a sua disseminação está modificando a forma de propagação 

da informação nos demais meios. Esse processo de adequação ocorreu com os primeiros 

meios de comunicação.   

O rádio alterou a forma das histórias noticiosas, bem como a imagem fílmica, como 
o advento do sonoro. A televisão provocou mudanças drásticas na programação do 
rádio e na forma das telenovelas. (MCLUHAN, 1964, p. 72).  
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Essa mudança está ocorrendo nos meios de comunicação impressos pelo advento da 

internet. Mesmo com a digitalização do impresso as novas plataformas e dispositivos para 

veicular a informação, jornais e revistas impressos permanecem no mercado. Porém, estão 

passando por um processo de adaptação, para conviver com os recursos propiciados pela 

internet. Uma das grandes mudanças está sendo observada no jornalismo que se aplica a 

meios impressos é apresentação visual. Essa nova postura busca interatividade com o leitor 

por meio da linguagem visual, na qual se consiga despertar o interesse pela leitura ou até 

facilitar na compreensão do conteúdo. O recurso para se obter esse atrativo visual é a 

diagramação.   

A proposta editorial da Past-up, está justamente voltada para essa nova postura dos 

materiais impressos. No conteúdo da revista o objetivo não é passar tutorias de diagramação 

para os leitores, e sim mostrar os novos recursos visuais que jornais e revistas têm recorrido.  

   

 

3. DIAGRAMAÇÃO: A DÁDIVA DO IMPRESSO  

 

Com os recentes avanços tecnológicos e a convergência entre as novas e antigas 

tecnologias, a digitalização do impresso é um desafio para os meios de comunicação que 

ainda se mantém no formato original. Revistas e jornais impressos que se mantiveram no 

mercado estão inovando a cada dia para conquistar um leitor multimidiático.  

    
Com o aparecimento dos veículos de comunicação de massa eletrônicos, 
revolucionando a comunicação humana através da instantaneidade da informação 
provocada pelo som e movimento da imagem, alterou-se radicalmente o 
comportamento de apresentação visual editorial na veiculação impressa. (SILVA, 
1985, p.38).  

  
Uma das saídas para os meios de comunicação impressos é a apresentação visual que 

se tornou uma forma de linguagem, onde todo elemento gráfico possui um significado, 

formando um discurso. O discurso gráfico propõe duas leituras uma visual e outra textual, 

dessa forma para se captar o conteúdo de uma página de um jornal não é mais necessário ler a 

página completamente para formar conceitos prévios, basta captar a mensagem visual. 

(SILVA, 1985). Os meios impressos contam com o visual e com uma apuração mais 

aprofundada, isso é saída contra o imediatismo da internet, que em muitas situações não é 
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preciso. O novo método do impresso é apurar e apresentar a cobertura completa da notícia da 

forma mais atraente, explicativa e clara para o leitor. Esse recurso visual se torna uma 

mensagem que facilita a compreensão, segundo Dapieve:  

  
Dependendo da interação entre texto e arte visual, um suplemento cultural pode, 
sim, transformar o meio e mensagem. O impacto da visão de uma página – facilitado 
pelo fato de que o mais comum é ela ser ilustrada por fotos de objetos e de gente 
bonita – pode facilitar a árdua tarefa do repórter de ganhar atenção do leitor. Fotos 
bem ampliadas, ilustrações precisas, gráficos elegantes, tudo pode ser explorado, 
desde que não se comprometa  a identidade visual fundamental do projeto gráfico do 
jornal ou da revista (2002 p. 111).  

  
Com esse novo recurso visual em jornais e revistas, consequentemente, os jornalistas 

também passaram a ter que se adaptar às novas tendências do mercado. Não basta uma boa 

pauta ou apresentar um furo de notícia, o jornalista, para vender o texto no mercado e 

conseguir competir com os meios de comunicação multimídia, necessita aplicar uma boa 

diagramação2. Segundo Silva diagramar é:  

  
[...] desenhar previamente a disposição de todos os elementos que integram cada 
página do jornal e revista. É ordenar, conforme uma orientação predeterminada, 
como irão ficar depois de montados os impresso, os títulos, as fotografias, os 
anúncios, os desenhos e tudo mais a ser apresentado e outras especificações 
complementares. (SILVA, 1985, p.41).  

  
A diagramação tornou-se uma atividade fundamental em jornais e revistas. O leitor 

precisa ser conquistado visualmente, dessa maneira os materiais impressos ganham uma 

unidade junto ao texto jornalístico, proporcionando dois momentos no leitor:" O primeiro 

momento é quando o leitor observa a massa gráfica em conjunto, distinguindo as subáreas, 

isso é, identificando as ilustrações, os títulos os intertítulos, os brancos, os gráficos, o texto 

etc. A segunda, ao se deter nos detalhes destas subáreas". (SILVA, 1985, p.37). A 

diagramação tem a capacidade de transformar um texto, deixá-lo muito mais interessante e 

explicativo, valorizar uma foto etc.; Porém, pode-se passar uma espécie de maquiagem no 

texto, Piza defende que a diagramação deve acompanhar o nível do texto:  

Preocupe-se em dar título, em propor a foto, em fazer legendas, chapéus e olhos, em 
interagir com a diagramação. Esses recursos dão cara e cor ao texto e é fundamental 

                                                 
2 “O termo diagramação é resultante da palavra diagrama, do latim diagramma, que significa desenho geométrico 
usado para demonstrar algum problema, resolver alguma questão ou representar graficamente a lei da variação de 
fenômeno”. (SILVA, 1985, p.41).  
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que tenham coerência entre si. Nada mais chato para o leitor do que uma produção 
visual que promete uma matéria que não é aquela e vice-versa. (2009, p.87).  

Visto essa nova necessidade do mercado de comunicação impresso, o jornalista para 

publicar as matérias precisa estar preparado com noções de diagramação, ou seja, ele deve 

saber vender visualmente o seu texto. Em uma entrevista realizada com diagramadores no 

jornal Gazeta do Povo3, localizado na rua Pedro Ivo nº 459 Curitiba/PR, no dia 23 de outubro 

de 2013, pode se perceber essa necessidade na área do jornalismo.   

Oswalter Orbinatto Filho (2013), é responsável em diagramar a capa do jornal. Ele 

conta que todos os dias é feita uma reunião de pauta que agrega a equipe de diagramação. 

Nessa reunião é estruturada a capa do jornal, os fotógrafos também participam. Muitas vezes 

o editor ou o jornalista responsável pela matéria expõe um esboço do que imagina para a capa. 

Normalmente o jornalista que tem a matéria na capa acompanha o processo de diagramação 

até o final. Ele afirma que:   

  
[...] o jornalista que vai para o mercado de trabalho conhecendo o que é diagramação 
possui um desempenho melhor. Tenho o seguinte conceito: quanto mais o 
jornalismo compreender de diagramação e a diagramação compreender do 
jornalismo, mais o objetivo do trabalho será alcançado com sucesso, ou seja, atrair a 
atenção do leitor e fazer com que ele compreenda o texto apresentado. (FILHO, 
2013).  

  
Dino Tezolli (2013) é coordenador geral da diagramação da Gazeta do Povo e 

responsável pela diagramação do Caderno G4. Ele conta que a diagramação no Caderno G é 

feita com um pouco mais de tempo, por isso ele consegue desenvolver uma linguagem visual 

casada com o texto. A comunicação entre a equipe de diagramação e os jornalistas tem que 

ocorrer sempre, pois nem sempre a diagramação consegue ler o texto e filtrar o ponto chave 

da matéria. Ele afirma: " já enfrentei alguns problemas com jornalistas recém formados. No 

começo eles têm dificuldade de imaginar o seu texto visualmente, o que dificulta o trabalho 

até na estruturação de títulos (TEZOLLI, 2013)." Na redação Dino comenta que muitos 

jornalistas, depois que começam a compreender um pouco de diagramação, acabam migrando 

para área do design. O que se torna uma contradição, pois segundo a Regulamentação da 

                                                 
3 O jornal Gazeta do povo é de circulação diária, sediado na cidade de Curitiba no Paraná, com alcance de 440 mil leitores 

semanais.  
4 Editoria do gênero de jornalismo cultural que é anexo no jornal Gazeta do Povo. Nos finais de semana ele possui 
um número maior de páginas por trazer parte da programação cultural de Curitiba. Conhecido por ter uma 
diagramação livre, com grande aproveitamento de espaço para fotos, etc.  
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Profissão de Jornalista Lei Nº 83.284/79 que dá nova redação ao Decreto-lei nº 972/69, a 

atividade de diagramação está prevista como uma atividade de jornalista:  

Art. 2º - A profissão de Jornalista compreende, privativamente o exercício habitual e 
remunerado de qualquer das seguintes atividades:  

  

[...] IV - planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços 
técnicos de Jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de 
matéria a ser divulgada; [...]  
Art. 11- As funções desempenhadas pelos jornalistas, como empregados, serão 
assim classificadas:   
XI - Diagramador: aquele a quem compete planejar a executar a distribuição gráfica 
de matéria, fotografias ou ilustrações de caráter jornalístico, para fins de 
publicação.Parágrafo único. Os Sindicatos serão ouvidos sobre o exato 
enquadramento de cada profissional. (BRASIL, 1979).  

  
Por Lei, o jornalista não precisa migrar para outra área de atuação para exercer a 

diagramação, essa atividade deve ser ensinada na formação acadêmica, para que consiga, em 

sua rotina de trabalho, exercitar a atividade da diagramação, ou consiga opinar sobre 

disposições textuais, etc. A atividade de diagramação é compotas Segundo Silva (1985) de 

decisões, são elas:  

a) as ideias que as palavras irão representar: a tipologia, tamanhos, cores interferem no 

poder das palavras;  

b) os elementos gráficos a serem usados: cada desenho, infográfico, grafismo agrega 

significado ao texto;  

c) a ordem da apresentação: quem diagrama a matéria que decide muitas vezes ordem 

de fotos, infográficos e títulos, isso é uma decisão muito importante, pois é nesse momento 

que é traçada a linha de leitura que será feita, quais itens e partes da matéria que irão ser lidos 

primeiros. Essa é umas das funções que mais decide se uma matéria será lida ou não, como a 

primeira leitura é feita visualmente, a ordem de apresentação define muitas vezes a leitura ou 

não da reportagem.  

Além desses fatores, Silva (1985 p. 42) defende que com a harmonia de todos os 

elementos gráficos de uma página impressa, pode-se definir a diagramação: "[...] como sendo 

a atividade de coordenar corretamente o material gráfico com o material jornalístico, 

combinar os dois elementos com o objetivo principal de persuadir o leitor. O gráfico 

orientando o texto e vice-versa."   
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Visto a importância da atividade, torna-se evidente que a relação entre jornalismo e 

diagramação é necessária na rotina dos meios de comunicação impressos, tanto que na maior 

parte da formação acadêmica do bacharel de jornalismo, o estudante conta em sua grade 

curricular, com aulas com noções de diagramação para que consiga dar os primeiros passos 

em sua carreira ou em sua vida acadêmica.   

Porém, em uma pesquisa desenvolvida no período de 20 de outubro de 2013 a 3 de 

novembro de 2013, utilizando o método de pesquisa de opinião, que consiste em utilizar a 

linguagem matemática para descrever as características do objetivo de estudo (SANTOS; 

MOLINA; DIAS, 2007), aplicada aos alunos de 5º à 8º período de Jornalismo no Centro 

Universitário UNINTER em Curitiba/PR e com alunos recém-formados no curso, foi 

constatado que 75% dos entrevistados têm dificuldade em diagramar suas matérias, e 76% 

acredita que diagramação é uma atividade jornalística, (Gráfico 1).  

Scalzo também defende que o jornalista deve ter noções de diagramação. E ela 

defende que o bom jornalista é aquele que de:  

  
[...] antemão, consegue visualizar a matéria  já editada na página. O texto, por mais 
perfeitos que seja, será sempre melhor compreendido e atraente quando 
acompanhado de uma boa fotografia ou de infográfico bem feito. Assim, dominar 
um pouco a linguagem visual é fundamental. (2008, p.58).  

 
Gráfico 1 - Diagramação cabe ao jornalista?  

 
Fonte: Elaborado pela autora em 8/12/2013.  

  

76 %  

24 %  

Diagramação é trabalho de jornalista?  

Sim   

  Não   
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Gráfico 2 - Habilidade na diagramação.  

 
Fonte: Elaborado pela autora em 8/12/2013.  

   
Ao todo foram entrevistadas 51 pessoas de um total de 85. O questionário foi 

distribuído via e-mail e Facebook e estruturado online pela plataforma do Google Docs5. 

Chegou-se ao resultado de que os alunos e recém-formados em jornalismo saem da faculdade 

sem conhecimento suficiente para diagramar suas matérias de veiculação impressa (Gráfico 2 

- Habilidade na diagramação). O que é um problema, pois a grande saída para os veículos de 

comunicação impressa é a diagramação, ou seja, eles não estão preparados para a venda visual 

do próprio texto.  

É dentro do recorte de convergência de um veículo impresso para formato digital que 

foi criada a revista Past-up (hospedada no site Issuu, no endereço 

http://issuu.com/pastup/docs/past_up_n1), com a finalidade de informar e enriquecer o 

conceito de diagramação e associação com o texto, tendo seu conteúdo voltado para alunos e 

profissionais recém-formados em jornalismo. No nicho pesquisado (Gráfico 3), 96% dos 

                                                 
5 É um pacote de aplicativos fornecido gratuitamente pela Google, pelo qual pode-se editar textos, planilhas e formulários. Os 
resultados de pesquisas desenvolvidas nos aplicativos podem ser migrados para o pacote office.  

  

75 %  

25 %  

Sentiu dificuldade em diagramar as matérias  

Sim   

  Não   
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pesquisados sentem a necessidade de uma revista com o foco editorial voltado para assuntos 

de diagramação.   

    

 
 

  

Gráfico 3 - Necessidade de uma revista que fale sobre diagramação.  

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
  

Com os resultados da pesquisa e com base na fundamentação teórica apresentada, 

que enfatiza a importância da diagramação nos meios de comunicação impressos. Percebe-se, 

que existe a necessidade de um veículo de comunicação voltado para assuntos de 

diagramação, direcionado para o público-alvo de estudantes de jornalismo, ou jornalistas 

recém-formados.  

  

 

8. PAST-UP  

 

Uma revista digital em ePub, que retrata materiais impressos. Essa é proposta da 

Pastup. Com os resultados da pesquisa opinativa e da bibliografia, comprovou-se a 

necessidade de um veículo que abordasse temas de diagramação em veículos impressos. A 

  

96 %  

4 %  

Sente necessidade de uma revista voltada para assuntos  
de diagramação  

Sim   

  Não   
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Past-up tem o propósito de por meio de uma linguagem simples, ajudar e informar alunos e 

recém-formados em jornalismo a diagramar, ou obter noções da mesma, e se atualizar com 

novas tendências da atividade. Neste capítulo é apresentado a pré-produção da revista, a 

produção e pós-produção.  

   

4.1 PRÉ PRODUÇÃO  

A revista Past-up passou por etapas na elaboração do projeto. A primeira etapa foi à 

definição do público-alvo, em que foi possível perceber as necessidades e critérios que a 

revista deveria procurar atender.   

  

4.1.1 Público-alvo  

De acordo com Tavares e Schwaab, a definição de um público alvo é o passo mais 
importante para estruturar uma revista:  

  
A composição do público é um fator importante no movimento da concepção ou 
redesenho de uma revista, bem como nas divisões operadas a partir de publicações já 
existentes, que geram derivações, quando se percebe que o mercado comporta um 
"descendente" a mais. (2013, p. 107).  

  

Após a pesquisa foi constatado que há uma carência de revistas na área de 

diagramação. Além disso, foram encontrados leitores interessados em informações sobre essa 

área, que após os argumentos levantados no decorrer deste trabalho fica evidente que a 

diagramação é essencial para o ramo jornalístico, principalmente com a nova realidade do 

jornalismo impresso, que sofre uma crescente disputa com a internet.    

Além dessa carência no mercado o que pode ajudar no fortalecimento da revista é o 

próprio formato "revista". Segundo Scalzo ela "tem capacidade de ramificar grupos de 

interesses específicos, funcionando muitas vezes como uma espécie de carteirinha de acesso a 

eles". (2008, p.50). Ou seja, após uma demanda sobre um determinado assunto ser 

encontrada, o público-alvo pode aumentar, pois os leitores ramificam o alcance da revista 

fazendo com que colegas da mesma área ou que tenham interesse no mesmo tema, leiam a 

revista. A forma de publicação e divulgação da Past-up segue a nova tendência do mercado 

editorial: "usar a tecnologia para reduzir custos e fazer publicações cada vez mais 

segmentadas, para grupos restritos, com circulações pequenas, (e só para lembrar, sem 

depender totalmente da publicidade)". (SCALZO, 2008, p. 50).   
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O nome da revista é uma homenagem ao primeiro método de diagramação, baseado 

em colagens:  

  
Hoje, existe uma profusão de cursos, livros e revistas especializados em design 
gráfico. Após a chegada dos computadores as redações e com a manipulação dos 
cursos de design, os profissionais da área passaram a ter uma formação específica. 
Até então, a formação das equipes de arte, na imprensa, se dava na prática, muitas 
vezes na velha mesa de past-up, antiga técnica de colar letras e fotos em diagramas 
de papel. (SACALZO, 2008, p. 68).  

  
Dessa forma, a revista a Past-up consegue já em seu nome propor ao leitor  uma 

suposição dos assuntos que trata em suas edições, no caso diagramação, pois o nome pode 

lembrar essa atividade. Além de um nome bem específico, a Past-up procura estabelecer com 

os leitores uma missão editorial que, de acordo com Ali, "é fio condutor, o que mantém o 

editorial nos trilhos, um guia longo da existência da publicação. "(2009, p.46). A missão ou 

filosofia editorial é mostrar em suas matérias a importância do design, diagramação, cores e 

imagens quando aliadas ao texto jornalístico. Fugindo de termos técnicos, normas, medidas, 

etc, mas com simplicidade, conseguir dar dicas de layout e diagramação para um aluno que irá 

escrever sua primeira matéria e irá diagramá-la, para que ele consiga despertar o interesse de 

seu leitor não só pelo tema abordado, mas visualmente. Ou seja, o jornalista que escreve uma 

matéria para um jornal ou revista impresso, o objetivo é que com o conteúdo de cada edição 

da Past-up, enriqueça-o, para que ele saiba como vender a matéria visualmente para os 

leitores ou solicitar isso à diagramação. Dapieve defende o cuidado que se deve ter nas 

publicações impressas com o visual dos textos:  

  
Os textos podem e devem refletir o seu tempo de elaboração, a diagramação, a 
fotografia e a ilustração precisam ser auto-evidentes como resultado de um esforço 
deliberado para que aquele produto seja tão agradável de olhar quando de ler. (2002. 
p.111).  

  
Esse cuidado na elaboração tanto textual quanto visual de textos impressos reforça a 

importância da missão editorial da revista. Assim a missão editorial da Past-up procura 

cumprir uma das funções do formato revista, praticando a prestação de serviços. O foco dela  

não é dar um furo de reportagem, e sim ajudar seu leitor a desenvolver um olhar mais apurado 

para a disposição de elementos visuais dos meios de comunicação impressos, aplicados por 

meio da prática da diagramação.   
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A forma de diagramação vem mudando gradativamente, não só o método, mas forma 

de dispor o texto, pois o leitor quer interagir com a notícia independente da forma que ela 

esteja exposta, conforme já dito anteriormente. A informação impressa ou online deve ser 

apresentada ao leitor de forma a atraí-lo e prendê-lo à informação. A forma de distribuição da 

revista em ePub tem função de facilitar a leitura de seu público-alvo.  

 A partir dessa mudança no hábito do consumidor propõe-se a revista em formato 

digital, atendendo a demanda do público alvo de 82%, os quais afirmam que uma revista em 

formato digital facilitaria a leitura no dia-dia, (Gráfico 4). Além disso, o custo de produção e 

distribuição da revista em uma plataforma online é bem menor, comparado a uma produção e 

veiculação impressa.  

 
 

Gráfico 4 - Preferência de formato.  

 
Fonte: Elaborado pela autora em 8/12/2013.  
  

A partir desse resultado, conclui-se que a melhor maneira de atender a essa demanda 

do mercado é com uma revista online de acesso gratuito. Entendendo que o público-alvo é 

composto por estudantes e recém-formados na área de jornalismo, ou seja, um público que 

normalmente não está pré-disposto a ter gastos com revistas, pois já possuem despesas com 

materiais didáticos e gastos mensais com a faculdade, e já possuem uma familiaridade com 

plataformas de veículos onlines.   

  

  

82 %  

18 %  

Você acredita que uma revista em formato de ebook  
facilitaria na leitura no seu dia-a-dia?  

1   

2   
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4.2 PRODUÇÃO  

 

O processo de produção da revista foi dividido em criação do projeto gráfico, 

definição do layout, definição da marca, proposta de capa, definição de palheta de cor, teste 

de tipografia, definição de seções e texto, alinhamento da linha editoria da revista.   

     
4.2.1 Projeto gráfico  

 

Na estrutura visual da Past-up procurou-se aliar técnicas de design gráfico para 

revistas de diagramação para materiais impressos, mas com adaptações para aplicação online. 

Entende-se que, independente da plataforma, o projeto gráfico deve suprir as necessidades de 

uma revista  

O projeto gráfico da Past-up foi desenvolvido com base no formato de revista com 

adaptações para a plataforma online, possibilitando suporte gráfico para articular diferentes 

informações, matérias, fotos, vídeos, hyperlinks. O conjunto de todos os elementos tem a 

finalidade de despertar o interesse do público-alvo, seguindo os princípios básicos de um 

projeto gráfico, segundo Tavares e Schwaab devem ser “por princípios de legibilidade, ritmo, 

harmonia e coerência visual”. (2013, p. 209).  

 

4.4 PÓS-PRODUÇÃO: DIVULGAÇÃO  

 

Após finalizar a construção dos textos e diagramação da Past-up, é gerado um PDF, 

o qual é submetido à plataforma Issuu. Nessa plataforma a revista foi hospedada no pacote 

pago (premium), que possibilita a segmentação de um público, ou seja, a própria plataforma 

contribui para a divulgação. Além disso, o Issuu possibilita integração em sites e redes 

sociais. Os leitores da Past-up, não precisam entrar na plataforma para ler a revista, eles 

podem acessa-la por meio de redes sociais. Essa versão premium possibilita a customização 

da página, possibilitando a personalização do domínio da revista (Figura 02).  
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FIGURA 02: DEMONSTRAÇÃO DA HOSPEDAGEM DA REVISTA PAST-UP NA PLATAFORMA ISSUU.6 

ELABORADO PELA AUTORA, 2014.  

Foi criada uma página no site da rede social Facebook7, para a divulgação da revista, 

(Figura 03):  

 
FIGURA 03: PÁGINA CRIADA NA REDE SOCIAL FACEBOOK. ELABORADO PELA AUTORA, 2014.  

  

O objetivo desse perfil é a divulgação da revista, que hoje, com a propagação das 

redes sociais, a propaganda ou divulgação por meio dessas redes têm sido mais eficazes. 

Torres (2010) defende a utilização de redes sociais para a divulgação, afirma que o marketing 

                                                 
6 Endereço da revista Past-up na plataforma Issuu: http://issuu.com/pastup/docs/past_up_n1  
7 Endereço da página no Facebook: https://www.facebook.com/pages/Past-up/585951554853047?fref=ts  

  

  

https://www.facebook.com/pages/Past-up/585951554853047?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Past-up/585951554853047?fref=ts
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digital deve ser focado no público-alvo. Foi escolhida a rede social Facebook devido o 

crescimento que segundo Porto (2013)  

O Facebook é responsável, sem dúvida, por grande parte desses números. Quando os 
dados de uso do Facebook são avaliados, é possível visualizar com clareza o poder 
de conexão que ele representa. De acordo com dados do Facebook: Em março de 
2013, 751 milhões de usuários mensais acessaram o Facebook via dispositivos 
mobile. (p. 18).  

  

Visto esse crescimento considera-se que o a rede social Facebook pode contribuir 

para a divulgação da revista. A promoção da revista é feita por meio de postagens 

acompanhadas com imagens com manchetes das matérias publicadas na Past-up. Essas 

postagens são chamadas de posts, que segundo Porto (2013, p. 88) devem ser curtos, “postar 

conteúdo curto gera, em torno de 60% mais engajamento. Por isso, fuja de posts mais 

longos.” A autora também defendo o uso de recursos visuais:  

  
Postar fotos no Facebook é uma boa ideia por três motivos: este tipo de conteúdo 
tem mais peso para o EdgeRank, possui mais visibilidade no Feed de Notícias e, em 
média, esse tipo de conteúdo rende mais de engajamento, segundo a TrackSocial. 
Por isso, fotos devem fazer parte do seu repertório de conteúdo. (2013, p. 89).  

Seguindo esse estudo que foram aplicados vários posts na Fanpage da  Past-up, com 

imagens das matérias da revista acompanhas de chamadas com textos curtos e diretos (Figura 

04). Cada posts é acompanhado de um link que leva o leitor para a revista.   
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FIGURA 04: POSTS NA FANPAGE DA PAST-UP. ELABORADO PELA AUTORA, 2014.  

Após a divulgação da revista via Facebook, é possível acompanhar o número de 

visualizações da revista por meio da plataforma, que Issuu oferece dados para ter controle do 

número de acessos Esse recurso possibilita o controle de leitura e acesso à revista, dessa 

maneira é possível ter um retorno de alcance da publicação.  

 

 

4. CONCLUSÃO  
 

Mcluhan (1964) em seus estudos da evolução dos meios de comunicação, já previa 

há muito tempo as inter-relações entre os novos meios e antigos meios de comunicação. E o 

objetivo dessa pesquisa e produção da revista Past-up foi mostrar essa inter-relação com a  

internet e os veículos de comunicação impressos. Mostrar que os veículos de comunicação 

impressos estão buscando recursos visuais para disputar espaço no mercado. Esse recurso 

visual está sendo procurado muitas vezes na diagramação. Com a pesquisa opinativa aplicada 

aos alunos e recém-formados em jornalismo, e a entrevista com os diagramadores da Gazeta 
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do Povo, pode-se perceber que existe uma grande dificuldade em se compreender conceitos 

básicos de diagramação e que esse desconhecimento prejudica a publicação de matérias 

impressas.  

Nesse sentido há uma demanda de mercado voltada para assuntos de diagramação. 

Ou seja, uma demanda para um segmento que se encaixa no jornalismo utilitário, 

especificamente no formato de serviço. E, para suprir essa nova demanda, o formato revista se 

encaixou perfeitamente, pois a revista possui uma espécie de contrato de comunicação. 

Conforme abordado anteriormente, esse contrato de comunicação só acontece quando existe a 

desinformação por algo, no caso a desinformação sobre assuntos de diagramação.  

Porém, a revista tradicionalmente é impressa, e o custo da veiculação da revista se 

tornaria inviável, pois o público-alvo é acadêmico e pós-acadêmico, já possui grandes gastos 

com livros e materiais didáticos, o que prejudicaria a venda da revista. Além disso, na 

pesquisa de opinião o público-alvo apontou que o formato digital ou online facilitaria na 

leitura do dia-a-dia. Por esses fatores, decidiu-se atender essa demanda de mercado no 

formato revista, porém online, tendo em vista que o público ao qual a revista se destina está 

familiarizado com esse tipo de plataforma.   

Com o desenvolvimento da Past-up, foi possível conhecer novos rumos da 

diagramação. Além de se obter experiência em produzir matérias para uma revista online que 

fala sobre diagramação no impresso. A Past-up não é uma proposta de solução definitiva para 

o problema encontrado, mas ela é uma tentativa de ajudar, de abrir olhares, ao mesmo tempo 

ensinar a quem está produzindo a mesma. Ela tenta propor um novo jeito de ver o jornalismo, 

mostrando que não basta analisar os recursos textuais, mas é preciso perceber a linguagem 

visual de uma matéria impressa.  
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MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE PROFESSORES TUTORES E 
ALUNOSNO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA EM MÍDIAS NA 

EDUCAÇÃO, UFSM, POLO DE TRÊS PASSOS, RS  
  

  
Lidia Paula Trentin1  

 
RESUMO  
    
Os meios de comunicação estão cada vez mais presentes na educação, por este motivo, os 
professores devem estar atualizados quanto às mídias para que possam usá-las de maneira 
eficaz em sala de aula. Pensando na profissionalização de professores para o uso dos meios de 
comunicação durante as aulas decidiu-se estudar os métodos de comunicação e interação entre 
professores tutores e alunos no curso de Especialização a distância em Mídias na Educação, 
da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, do polo de Três Passos, Rio Grande do Sul, 
utilizando o método de entrevistas em profundidade com os tutores, presencial e a distância, 
do polo. Para embasar a pesquisa foi utilizado o conceito de educação a distância (EAD), 
também fio abordado o histórico da EAD no Brasil e do curso de Mídias na Educação da 
UFSM. Com as análises pode-se concluir que o contato se dá através do ambiente Moodle, 
email e redes sociais, no caso da comunicação com o tutor a distância, percebeu-se que ela 
ocorre também através de ligações telefônicas e presencialmente.  
  
Palavras-chave: Educomunicação; Educação a Distância; Ambiente Virtual; Comunicação.  
  
 
  
1. INTRODUÇÃO  

  

Atualmente não há como separar a educação da comunicação, da mesma forma que 

não se pode afastar a educação das novas tecnologias, pois, como coloca Moran (2007, p.02) 

“as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, medeiam 

o nosso conhecimento do mundo”. Com as tecnologias pode-se representar a realidade de 

maneiras diferentes, Moran (2007, p.02) explica que todas as formas de representar a 

realidade através das tecnologias, “possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o 

desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de 

inteligência, habilidades e atitudes”.  

Uma tecnologia que está aproximando cada vez mais a educação da comunicação é 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem, ou como denomina Soares (2007, p.40), a 

comunidade educativa virtual:   
                                                 
1 Mestranda em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná – UTP. E-mail: ly_lidia@hotmail.com.   
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Fica cada vez mais claro que o crescimento da internet e de sua incrível 
popularidade entre os jovens amplia o ecossistema comunicativo criado pelo 
ambiente escolar, aumentando as possibilidades de interação. Vivemos em 
comunidades e buscamos comunidades, e isso somente pode ser feito através da 
comunicação e do uso de todos os seus meios e linguagens e, no caso das 
comunidades virtuais, por meio das mídias eletrônicas. O caminho, portanto, propõe 
sua adoção, com cuidado, mas sem temores (SOARES, 2007, p.40).  

  

 Por este motivo decidiu-se estudar os métodos de comunicação e interação entre os 

professores tutores e os estudantes do curso de Especialização a distância em Mídias na 

Educação, da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, polo de Três Passos, Rio Grande 

do Sul. A escolha do polo de Três Passos como objeto de estudo se deu pelo fato de a atual 

turma (2013/02) do Curso de Especialização em Mídias na Educação ser também a primeira 

do polo.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral entender qual é o método de 

comunicação utilizado entre professores tutores e alunos do Curso de Mídias na Educação, 

UFSM, polo de Três Passos. Como objetivos específicos têm-se: a) verificar por quais meios 

os alunos mais entram em contato com os tutores; b) quais os principais motivos que levam os 

estudantes a procurarem os tutores; e c) se as principais dúvidas estão relacionadas com o 

ambiente de ensino ou com o conteúdo.  

Para entender como se dá essa comunicação e interação, a metodologia adotada foi a 

de entrevistas em profundidade com os tutores presencial e a distância do polo, pois são a eles 

que os estudantes recorrem quando precisam de auxílio, para esclarecer dúvidas e quando 

encontram algum problema ou dificuldade em relação ao ambiente virtual utilizado e 

atividades.  

Por isso, nos próximos tópicos serão abordados os conceitos de educação a distância 

(EAD), para que se possa esclarecer sua importância na sociedade, a história da EAD no 

Brasil e do curso de Especialização em Mídias na Educação na UFSM, bem como seus 

objetivos e propostas, a contextualização do ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

Moodle, utilizado pelo curso.   

  

 

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
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 A educação a distância (EAD) é, segundo o Ministério da Educação – MEC, uma forma de 

ensino onde os professores e alunos estão afastados, seja no tempo ou no espaço, para isso é 

necessária a utilização de meios de comunicação e tecnologias de informação e comunicação. 

A educação a distância pode ser utilizada na educação de jovens e adultos, ensino profissional 

técnico de nível médio e ensino superior.  

O Art. 1º do decreto número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (1998, p.01) que 

regulamenta o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n.º 

9.394/96) determina que:  

  
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 
em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação (Art. 1º do decreto número 2.494, 
1998, p.01).  

  

 O que impulsionou a educação a distância, segundo Mugnol (2009, p.337), foi “o 

surgimento do rádio, do telégrafo e do telefone”, equipamentos estes que “caracterizaram o 

início da era dos meios modernos de comunicação”.   

 Na EAD, o processo é centrado nos estudantes, sendo, conforme Mugnol (2009) 

mediado pelas tecnologias, ou seja, o alunos tem um papel de grande importância no resultado 

de suas atividades para o seu aprendizado.  

 O autor (2009, p.340) ainda coloca que a aprendizagem de cada aluno depende 

alguns fatores:  

Comprometimento e responsabilidade do aluno, orientação e apoio dos professores 
disponível em todos os momentos, a utilização compartilhada de métodos e meios 
de transmissão das informações, o respeito às diferenças individuais com a 
utilização de métodos capazes de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada 
estudante (MUGNOL, 2009, p.340).  

  
 Por ser um novo ambiente de ensino, onde os estudantes são mais independentes, 

segundo Filho e Júnior (2003, p.04) “será exigido do aluno uma maior responsabilidade e 

autonomia no que diz respeito às suas estratégias de estudo”.  Mas o estudante sempre terá o 

auxílio de professores, pois como explicado por Moran (2008), apesar de não estarem juntos, 

professores e alunos podem estar conectados através da tecnologia, como rádio, televisão, 

correio, vídeo, fax, telefone, CD-Rom e principalmente a internet.  

 Filho e Júnior (2003) também citam a internet como ferramenta para potencializar o 

ensino à distância e ainda mencionam os softwares educativos e as tele aulas. Segundo os 
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autores (2003, p.06) “a utilização do computador na educação constitui um grande auxílio 

pedagógico”.  

A distância entre os professores e alunos na EAD também é tratada por Saraiva 

(1996, p.19), segundo a autora, esta é diminuída graças às novas tecnologias, que possibilitam 

“a ampliação e a diversificação dos programas, permitindo a interação quase presencial entre 

professores e alunos”.  

Para Saraiva (1996), a educação a distância permite que pessoas que trabalham 

consigam conciliar o estudo com o emprego.  

No que diz respeito à história da educação a distância, Mugnol (2009, p.338) coloca 

que um dos marcos históricos foi em 1970, com a criação da Universidade Aberta de Londres 

(Open University), que, além de contribuir para o “desenvolvimento de métodos e técnicas 

que serviram para caracterizar os diferentes modelos de EAD existentes”, colaborou também 

“para o desenvolvimento de tecnologias que deram mais solidez aos processos educacionais a 

distância e para a utilização massiva da mídia” (MUGNOL, 2009, p.338).  

 Depois da Inglaterra, de acordo com Mugnol (2009), outros países também criaram 

instituições de educação a distância, como a Espanha, com a Universidade Nacional de 

Educação a Distância (UNED), criada em 1972 em Madri.  

 Apesar de, segundo Filho e Júnior (2003), se ter tentado, há muito tempo, utilizar o 

rádio como instrumento de alfabetização. Além disso, de acordo com os autores (2003, p.03), 

desde o ano de 1904 já existiam cursos por correspondência, mas o problema era validar o 

curso que foi feito.  

 

2.1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL  

  

  A EAD no Brasil teve início, conforme Mugnol (2009, p.344), através “de cursos por 

correspondência, o rádio e televisão foram usados como meios de apoio”.   

Saraiva (1996, p.27) explica que “desde a década de 20, o Brasil vem construindo 

sua história de EAD” e na década de 70 houve aumento na oferta de programas de 

teleducação. A autora (1996, p.19) também coloca que a evolução da educação a distância “é 

marcada pelo surgimento e disseminação dos meios de comunicação”.  
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Mugnol (2009, p.344) também coloca que os programas oficiais e formais de 

educação a distância começaram a surgir com as tecnologias de informação e de comunicação  

(TIC) a partir de 1990. Estes programas eram “incentivados pelas secretarias de educação 

municipais e estaduais, algumas iniciativas isoladas e outras em parceria com as 

universidades”.   

No Brasil, o início do ensino em ambientes virtuais de aprendizagem foi marcado 

pela oferta de cursos livres, de extensão e Lato Sensu (cursos de especialização e 

pósgraduação) (MUGNOL, 2009).  

 Em 1996, após a publicação da LDB, conforme o autor (2009) aumentou consideravelmente 

o número de instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, que oferecem cursos a 

distância.   

  

2.1.1. Curso de Mídias na Educação na UFSM  

  

Desde 2005, segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Mídias 

na Educação da UFSM (2010, p.02), a Universidade vem “estimulando a comunidade 

acadêmica para a implantação dos Programas de Educação a Distância”. Os cursos que deram 

início a EAD na UFSM foram o de Licenciatura em Educação Especial e o de Pós- Graduação 

Lato Sensu em Educação Especial.   

De acordo com o site2 da UFSM, o curso de Especialização em Mídias na Educação 

“é um programa de formação continuada de educadores para o uso pedagógico das mídias 

(TV e vídeo, informática, rádio e impressos) integrado à proposta pedagógica”.   

Promovido pelo MEC juntamente com várias universidades, inclusive a UFSM, o 

curso objetiva, segundo a UFSM “contribuir para a formação de um professor que seja um 

leitor crítico e criativo, capaz de produzir e estimular a produção nas diversas mídias”.   

 Ao ser incorporado a Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2010, o curso 

sofreu uma reforma curricular para que se adaptasse a sua nova administração pedagógica e 

financeira, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a nova estrutura do curso é 210 

                                                 
2 UFSM - Universidade Federal de Santa Maria. Especialização em Mídias na Educação. Disponível em: < 
http://coral.ufsm.br/midias/>. Acesso em: agosto de 2014.  
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horas de formação básica e 240 horas de formação complementar, contabilizando 450 horas, 

onde 75 horas são destinadas aos encontros presenciais (UFSM).   

O curso dura 18 meses (três semestres) e é voltado a professores das redes estadual e 

municipal de ensino.  

 Segundo o Projeto Pedagógico UFSM (2010, p.06), o objetivo geral do curso de 

Especialização em Mídias na Educação da UFSM é qualificar os professores da rede pública 

de ensino para a utilização e produção das mídias em sala de aula, de modo a contribuir para 

uma melhor qualidade na educação brasileira.   

 O desenvolvimento das atividades e a interação entre os professores tutores e alunos 

do curso, de acordo com a UFSM (2010, p.15), se dá através do Ambiente Virtual Moodle.  

No Projeto Pedagógico do curso (2010, p.15) é explicado que:   

  
A interação, processo indispensável quando se trata de EAD, ocorrerá entre 
professores e alunos, tutores e alunos, tutores, professores e alunos e aluno/aluno e 
será estimulada através de listas de discussões, fóruns, chats que integram o 
Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem Moodle, bem como através da tutoria 
presencial nos pólos UAB vinculados (UFSM, 2010, p.15).  

  
 Ou seja, para que se garanta o entendimento das atividades e do próprio ambiente de 

ensino há professores, os tutores, que estão disponíveis aos estudantes o tempo todo, o que se 

faz bastante necessário, já que para muitos professores o Ambiente Virtual Moodle é uma 

novidade.  

  

 

3. AMBIENTE MOODLE  

  

 Executado em um ambiente virtual, o Moodle é um software livre utilizado para dar 

apoio à aprendizagem a distância, podendo ser utilizado e até mesmo modificado por qualquer 

usuário, contribuindo para que erros sejam corrigidos, desenvolvendo novas ferramentas e 

também debater acerca dos métodos pedagógicos de usabilidade (RIBEIRO; MENDONÇA; 

MENDONÇA, 2007).   

O Moodle, de acordo com Ribeiro, Mendonça e Mendonça (2007, p.08) foi criado 

em 1999 pelo australiano Martin Dougiamas. Lançada em 20 de agosto de 2002, sua versão 
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1.0 está em constante atualização, “com disponibilização de novas versões acrescentando 

novos recursos e melhor desempenho”.  

Dentre as diversas instituições e indivíduos que utilizam o Moodle, conforme o seu 

site3 (moodle.org), estão: Universidades; escolas de ensino médio e primárias; departamentos 

de governos; organizações de saúde e militares; companhias aéreas e de petróleo; educadores 

independentes e educadores especiais; e Homeschoolers (pessoas que estudam em casa).  

 Segundo Ribeiro, Mendonça e Mendonça (2007), no Moodle há cinco tipos de usuários: a) o 

administrador, que é responsável pela estrutura do ambiente; b) o criador de cursos, que se 

responsabiliza pelo funcionamento dos cursos; c) o professor, que é quem acompanha o 

estudantes, atende as dúvidas e insere e corrige as atividades; d) o aluno, que faz o curso; e e) 

o visitante, que não pode participar das atividades, sendo possível apenas acessar as 

informações disponíveis na página de abertura do ambiente (RIBEIRO; MENDONÇA; 

MENDONÇA, 2007).   

  

  

4. METODOLOGIA  

  

 Para a realização da presente pesquisa foram feitas entrevistas em profundidade por 

e-mail com os professores tutores, presencial e a distância, do curso de Especialização a 

Distância em Mídias na Educação da Universidade Federal de Santa Maria, polo de Três 

Passos, Rio Grande do Sul, para entender qual é o método de comunicação utilizado entre 

professores tutores e alunos do curso e como se dá a sua interação.   

  A escolha do polo de Três Passos se deu pelo fato de a atual turma (2013/02) do 

Curso de Especialização em Mídias na Educação ser também a primeira do polo.  

Tendo como foco o conteúdo do que é dito pela fonte, as entrevistas em 

profundidade não visam à quantidade de pessoas a serem entrevistadas. Duarte (2006, 

p.62),explica que  “este tipo de entrevista procura intensidade nas respostas, não quantificação 

ou representação estatística”.   

Nestas entrevistas deve-se, de acordo com esse autor (2006, p. 62), “recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações 

                                                 
3 MOODLE. Sítio, 2014. Disponível em: <http://moodle.org>. Acesso em: agosto de 2014.  
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que se deseja conhecer”. Por este motivo foram escolhidos os tutores do polo, afinal são eles 

quem esclarecem as dúvidas dos estudantes.  

Este tipo de entrevista, conforme Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012, p.05)  

apresenta uma maior flexibilidade, permitindo que o entrevistado construa as respostas “sem 

ficar preso a um nível mais rigoroso de diretividade e mediação por parte do entrevistador, 

como acontece no caso do uso de questionário ou de uma entrevista totalmente estruturada”. 

Assim sendo, para os autores (2012) as entrevistas em profundidade são individuais, podendo 

ser classificadas como semiestruturadas (que é o caso da presente pesquisa) e não 

estruturadas.   

Para Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012, p.03), essas entrevistas “são mais 

adequadas onde há pouco conhecimento sobre o fenômeno estudado ou onde percepções 

detalhadas são necessárias a partir de pontos de vistas individuais”.  

Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012) colocam que a entrevista pode ser o principal 

método de coleta de dados, ou como uma técnica complementar, para que se possa atingir os 

objetivos estabelecidos, isso dependerá do fenômeno investigado e do problema de pesquisa. 

No caso da presente pesquisa as entrevistas são o principal e único meio de coleta de dados, 

pois são os tutores que têm o controle de como é o processo de interação entre eles e os 

estudantes.   

  

 

5. RESULTADOS  

  

 Os contatos entre professores e alunos se dão através do Moodle, e-mail, redes 

sociais, contato telefônico e atendimento presencial no Polo de Três Passos com o tutor 

presencial, sendo que os quatro últimos não contam como acesso ao ambiente, não 

contabilizando, portanto, como presença.   

E-mails e redes sociais são, de acordo com a tutora a distância, Londero (2014),  

ferramentas utilizadas para aumentar as formas de contato.  

  

5.1. PROCURA PELO TUTOR PRESENCIAL  
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 O método mais frequente utilizado pelos alunos para entrar em contato com o tutor 

presencial, segundo Hermes (2014), é o telefone. Os estudantes também se comunicam com o 

tutor através de e-mail e do Facebook, mas com menos frequência. Em uma média, por 

semana de quatro contatos, três são por telefone e um por Facebook ou e-mail. Na resposta, o 

tutor não considerou o Moodle, já que ele é a “sala de aula”, mas os contatos são frequentes 

também pelo ambiente.  

Quando questionado sobre a frequência e os motivos pelos quais os estudantes 

procuravam o polo e o tutor presencial, Hermes (2014) explicou que a procura era mais 

frequente no início do curso, inclusive com grupos de estudos, mas à medida em que os 

alunos foram se familiarizando com o Moodle e com os conteúdos disponibilizados no 

ambiente, as visitas se tornaram esporádicas.   

Quanto aos motivos, segundo o tutor (2014), envolviam o uso de tecnologias, acesso 

ao ambiente (erro de senha, internet lenta, Moodle fora do ar), download de arquivos no 

ambiente, upload de atividades, tipo de arquivos e mídias que podem ser postadas e 

matrículas, raramente haviam dúvidas relacionadas às atividades, e quando haviam eram, 

principalmente, relacionadas à forma de abordar algumas atividades e questões, como realizar 

determinadas atividades propostas pelos professores e dúvidas sobre a formatação e 

configuração de trabalhos.  

 Para o tutor (2014), é importante capacitar os tutores presenciais para a utilização de 

algumas ferramentas que não são de uso corrente e que são necessárias para a execução de 

atividades do curso.   

  

5.2. PROCURA PELA TUTORA A DISTÂNCIA  

  

 Os estudantes contatam a tutora a distância por mensagem no Moodle, fórum de 

dúvidas e e-mail, principalmente quando surgem dúvidas relacionadas às atividades 

propostas, materiais das disciplinas, data de realização das avaliações presenciais, planilha de 

notas, entre outras (LONDERO, 2014). Os contatos acontecem diariamente.  

O tutor, para Londero (2014), interage, acompanha, monitora e orienta a 

aprendizagem, com o propósito de que os estudantes alcancem as habilidades e capacidades 
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necessárias ao gerenciamento da informação. Nesse sentido, o processo de ensino e 

aprendizagem só ocorre quando a tarefa de ensinar se constrói com o exercício de aprender.  

Para a tutora a distância (2014), “as dúvidas sempre surgem no momento em que está 

acontecendo a aprendizagem, principalmente na realização das atividades, mais 

especificamente na compreensão dos enunciados das tarefas”.   

O Moodle, segundo a tutora (2014) é uma tecnologia educacional livre para internet de 

fácil compreensão, sendo necessários apenas conhecimentos básicos de informática para que 

se consiga acessá-lo.  

Londero (2014) acredita que a EAD é uma forma de ensino que promove maiores 

oportunidades na educação, assim sendo, “é possível considerar as noções de flexibilidade, 

respeito ao ritmo individual, inclusão social, adequação ao estilo de aprendizagem do 

estudante, autonomia e qualidade pedagógica”.  

Para ela (2014) a educação a distância permite que novos conceitos sejam 

compreendidos, valores reconstruídos, que se desenvolvam novas competências e que se 

aprenda continuamente.  

A tutora (2014) acredita que a EAD contribui para que haja uma mudança no 

comportamento e no pensamento das pessoas. Ela acredita “na educação e que podemos fazer 

a diferença na vida de cada um de nossos educandos, bem como construir um mundo melhor 

com dias mais felizes para todos”.   

  

 

6. CONCLUSÃO  

  

 Ao finalizar esta pesquisa  sobre os métodos de comunicação entre professores 

tutores e alunos no curso de Especialização a distância em Mídias na Educação, da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, polo de Três Passos, Rio Grande do Sul, pode-

se perceber que, apesar de não contabilizar como presença, muitos estudantes entram em 

contato com os tutores, presencial e a distância, através das redes sociais, principalmente o 

Facebook, por e-mail e telefone.  



 

716 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

 Há também o contato via mensagens e fóruns no ambiente Moodle, que contam 

como frequência no curso de especialização, já que são poucos os encontros presenciais no 

decorrer do curso.  

 O contato, que inicialmente era mais frequente, se tornou mais esporádico conforme 

os estudantes foram se familiarizando com o ambiente e com as tarefas. Além disso, os 

motivos pelos quais os tutores são procurados estão relacionados ao ambiente Moodle e às 

atividades disponibilizadas nele.  

Em uma próxima pesquisa poderia ser estudado como os alunos percebem e avaliam 

a comunicação entre eles e os tutores e professores das disciplinas, se os métodos utilizados 

são efetivos e eficientes no momento de esclarecer dúvidas.   

Através deste artigo, pode-se confirmar a importância de cursos a distância, tanto em 

graduação, quanto em pós-graduação, para atualizar e aperfeiçoar pessoas que trabalham e 

não têm tempo de frequentar um curso presencial.   

Além disso, com esta pesquisa também se conseguiu compreender melhor o quão 

relevante é para os professores se manterem atualizados, principalmente em relação às mídias, 

que estão cada vez mais presentes no cotidiano de seus alunos.  
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O CORPO COMO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO “FOLK” E SEU VALOR PARA 

A EDUCAÇÃO POPULAR 
  
  

Luiz Ricardo Linch1  
  
RESUMO  
    
O objetivo deste trabalho é compreender, a partir da observação de um caso específico, de que 
forma o corpo pode se tornar um veículo de expressão de grupos marginalizados e servir aos 
propósitos da educação popular. No encerramento de um seminário no campus Rio das Ostras 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), uma performance retratou a costura de uma 
vagina, visando a protestar contra o estupro. O evento chamado “Xereca Satânik – A Festa” 

apareceu nas páginas de redes sociais e jornais do país inteiro no final de maio e início de 
junho de 2014. As opiniões sobre o caso se dividiram: muitos o consideraram uma afronta aos 
valores e moral vigentes, enquanto algumas pessoas defenderam o ato como forma válida de 
expressão. A hipótese a ser testada é se a forma de expressão da diferença pelo corpo serve 
para dar a palavra a grupos que a tem reprimida na sociedade. O método utilizado é o de 
inferência dos possíveis sentidos da construção da performance “Xerek Satânica”, a partir do 

diálogo com as teses de autores que trabalharam com o marginal e popular, especialmente 
Luiz Beltrão e Paulo Freire. Como resultado da análise, considerou-se que, na repercussão da 
performance, houve distúrbios na comunicação entre os diferentes lados, o que prejudicou o 
debate. O corpo, no entanto, ainda pode ser um importante meio de expressão de grupos 
marginalizados e tem o potencial de ser usado na educação popular, ou seja, na tomada de 
consciência, posicionamento e luta por decisão.  
 
Palavras-chave: Corpo; Folkcomunicação; Educação popular.  
   
 
1. INTRODUÇÃO  

  

O direito à palavra, na concepção de Paulo Freire (1987), é condição indispensável 

para o ser humano descobrir sua liberdade e realizar-se. A sua pedagogia é dirigida à camada 

da população desprovida de meios de expressar sua subjetividade e da educação que lhes 

permita agir de forma consciente. A educação popular surge da necessidade de transformar a 

massa analfabeta em povo, ou seja, em indivíduos conscientes de seus direitos e 

responsabilidades, que optam por participar das decisões em sua sociedade. Luiz Beltrão 

(1980) foi o responsável por uma teoria comunicacional genuinamente originada no Brasil: a 

folkcomunicação. Esta se refere aos modos de se expressar, dialogar e transmitir mensagens 

                                                 
1 Mestrando em Comunicação pela UFPR, e-mail: luizlinch@gmail.com.  
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dos sujeitos marginalizados, aqueles que não encontram recepção na sociedade aos seus 

valores e ideais, que destoam da cultura hegemônica.   

O objetivo do presente trabalho é compreender a forma como o corpo pode se tornar 

um veículo (folk)comunicacional, a partir da observação do evento que ficou conhecido como 

“Xereca Satânik – A Festa”, assim como discutir seu potencial de uso para a educação 

popular. O nome da confraternização é provocativo, podendo ser interpretado como tentativa 

de chocar as pessoas e reivindicar mudanças, subvertendo a ordem social e moral 

estabelecidas. Por ser originada de um grupo aparentemente marginalizado – o Coletivo 

Coiote, a utilização do corpo nesse ato é compreendida como uma forma de folkcomunicação. 

A intenção radical da mensagem, ou seja, transformar profundamente a sociedade em relação 

à aceitação do corpo e ao direito a sua proteção, possibilita entender o ato, também, pela ótica 

da educação popular. A hipótese a ser testada é se a forma de expressão da diferença pelo 

corpo tem o potencial de dar a palavra a grupos que a tem reprimida na sociedade. O método 

utilizado é o de inferência dos possíveis sentidos da construção da performance “Xerek 

Satânica”, a partir do diálogo com as teses de autores que se preocuparam com o marginal e 

popular, especialmente Luiz Beltrão e Paulo Freire.  

O corpo é aqui entendido como forma de comunicação à medida que é utilizado para 

expressão da “palavra”, visando à interação e transmissão de mensagens entre indivíduos e 

grupos. Não serão abordados os campos da dança ou da linguagem corporal propriamente 

dita; será focado o uso do corpo como mural de mensagens e meio para expressões e o debate 

de ideias. Propõe-se que o corpo pode ser uma forma de comunicação de grupos populares 

e/ou marginalizados, constituindo uma linguagem “folk”, além de ser possível sua utilização 

na educação popular. O uso corporal para comunicação, no caso analisado, pleiteou o 

rompimento do domínio masculino e social sobre o corpo. As participantes do Coletivo 

Coiote procuraram reivindicar o fim da opressão contra o livre uso de seus corpos, fazendo-os 

falar para transmitir suas identidades e o desejo de serem vistas como iguais e respeitadas 

perante a sociedade. O mérito do uso feito do corpo na performance não será julgado; 

importará observar as relações comunicacionais ocorridas, que fizeram a mensagem original 

do protesto – o repúdio ao estupro – perder o foco na midiatização do evento.  
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2. A EXPRESSÃO ATRAVÉS DO CORPO: PROTESTO E BUSCA POR LIBERDADE  

  

No fim do mês de maio de 2014 aconteceu o Seminário Corpo e Resistência e 2º 

Seminário de Investigação e Criação do Grupo de Pesquisas/CNPq Cultura e Cidade 

Contemporânea na Universidade Federal Fluminense (UFF), campus de Rio das Ostras – RJ. 

O evento foi encerrado por uma confraternização intitulada “Xereca Satânik – A Festa”, que 

contou com a presença do Coletivo Coiote, um grupo de Juiz de Fora – MG. As participantes 

do grupo fizeram uso da nudez de seus corpos, assim como de simulações de rituais com 

cortes, crânios, fogo e batuques tribais, para protestar contra estupros e agressões. O ápice da 

performance foi a costura dos lábios vaginais de uma integrante do grupo, Raíssa Vitral. Essa 

jovem foi identificada como a mesma pessoa que, durante a Jornada Mundial da Juventude em 

2013, masturbou-se com um crucifixo e quebrou imagens de santos. A relação entre os 

eventos pode ser visto como um fator que elevou o grau da indignação de parcela do público 

que teve contato direto com o ato ou visualizou as imagens distribuídas por diversos meios.   

  

  
FIGURA 01 – COSTURA DA VAGINA.  
FONTE: GOOGLE IMAGENS (2014)  
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FIGURA 02 – SANGRAMENTO.  
FONTE: GOOGLE IMAGENS (2014)  
  

  
FIGURA 03 – CORTE SUPERFICIAL NO CORPO.  
FONTE: GOOGLE IMAGENS (2014)  
  

  
FIGURA 04 – CRÂNIO, FOGUEIRA E NUDEZ.  
FONTE: GOOGLE IMAGENS (2014)  
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Algumas das pessoas que assistiam à performance resolveram se retirar nesse 

momento. Poucas horas depois, surgiram os primeiros comentários em redes sociais sobre a 

festa, que falavam de abuso de drogas, orgias, mutilação corporal e satanismo. Alguns meios 

de comunicação aproveitaram essas impressões para explorar o potencial sensacionalista na 

midiatização do evento. O fato de ter sido realizado dentro de um espaço público e parte de 

um seminário que contou com recursos do CNPq fez da festa motivo de protestos contra 

desperdício do dinheiro público e degradação do ensino superior. Dias após a performance no 

campus Rio das Ostras da UFF, foi publicado um manifesto de defesa ao ato. Identificando-se 

como Jokasta Bom Peixoto, uma pessoa escreveu na rede social Facebook um texto bastante 

crítico à sociedade em geral, repudiando as críticas ao evento “Xereca Satânik”.  

Xereca satânica é arte, Xereca Satânica é a liberdade de nossos corpos. Xereca 
Satânica é a expressão ousada de uma vida limitada. Todos os dias costuram nossa 
buceta, nosso cu e nossa piroca, costuram com linhas invisíveis de machismo, de 
moralismo, de valores conservadores. As xerecas já sangram biologicamente, isso 
não nos basta, nós queremos fazê-la sangrar socialmente.2  

Segundo o conteúdo do manifesto, o objetivo da performance teria sido “manchar de 

sangue” valores conservadores disseminados na sociedade. Essa metáfora pode ser entendida 

como repúdio a dogmas e repressões de grupos contrários ao livre uso do corpo humano, 

apregoados em escolas e igrejas, por exemplo. O Coletivo Coiote, pelo que pode ser 

interpretado do ato, quis chocar a sociedade de um modo agressivo e marginal, fazer um 

ataque à desigualdade do mundo, onde determinadas identidades culturais são valorizadas, 

enquanto as que desviam dessas são reprimidas e desprezadas. A performance justifica-se 

ainda como uma forma de crítica à imposição de ideais estéticos – disseminados 

especialmente em revistas de moda - sobre o corpo feminino.  

As imagens publicadas na internet e em jornais, de certa forma chocantes, 

fomentaram a polêmica sobre o caso, além de levantarem o debate sobre questões 

socioculturais relevantes. De acordo com Moretzsohn (2014), podemos distinguir quatro 

discussões principais provocados por “Xereca Satânik”: o direito à liberdade de expressão; a 

legitimidade daquilo que é considerado como arte; os limites dos eventos acolhidos por 

instituições públicas; e a mediação informativa realizada, formal e informal.   

                                                 
2 O manifesto integral está disponível  em: http://www.sidneyrezende.com/noticia/230104+viemos+ao+mundo+ 

para+manchar+os+valores+de+sangue+diz+manifesto+sobre+festa+na+uff.   
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A jornalista e professora (2014), abordando o primeiro tema, lembra que apesar da 

liberdade de expressão ser um direito garantido constitucionalmente, não é absoluto. Formas 

de expressão como o racismo, trotes violentos e injúrias, por exemplo, são considerados 

delitos na legislação atual. A nudez em público é criminalizada como atentado ao pudor; e os 

cortes e costuras realizados podem ser classificados como lesão corporal. Assim, a liberdade 

de expressão possui limites morais e legais, não sendo permitido ao sujeito dispor de seu 

corpo de toda forma que entender. Essas restrições mudam com o desenrolar da história das 

sociedades, algumas mais liberais e outras bastante conservadoras. No Brasil, a exposição do 

corpo nu em público, ainda que sob justificativa de arte, não é aceitável. Representações 

artísticas precisam respeitar restrições em espaços públicos, que é o caso dos campi da UFF. 

Ainda que a chamada para a festa de encerramento tenha sido razoavelmente clara nas 

intenções do coletivo que a integrou, as normas legais vigentes não permitem o uso do corpo 

de forma a chocar as pessoas, o que, na interpretação feita aqui, foi justamente o objetivo da 

performance.  

A resposta à questão do que pode ser considerado ou não arte está longe da 

unanimidade. Perfomances e criações artísticas pensadas para chocar a sensibilidade das 

pessoas e as fazerem pensar sobre seus limites frequentemente recebem uma interpretação 

negativa. A costura de partes do corpo, inclusive genital, não é novidade na arte 

contemporânea desde pelo menos a década de 1970, sendo também citada na obra do Marquês 

de Sade3
. “A função da arte é tornar os objetos ‘estranhos’, criar formas difíceis, aumentar a 

dificuldade e a duração da percepção, pois o processo de percepção é um fim estético em si e 

deve ser prolongado” (SIM, 2013, p. 55). A arte afasta os objetos do automatismo da 

percepção, o que, segundo essa tese, já seria suficiente para considerar uma determinada ação 

intencional ou objeto como obra artística. Defensores do evento “Xereca Satânik” alegam que 

o valor estético do ato está em chamar a atenção das pessoas, ainda que o resultado, em 

grande parte, não foi o pretendido. Os que consideraram a performance inaceitável e de mau 

gosto afirmam que não pode ser considerada arte, pois teria o objetivo único de zombar da 

sociedade.  

                                                 
3 Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), o Marquês de Sade, foi um aristocrata francês e escritor conhecido por 
suas obras de teor sexual libertino. Escreveu na prisão muitos de seus livros, os quais chocaram a moral da sociedade de sua 
época e continuam controversos até os dias atuais.  
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Os limites do que a universidade pública pode acolher em seu meio é outro tema de 

difícil contemporização. Por um lado, a educação necessita trabalhar com correntes de 

pensamento contrárias ao senso comum, a fim de promover discussões e a descoberta de 

novas ideias. O contraponto a essa visão vem de pessoas que, sendo as instituições públicas 

financiadas por todos, acham que essas devem respeitar os valores aceitos pela maior parte da 

sociedade. O chefe do Departamento de Produção Cultural da UFF de Rio das Ostras, Daniel 

Caetano, qualificou em sua página pessoal do Facebook como tentativa de censura as críticas 

à performance do Coletivo Coiote, atribuindo a repercussão do caso a pessoas que não 

admitiriam “qualquer espécie de desvio do padrão ou mesmo qualquer espécie de afronta à 

sua sensibilidade confortável, conformista e preguiçosa” (apud MORETZSOHN, 2014). 

Criticou ainda a cobertura midiática realizada, que teria transformado o ato em uma notícia 

para “blogs sensacionalista e imprensa marrom”. O que o administrador fez, no entanto, pode 

ser interpretado como uma tentativa de silenciar a discussão a respeito da performance, pois 

negou a validade das críticas contrárias a ela. Assumiu posição ao extremo oposto dos que 

classificaram o ato como reflexo da desorganização nas universidades públicas, que, em sua 

visão, deveriam estar formando profissionais e não patrocinando festas.  

Por fim, interessa levantar a questão da mediação realizada para fazer chegar as 

informações sobre a performance à população em geral. A rápida disseminação do caso foi 

consequência do compartilhamento de imagens e impressões do evento em redes sociais na 

internet. Após ficarem cientes do caso, os meios noticiosos usaram em suas manchetes termos 

como “orgias”, “satanismo” e “abuso de drogas”. Fizeram-se diversos protestos e acusações, 

com a polícia se comprometendo a realizar uma investigação mais apurada. Pessoas que 

estiveram no local deram suas versões dos fatos, relatando o que, em sua visão, de fato 

ocorreu. A performance foi feita para chocar e atrair os sentidos, com o intuito de atiçar a 

consciência dos participantes do evento para um grave problema social – o estupro. Não foi 

esse, no entanto, o enfoque dado nos meios de informação, formais e informais. É 

compreendida uma certa sensacionalização do caso, o que elevou ânimos, a favor e contrários 

à performance. Dessa maneira, o debate sobre estupro, liberdade individual e demais temas 

levantados pela “Xereca Satânik” ficou em segundo plano; no lugar disso foi focada a 

ritualização da performance, especialmente a costura da vagina. Entre acusações de “baderna” 
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e “censura”, os lados contrários tentaram silenciar a palavra e negar a validade da expressão 

um do outro.  

   

3. O USO CORPORAL NA COMUNICAÇÃO DOS MARGINALIZADOS  

  

Marginalizado, na teoria folkcomunicacional desenvolvida por Beltrão (1980), é o 

indivíduo colocado fora do centro social por contestar a cultura e organizações estabelecidas. 

As práticas e ideias gerais a um determinado povo são contrapostas por uma filosofia e/ou 

política que difere daquelas em um ou mais pontos. Os sujeitos que as propõe não tem lugar 

reservado no seio social; com muita dificuldade, conseguem expressar suas ideias e desejos. O 

autor conceitua três categorias principais de marginalizados:  

- Messiânica: característica de indivíduos com ideias e dogmas religiosos 

discordantes dos das grandes instituições; em geral são carismáticos e fundam grupos que se 

isolam e procuram viver de acordo com suas próprias convicções religiosas.  

- Político-ativista: existe nos dois extremos da polarização social, ou seja, engloba 

tanto os sujeitos que desejam conservar estruturas e convenções que lhe beneficiam quanto 

aqueles que procuram mudar radicalmente as instituições e a ordem social.  

- Erótico-pornográfica: pertence aos indivíduos que não se conformam com a 

moral e costumes vigentes em uma determinada sociedade, militando a favor da liberação do 

gozo do corpo e bens materiais de todas as maneiras que lhes aprazem.   

“Em qualquer desses grupos sociais minoritários observa-se (...) a aspiração coletiva 

a uma vida livre de sofrimentos, angústias, injustiças e opressões e/ou de pleno gozo das 

riquezas e prazeres que a civilização proporciona a uma minoria privilegiada” (BELTRÃO, 

1980, p. 104).  Para este trabalho interessa especialmente a categoria erótico-pornográfica, 

pois é nesta que melhor se compreende o Coletivo Coiote e o significado inferido de sua 

performance.  

A reinterpretação das teorias freudianas pelo teórico da Escola de Frankfurt Herbert 

Marcuse (apud BELTRÃO, 1980), colocou a necessidade de satisfação dos instintos humanos 

no campo sociológico. A busca pelo livre gozo, segundo Marcuse, seria incompatível com os 

estamentos de uma sociedade civilizada, que se organiza de forma a reprimir os instintos. “O 

desenvolvimento da repressão social leva ao desencadeamento da revolta das energias do 
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corpo humano contra os mecanismos opressores e à luta pela implantação de uma sociedade 

sem peias, estágio a que estamos atingindo na atual centúria” (BELTRÃO, 1980, p. 212). A 

organização de grupos que se expressam pelo seu corpo, buscando a total propriedade e 

domínio deste, representaria uma reação “natural” do indivíduo marginalizado, que se 

manifestaria com o objetivo de romper as barreiras impostas socialmente.  

A folkcomunicação – a comunicação própria dos marginalizados - possui diversas 

semelhanças com meios de expressão interpessoais típicos das relações humanas. As 

mensagens são elaboradas, codificadas e transmitidas por meios familiares entre emitentes e 

receptores, sendo que os primeiros possuem um prévio conhecimento sobre influências 

psicológicas e sociais dos segundos (BELTRÃO, 1980). Isso significa que os responsáveis 

pelos conteúdos “folk” os moldam de forma que seu público perceba neles formas conhecidas. 

Uma maneira bastante comum e utilizada na comunicação é a linguagem corporal; desse 

modo, grupos populares e marginalizados podem utilizá-la para expressar suas mensagens e 

cultura.    

Quanto à expressão de seu pensamento e aspirações, utilizam, como os demais 
grupos marginalizados, os meios que denominamos folk. No entanto, é em 
manifestações coletivas e atos públicos, promovidos por instituições próprias (...) 
que, sob formas tradicionais, revestindo conteúdos atuais, sob ritos, às vezes 
universais, mas consagrados pela repetição oportuna e especialmente situada, essa 
massa popular urbana melhor revela suas opiniões e reivindicações, exercitando a 
crítica e advertindo os grupos do sistema social dominante de seus propósitos e de 
sua força (BELTRÃO, 1980, p. 60).  

Através de rituais, as mensagens são ditas com maior veemência e intensidade, podendo 

chocar o público não iniciado nas tradições do grupo popular. A ritualização é um instrumento 

que dota a expressão de maior contundência, seja esta sagrada ou profana, local ou nacional, 

formal ou informal (BELTRÃO, 1980). Essa característica torna, por vezes, a comunicação 

folk problemática e conflituosa, como foi o caso da performance “Xereca Satânik”. Para 

muitas pessoas que, de alguma forma, entraram em contato com a apresentação, o sentido dela 

teria sido somente insultar os valores morais e desperdiçar dinheiro público. A intenção de 

crítica e/ou mudança social, no entanto, pode ser reforçada pela ritualização, tendo o potencial 

de penetrar mais fundo na consciência do público.    

As instituições que reprimem a expressão dos grupos minoritários são chamadas por 

Beltrão (1980) de “novos coronéis”. São identificadas principalmente por siglas e títulos, 

como “STF”, “Fábrica”, “Partido”, “Banco”, “Escola”, “INSS”. Os que são impedidos de 
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dizer sua palavra também são desindividualizados, tornando-se meramente “clientes”, 

“empregados”, “massa”, “consumidores”. “O novo coronelismo esconde-se sob a armadura de 

estatutos e regulamentos, de normas de conduta gerais, sem qualquer atenção a relações ou 

sentimentos pessoais” (BELTRÃO, 1980, p. 175). A comunicação empreendida por essas 

instituições, via de regra, nega a interação, não abre espaço para o popular se expressar, a não 

ser por meio de estereótipos a serem explorados comercial ou ideologicamente. Aqueles que 

são as “exceções ao padrão”, ou que sofrem de condições pessoais ou sociais atípicas, são 

sistematicamente colocados para fora da cadeia de decisão, sendo restringido seu espaço para 

se expressar.  

A pintura de corpos nus em passeatas e a modificação corporal, práticas recorrentes 

de grupos marginalizados, são análogas aos grafites – ou pichações – na forma como são 

compreendidos por Beltrão (1980). O corpo humano é o equivalente aos muros na expressão 

dos sujeitos; a diferença é que a retratação de temas do inconsciente coletivo não é imóvel, 

mas surge à vista inesperadamente, a qualquer hora e em quase todo lugar. Outra distinção do 

corpo em relação aos muros é que o anonimato é invertido: em vez da não identificação com o 

autor, as pinturas e modificações corporais reafirmam ainda mais a identidade do sujeito que 

as expressa. “O exemplo engaja à imitação e à célere vulgarização. Implanta-se um combativo 

desafio incógnito, gerador de censura ou cristalizando resposta” (DALL’AGNOL, 1978 apud 

BELTRÃO, 1980, p. 225). Tanto o grafite como o corpo são meios informais de expressão, 

sendo ambos de difícil controle.  Antes, a tentativa de repressão pode dar ainda mais 

visibilidade para a mensagem, implicando na sua multiplicação.  

Assim como acontece no grafite, a utilização do corpo como veículo de expressão é 

própria de pessoas e grupos que se encontram sob pressão social. Suas ideias, desejos e 

valores não encontram espaço com facilidade em veículos oficiais, e sua linguagem é de 

difícil apreensão para um público distante da realidade dos marginalizados. “O receptor (...) é 

um qualquer (como no sistema de comunicação social) e, por isso, nem sempre decodifica e 

interpreta objetivamente a mensagem, decifra seu significado latente na forma manifesta em 

que se envolve” (BELTRÃO, 1980, p. 226). A reação desse público depende de suas próprias 

convicções e aspirações internas, além do quanto está aberto para a percepção do diferente. 

Reações de indignação e revolta, assim como a rotulação e simplificação das mensagens, é um 

risco que corre a folkcomunicação.   
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O corpo é entendido, neste trabalho, como um veículo folkcomunicacional na medida 

em que é utilizado para passar uma mensagem de um grupo minoritário e/ou marginalizado. O 

mesmo objeto – o corpo - que é alvo de agressões físicas e verbais atua como um meio de 

petição e reivindicação de direitos e visibilidade. O ativista folk é o indivíduo que tem a 

intenção de provocar transformações na sociedade, e faz isso defendendo ideais, valores e 

objetivos do grupo ao qual pertence. O corpo é o receptáculo da vida do indivíduo, o que faz 

dele algo protegido na própria legislação. Não é permitido ao sujeito dispor de seu corpo de 

forma a prejudicar diretamente seu bem estar físico nem de modo a ofender outras pessoas. 

Essa regulamentação, no entanto, é utilizada para a implicação de diversas outras restrições de 

cunho puramente moral. Esta última não é algo fixo, transforma-se historicamente, de acordo 

com as mudanças socioculturais. O que hoje é considerado impróprio pode ser visto como 

“comum” no futuro; existe a possibilidade, também, de ocorrer exatamente o contrário, 

surgindo novas restrições.  

No caso da performance no campus da UFF em Rio das Ostras, a razão principal  

interpretada era a de divulgar uma mensagem de proteção e libertação do corpo. O objetivo 

buscado é que este não seja domínio da sociedade, que se apropria dele alegando, por 

exemplo, que existem formas adequadas de se vestir e que o aborto e eutanásia são um pecado 

contra Deus. O coletivo, aparentemente, quis transmitir em seu ato que o corpo é propriedade 

individual e que o sujeito deve ter o direito de utilizá-lo da melhor forma que atenda aos seus 

instintos e pensamentos, sem sofrer por isso coerção de qualquer tipo. Sobre a Marcha das 

Vadias, Maux e Morais (2013, p. 7) dizem que “o corpo saiu da condição de ser atacado e 

atacou a conjuntura social de submissão”. O mesmo pode ser dito da performance “Xereca 

Satânik”: numa aparente agressão a si próprias, as participantes feriram o ambiente social e se 

reafirmaram como soberanas de sua individualidade, desejaram mostrar que seus corpos não 

são bens à espera de donos. O uso de pinturas, símbolos, roupas ou a ausências destas pode 

ser interpretado como uma mensagem de que o controle sobre o próprio corpo deveria ser  

total.  

Usar o próprio corpo para se expressar é um meio primitivo, artesanal, impactante e 
folk de se comunicar. É uma maneira simples de falar muito sem recursos. O 
método rudimentar gera impactância devido ao uso do corpo como veículo 
folkcomunicacional, e ganha espaço na mídia massiva, o que possibilita a expansão 
de um pensamento e a consequente proliferação cultural (MAUX; MORAIS, 2013, 
p. 7).  
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Pode-se dizer que o corpo “fala”, é um meio de expressão assim como a voz e a escrita. O seu 

uso durante o evento “Xereca Satânik” pode ser entendido como um apelo pela completa 

autonomia e respeito individuais. O corpo dialogou com o público, que interpretou as 

mensagens a partir de suas próprias convicções, traduzindo-as de forma que lhes parecesse 

algo coerente. Esse é o perigo da incomunicação, que pode resultar na tentativa de silenciar a 

palavra do outro. O corpo é instrumento de folkcomunicação, um meio alternativo de 

transmitir informações de grupos que historicamente são marginalizados. Conforme relatou a 

repórter do Mídia Ninja, Isadora Machado (2014)4, o corpo foi usado como suporte para um 

ataque às restrições conservadoras à autonomia do corpo. Em razão da circulação pouco clara 

de informações sobre o evento, a discussão ficou retida no campo da moral, costumes e 

tradições. A tentativa de ambos os lados de silenciar um ao outro prejudicou ainda mais o 

debate. Negar a palavra é desumanizar e desumanizar-se; é impedir a liberdade do outro e, 

com isso, desfazer a sua própria.  Pois, para Freire (1980), só há comunicação entre 

semelhantes, que precisam se ver como iguais. Dessa forma, o corpo pode ser um veículo 

apropriado para a educação, em especial, a popular.  

  

  

4. A PALAVRA E A EDUCAÇÃO POPULAR: PRÁXIS E RADICALIZAÇÃO  

  

A práxis, para Freire (1979), consiste na ação e reflexão sobre o mundo. Para abrir e 

estimular a consciência, o ser humano objetiva – ou admira – a realidade, enxergando nela o 

que precisa ser mudado para que se realize e permita aos outros se realizar. Consciente de si e 

do meio em que vive, o homem pode atuar em prol de seus ideais, desejos e sentimentos, 

encontrando seu sentido no mundo. Isso significa afirmar-se a si mesmo, expressar como se 

imagina ser e como espera que os outros lhe enxerguem, e fazer a opção de participar das 

decisões da vida em sociedade. Assim se dá a passagem de massa para povo: decidir 

participar da vida social, agir sobre a realidade, renunciar à dimensão puramente emocional e 

inconsciente que é própria dos indivíduos despolitizados. A educação popular é associada à 

política, pois se posiciona a favor dos destituídos, de sua palavra e procura transformar o 

mundo para que esses se libertem.  
                                                 
4 Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/06/o-que-midia-nao-contou-sobre-o-xerecsataniks.html. 
Acesso em 05/06/2014.  
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A liberdade, na forma como é compreendida por Lima (1981), enquadra-se como 

categoria histórica, altera-se no tempo através das relações dentro e entre os povos.  Para 

alcançá-la, é necessário que o ser humano, consciente de sua situação enquanto ser inacabado, 

atue sobre sua realidade, igualmente inacabada. Esse não é o ponto de chegada para a 

humanidade; antes, é o ponto de partida, a partir do qual o ser humano cria e transforma o 

mundo para satisfazer sua subjetividade e permitir o mesmo aos seus iguais. É essa 

exatamente a práxis: a ação consciente sobre a realidade; seu oposto é a opressão, que implica 

na supressão da práxis, ou seja, impedir que o ser humano se expresse e decida sobre sua vida.  

A humanidade é viabilizada através da comunicação. Isso porque as pessoas são 

sujeitos de linguagem, vivem comunicando-se, faz parte da essência do que são e como 

vivem. Impedir a palavra é reificar, tornar o sujeito em “coisa”, a qual não tem direito de 

expressar-se e interpretar o mundo de seu modo. “Somente através da comunicação é que a 

vida humana pode adquirir significado” (LIMA, 1981, p. 63).  Ser simplesmente contrário a 

manifestações tais como a performance do Coletivo Coiote, sem ponderar suas razões, é 

desejar suprimi-las, negar ao grupo marginalizado o direito de se expressar. Um ato é 

considerado opressivo à liberdade quando impede um ou mais sujeitos de se tornarem mais 

humanos, isto é, mais expressivos, comunicativos e agentes da práxis. Agir de acordo com sua 

subjetividade sem impedir que o outro expresse a sua própria não pode ser considerado, a 

princípio, um ato agressivo.  

A alfabetização, segundo a teoria e prática elaboradas por Freire (1987), serve ao 

homem incompleto, que deve procurar sua liberdade no mundo, a fim de realizar-se. 

Analfabeto é o indivíduo incapaz de dizer sua própria palavra e, com isso, impedido de efetuar 

sua práxis. Essa é a razão do método freiriano englobar desde o nível inicial da educação até 

os mais altos graus da formação superior. A pedagogia de Freire é radical, mas não sectária; 

isso significa que deseja transformar profundamente as estruturas sociais, mas não impõe 

regras fixas e autoritárias para a consecução disso. “Se a sectarização é o próprio do 

reacionário, a radicalização é o próprio do revolucionário. Daí que a pedagogia do oprimido, 

que implica numa tarefa radical, não possa ser realizada por sectários” (FREIRE, 1987, p. 15). 

Para o autor, a própria essência do viver está ligada à liberdade do homem; a desumanização 

implica numa descaracterização do ser. “Não há vida sem morte, como não há morte sem 

vida, mas há também uma ‘morte em vida’. E a ‘morte em vida’ é exatamente a vida proibida 
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de ser vida” (FREIRE, 1987, p. 99). Reprimir a palavra, a práxis, é negar a própria existência 

do humano, é fazer dele uma simples peça no motor social, sem direito a projetar e a realizar 

por si mesmo.   

A concepção dialética da educação por Gadotti (1995) segue os passos da pedagogia 

de Freire. O autor enxerga a consciência como fruto das condições materiais da vida, 

aproximando-se do materialismo histórico5 da teoria marxista. Dessa maneira, alcançar a 

consciência é também procurar alterar as condições materiais da vida do ser, a fim de tornar 

este livre. “Toda pedagogia que deseja realizar um princípio de liberdade para formar um 

indivíduo em si, isolado dos outros, é uma abstração e uma ilusão” (LOMBARDI, 1971 apud 

GADOTTI, 1995). Só se é livre em relação com o outro, a liberdade consiste num 

comportamento responsável do indivíduo no meio social. Liberdade não pode ser confundida 

com arbitrariedade – fazer tudo que vier à mente – nem responsabilidade pode ser atrelada à 

pura autoridade; são dois conceitos que se interligam para viabilizar o agir consciente. A 

consciência das limitações existentes e restrições impostas pelo meio já é, por si só, uma certa 

força do indivíduo sobre a realidade. É a partir desse conhecimento que o sujeito atuará para 

conquistar sua liberdade e permitir a libertação do outro.  

A educação é um processo contraditório (unidade e oposição), uma totalidade de 
ação e reflexão: eliminando a autoridade caímos no espontaneísmo libertário onde 
não se dá educação; eliminando a liberdade, caímos no autoritarismo, onde também 
não existe educação, mas domesticação ou puro adestramento. O ato educativo 
realiza-se nessa tensão dialética entre liberdade e necessidade (GADOTTI, 1995, p. 
74).  

O professor, na educação popular, é um mediador que auxilia o aluno na organização 

e coerência de seus conhecimentos, a fim de que possa utilizá-los na sua práxis. A forma 

como se dá a socialização e educação tradicionais faz dos saberes um mar caótico, repleto de 

estereótipos, fragmentos e preconceitos; um cabedal pedagógico essencialmente conservador 

e imobilista (GADOTTI, 1995). A tarefa diretiva do professor é orientar os conhecimentos e 

experiências dos alunos de forma que todos aprendam algo, principalmente compreender a 

disputa social entre as classes, a fim de criar uma nova realidade, mais justa e igualitária. “O 

educador (...) é um organizador que rompe com a formação idealista (anti-histórica), com a 

formação formal (antidialética) e com a formação acadêmica (apolítica) dele e do próprio 

aluno” (GADOTTI, 1995, p. 91 e 92). O rompimento se dá através da autoafirmação, tanto do 

                                                 
5 O materialismo histórico, método de pensamento desenvolvido por Karl Marx (1818-1883), procura explicar a história das 
sociedades humanas através dos fatos materiais, especialmente os econômicos e técnicas de produção.   
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professor quanto do aluno, que consiste na consciência de classe e na opção de tomar parte 

nas decisões sobre suas condições de vida.  

A educação formal apoia-se, entre outros autoritarismos, na imposição do silêncio ao 

sujeito questionador e na fala programada de professores e alunos. A prática arbitrária 

despreocupada com o aprendizado é o outro extremo da pedagogia imobilista, onde também 

não ocorre a educação. O sistema de educação tradicional tem por objetivo moldar indivíduos 

que atendam aos desejos e necessidades da minoria dominante. A pedagogia que Gadotti 

(1995) propõe pauta-se na abertura da consciência, na liberdade de fala, e também na 

coerência e compreensão; não cai no espontaneísmo nem no adestramento, antes procura dar 

aos alunos e professores condições de buscarem sua liberdade e realizarem-se a partir dela. É 

necessário manter constantemente a tensão entre indivíduo e sociedade, questionando-a a 

partir dos objetivos do sujeito. Estudar o contexto sociocultural é importante para que as 

questões não sejam tratadas de forma simplista, mas que busquem estratégias 

transformadoras.     

O modelo seguido pelas universidades e faculdades tem o propósito de servir às 

comunidades locais; o problema é que o entendimento de “comunidade” confunde-se com o 

empresariado e o capital (GADOTTI, 1995). As necessidades da população são colocadas em 

segundo plano, pois a educação relaciona-se diretamente com a demanda do mercado de 

trabalho. O “capital humano” serve para suprir antigos funcionários por novos e trazer novas 

técnicas para os meios de produção. A educação, por esse modelo, tem o fim único de trazer 

harmonia para a estrutura social e econômica, evitar conflitos e apaziguar ânimos. A 

mensagem é: siga sua vida conforme lhe é dito e terá sucesso e felicidade. “A educação é uma 

prática de adaptação ao sistema” (GADOTTI, 1995, p. 151). Os inevitáveis problemas que 

esse método acarreta são entendidos tecnicamente e tratados administrativamente; toda 

ideologia é considerada irracional, exceto a hegemônica, que não é vista como tal. O espaço 

para o posicionamento político e transformação pedagógica é reduzido; logo, todo meio de 

expressão que procure dar vazão às reivindicações de grupos populares e marginalizados tem 

muita importância para alterar essa situação.  
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5. CONCLUSÃO  

  

Falar em popular, na visão de Hurtado (1992), é compreendê-lo como resistência 

dentro da cultura do povo. O popular seria, assim, o que não aceita ser unificado numa 

estrutura única, numa identidade que abarque toda uma nação.  Preservar o popular é 

resguardar a forma de identidade de um grupo, ou seja, a maneira como se enxerga e se 

relaciona com o mundo. Nessa disputa entre sociedade e popular, educação e comunicação 

estão interligadas e são pontos chave para a luta de um ou outro lado. A educação por ser um 

modo de apreender o externo, aquilo que é objetivado e pensado pelo sujeito; a comunicação, 

devido a seu caráter interacional e reticular, onde a relação entre os indivíduos e a mensagem 

trocada entre eles criam, traduzem e recriam a cultura. Desse modo, “educação, comunicação 

e cultura são componentes inseparáveis e complementares de um mesmo processo” 

(HURTADO, 1992, p. 102).  

A forma de expressão dos movimentos sociais e minorias étnicas, raciais, de gênero, 

entre outras, procura o reconhecimento de sua diferença. Tanto quanto uma representação 

política, demandam a visibilidade social, ou seja, serem considerados como indivíduos 

dotados de direitos comuns a todos (MARTÍN-BARBERO, 2013).  Negar esse direito é 

impedir a própria realização do ser humano, é deixar o sujeito “fora de si”.    

Esta palavrinha que hoje denomina uma droga, o êxtase [ecstasy], converteu-se no 
símbolo e metáfora de uma situação extática, isto é, de estar fora de si, fora do eu 
que a sociedade lhe designa, e que os jovens se negam a assumir. Não porque sejam 
desviantes sociais, mas porque sentem que a sociedade não tem direito de pedir-lhes 
a estabilidade que hoje não lhes confere nenhuma das grandes instituições 
socializadoras (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 138).  

Nesse cenário, o papel dos educadores e administradores é prover aos jovens e 

demais categorias sem visibilidade social espaços onde possam manifestar suas expressões e 

identidades. A educação, em conjunto com a comunicação e cultura popular, deve possibilitar 

a socialização entre as diferenças, permitir meios para compreensão, debate e criação. Precisa, 

em suma, devolver aos grupos minoritários sua voz para a participação nas sociedades em que 

vivem. A educação popular não possui um modelo; constitui-se antes de um aprendizado que 

se dá pelo exemplo - da ação social, política e cultural.     

O debate predominantemente moral sobre a validade do evento “Xereca Satânik”, 

que deixou em segundo plano as mensagens que o grupo pretendia passar, prejudicou a 

comunicação entre os diversos públicos e o potencial educativo do evento. Ainda assim, é 
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possível compreender o corpo como um potencial veículo de comunicação, a “palavra” de 

grupos “folks”, que procuram expressar seu desejo e busca pela liberdade. O corpo pode ser 

um meio de dar expressão ao sujeito, objetivo primeiro da educação popular, permitindo a 

práxis aos indivíduos destituídos dela. Garantir o direito à expressão consciente parece ser a 

verdadeira razão da educação popular, pois a ação responsável permite transformações, o 

fazer coletivo da sociedade algo mais justo e igualitário.  
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A PRÁXIS DA MÍDIA-EDUCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA 
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ONG 

ARGENTINA 
  
 

Maiara Garcia Orlandini1  
  
RESUMO  
    
Esse trabalho busca apontar as distinções e convergências entre a comunicação comunitária e 
a mídia-educação. A prática da comunicação comunitária, utilizada na perspectiva da 
mídiaeducação, resulta em uma ferramenta que incita o comprometimento dos jovens com as 
questões da sua realidade, atuando como alicerce para a construção de sua cidadania. Assim, o  
trabalho apresenta por objetivo refletir teoricamente sobre a mídia educação e avaliar a 
possibilidade de sua prática incitar o comprometimento dos jovens com a sua realidade e, 
assim, servir de alicerce para a construção de sua cidadania.  Para tal, a metodologia utilizada 
consistiu em pesquisa bibliográfica acerca do tema e na pesquisa participante que 
compreendeu oficinas de identidade, cidadania, relação com a comunidade, leitura crítica da 
mídia, e internet desenvolvidas  com jovens que vivem em uma casa de apoio em Buenos 
Aires, capital da Argentina. Com base nos dois conceitos, comunicação comunitária e 
mídiaeducação, a parte prática da pesquisa objetivou a criação de uma página no facebook, 
para  colaborar  no  desenvolvimento  crítico  e  na  construção  da cidadania dos jovens.  
  
Palavras-chave: Comunicação Comunitária; Mídia-Educação; Cidadania.  
  
  
1. INTRODUÇÃO  
 
 

 Os meios de comunicação de massa têm a função de informar o público sobre 

assuntos de interesse da população. Porém, por vezes, esses assuntos são noticiados de 

maneira sensacionalista. Os motivos de se divulgar, ou não, uma informação, diz respeito ao 

interesse da organização que dirige o meio de comunicação. A mensagem exibida pela mídia 

pode causar diversos efeitos no público, como persuasão, formação de opinião, choque 

cultural, alienação, rejeição ou simplesmente informação, e em alguns momentos esses efeitos 

possibilitam prejuízos às crianças em desenvolvimento. Segundo Fantin (2006), o uso 

extensivo que as crianças fazem dos computadores e da televisão pode ser nocivo para seu 

desenvolvimento, já que essas mídias são vistas como única fonte de informação e cultura 

                                                 
1 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela 
Faculdades Maringá. Email: maiaraorlandini@hotmail.com  
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pelos jovens. Por isso é necessário se pensar em uma forma de mediação entre as crianças e os 

meios de comunicação, para que passem a consumir os meios de forma benéfica.    

Muito se fala sobre a nocividade das mídias sob a subjetividade das crianças e 

adolescente, contudo, é um árduo trabalho lutar contra o consumo midiático. A educadora 

Mônica Fantin (2006) defende que a partir da influência da mídia, cabe pensar na utilização 

dos meios de comunicação como ferramentas para formar receptores críticos e não barrar o 

seu consumo. Assim, é possível que os educadores incitem uma postura mais crítica e 

autêntica dos educandos, utilizando os meios  de  comunicação  como  ferramentas  no 

processo educacional.   

Com base nos estudos de mídia e educação, em que os meios de comunicação de 

massa são tratados como peças fundamentais de uma mudança social transformadora, esse 

trabalho objetiva apontar os conceitos da  mídia-educação  e  como  esse  estudo  pode 

trabalhar integrado no processo de comunicação comunitária. Os conceitos da comunicação 

comunitária e da mídia-educação são convergentes, no sentido que as atividades inerentes às 

duas áreas incentivam o despertar do senso crítico.  A produção de produtos midiáticos, por 

parte das crianças, incita os envolvidos a exercitarem a cidadania. Dessa forma, utiliza-se a 

mídia como aliada na educação,  resultando  no desenvolvimento cidadão do sujeito.  

Para a práxis do trabalho, foi necessário a análise de uma organização não 

governamental que poderia dar suporte para a realização das oficinas de comunicação. A 

escolhida foi Hohar Isondú, localizada em Buenos-Aires, capital da Argentina, visto que esta 

possui uma sala de informática e também possibilita trabalhos extracurriculares.  A Hogar 

Isondú é um abrigo para jovens abandonados ou que vivem em situação de vulnerabilidade. A 

opção por uma  fundação  estrangeira,  se  deu  por  essa  ser  uma  oportunidade  de  ampliar  

os  estudos inerentes à mídia-educação e comunicação comunitária fora do Brasil.   

A práxis tem o objetivo de estimular jovens a produzirem uma página no Facebook 

para promover a fundação que os abriga, incitando-os a estabeleceram uma postura mais 

crítica, além de estimular a criatividade. Assim, os jovens são preparados a serem receptores 

críticos dos meios de comunicação e também incorporar um sentimento de pertença, para que 

sejam sujeitos comprometidos com a realidade que os cercam. Para isso, foram ministradas 30 

encontros, com o intuito de possibilitar uma maior participação e interação entre os jovens e a 

pesquisadora.  
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2. DOIS CAMPOS DISTINTOS, MAS TAMBÉM CONVERGENTES  

  

O campo da Educação e Comunicação tem se preocupado com as mediações entre 

cognição e a mídia. No contexto da discussão sobre esta interface  é  que  emerge a 

mídiaeducação. Para a professora Monica Fantin, esse campo teórico-prático pode ser 

entendido como:  

adoção de uma postura “crítica e criadora” de capacidades comunicativas, 

expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo 
oferecido pelas mídias, para interagir significativamente com suas produções e para 
produzir mídias também. Neste sentido, esta discussão também envolve os direitos 
das crianças, pois mais que prover e/ou proteger as crianças dos meios há que se 
pensar em formas de prepará-las mais eficazmente para as responsabilidades do ser 
criança hoje. Capacitá-las a partir de suas especificidades, analisar e refletir sobre 
suas interações com as mídias e criar condições para a participação (na medida do 
possível) em decisões que dizem respeito a este contexto. (FANTIN, 2006, p.31).  

  

Assim, a mídia-educação torna-se uma instância mediadora entre os meios de 

comunicação e as crianças, enquanto receptores dessas mídias. A autora (2006) sustenta 

também que esse campo configura-se com finalidade teórica e prática. Para Rivoltela (apud 

FANTIN, 2006, p.51), o campo de interação entre comunicação e educação, chamado por ele 

de mídia-educação é visto:  

  

Como prática social e disciplina curricular na formação de crianças, jovens e adultos 
trabalhando os conteúdos e as linguagens da alfabetização midiática. Capacitando  
os  sujeitos  a  “ler  e  escrever”  criticamente  com  as  mídias  e discutindo temas 

como igualdade, direitos de acesso, participação e cidadania – temas do campo da 
mídia-educação. (RIVOLTELA apud FANTIN, 2006, p.51).  

  

É nessa perspectiva que a mídia-educação tem como base uma proposta libertadora, 

dialógica e de intervenção social, e atinge isso com base no uso dos meios de comunicação 

como suporte pedagógico. Assim, esse campo pode formar as crianças e os jovens  para que 

analisem e reflitam sobre suas interações com as mídias, com o objetivo de se tornarem 

cidadãos críticos e autônomos em relação aos meios. Trata-se, portanto, da busca por uma 

escola que dialogue com a cultura midiática e audiovisual, para além das estratégias de mera 

aquisição tecnológica, ou seja, usar os meios com uma proposta de leitura crítica e não apenas 

como ferramenta pedagógica. A mídia-educação, entretanto, é uma área de estudo que não 
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envolve apenas a educação  formal,  mas  pensa e  repensa todos  os  processos  que propiciam  

a  educação, podendo atuar na educação informal e não-formal.   

Fantin (2006) defende que na prática a mídiaeducação acontece em três contextos: o 

metodológico, o crítico e o produtivo. O entendimento no contexto metodológico compreende 

que a mídiaeducação é pensada no sentido de fazer educação com o auxílio dos meios. Assim, 

a teoria pode recriar a didática e ensinar com o auxílio das mídias, superando o esquema 

tradicional da escola formal e trocando o suporte do livro através do uso dos meios. Nessa 

etapa é podemos ver o conteúdo programático incluir filmes, programas televisivos, entre 

outros, como suporte ao livro didático, assim, cria-se um modelo mais didático e interessante 

para os educandos.   

No contexto crítico, essa intervenção social atua no sentido de educar para as mídias, 

sempre estimulando a criticidade. A educação para os meios pretende realizar uma leitura 

aprofundada dos símbolos, ícones e mensagens. Outra expressão utilizado é leitura crítica da 

mídia, que tem os mesmos objetivos de investigar as formas de abordagens e os interesses do 

conteúdo apresentado pelos meios de comunicação, impedindo, dessa forma, que a mídia 

influencie negativamente o modo de agir e pensar.  

Já o contexto produtivo busca estimular a criatividade, promovendo a esfera 

expressiva e produtiva. Tem por objetivo educar através das mídias, já que não se faz 

mídiaeducação apenas com leitura crítica e nem utilizando os meios como recurso 

pedagógico, como explica Fantin (2006). Assim, é necessário passar de receptor para produtor 

de conteúdo para os meios, utilizando as mídias como linguagem e forma de expressão.  

Dessa forma, a mídiaeducação tem o papel fundamental de promover a formação 

crítica e criativa do receptor em relação aos meios de comunicação, além de experimentar 

possibilidades expressivas através da produção midiática. Na mídiaeducação pode-se 

trabalhar com a apropriação dos meios, a qual é desenvolvida por meio da produção de 

vídeos, jornais, programas de rádio, por exemplo, e com a leitura crítica da mídia, que se dá 

através da desconstrução do material midiático, estudando separadamente os diversos 

elementos que o formam (conteúdo, edição, fontes, imagens). A partir disso, é possível 

despertar, não somente um processo de leitura crítica da mídia, mas também proporcionar o 

uso destes meios para desenvolver a comunicação comunitária. Esse tipo de comunicação, 

alternativa aos meios hegemônicos, permite  servir como  canal  de expressão de uma 
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comunidade ou grupo,  onde os  próprios indivíduos manifestam seus interesses comuns e 

suas necessidades.  

Dentro do contexto comunitário, essa comunicação se caracteriza por ter a cidadania, 

a comunidade, a participação e o desenvolvimento da criticidade como alicerces desta prática. 

Estes são pilares da comunicação comunitária, mas que, converge com os objetivos da 

mídiaeducação.   

É imprescindível observar nesse trabalho que o conceito de comunicação 

comunitária está diretamente ligado ao entendimento de comunidade. A percepção reflete a 

um local específico e é válido ressaltar que comunidade faz menção também àquilo que é do 

povo. A partir disso, se torna necessário conceituar comunidade. Para Peruzzo (2009), esse 

conceito é complexo e deve ser diferenciado de sociedade. A autora (2009) destaca os estudos 

de Ferdinand Tönnies para explicar as diferenças entre comunidade e sociedade.  

    

O autor mostra uma oposição entre os dois conceitos, identificando comunidade 
como portadora de relações resultante de “uma vida real e orgânica”, enquanto 

sociedade   teria  estrutura  “mecânica   e  imaginária”.   “Tudo   aquilo   que  é 

partilhado, íntimo, vivido exclusivamente em conjunto [...] será entendido como 
vida em comunidade. A sociedade é a vida pública – o próprio mundo”. 

(PERUZZO, 2006, p. 11).  
  

Porém, a autora (2006) ressalta que noções de territorialidade, autossuficiência e 

identidade foram revistas com os avanços tecnológicos. Isso porque as redes sociais e a 

globalização extrapolam os fundamentos deste conceito. Dessa forma, essas considerações 

vão além de entendimentos simples, como proximidade geográfica ou ideologias semelhantes.  

Peruzzo (2006) também acrescenta outros conceitos que constituem uma 

comunidade, entre eles a participação. No conjunto, a releitura dos estudos clássicos de 

comunidade admitem a existência da mesma ao haver:  

  

a) um processo de vida em comum por meio de relacionamentos orgânicos e certo grau de 
coesão social;  
b) auto  suficiência  (as  relações  sociais  podem  ser  satisfeitas  dentro  da comunidade, 
embora não seja excludente); c) cultura comum;  
d) objetivos comuns;  
e) identidade natural e espontânea entre os interesses de seus membros;  
f) consciência de suas singularidades identificativas;  
g) sentimento de pertencimento  
h) participação ativa;  
i) locus territorial específico; e  
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j) linguagem comum (PERUZZO, 2006, p. 13).  
  

Tanto a mídiaeducação como comunicação comunitária tomam para si a função de 

realizar uma leitura crítica da mídia. O desenvolvimento da criticidade é definido por José 

Manuel Moran:  

  

É mudar a atitude básica das pessoas diante da comunicação, e especialmente diante 
dos grandes meios: ajudar a desenvolver em cada um a percepção mais ativa,  atenta,  
de  acompanhamento  consciente  do  que  significa  viver  em comunhão com o 
mundo e conseguir formas de comunicação mais fortes, autênticas, expressivas, 
significativas, ricas, que superem o reducionismo empobrecedor  das  formas  
convencionais  de  relacionamento.  (MORAN apud AMARANTES, 2004, p.61)  

  

A comunicação comunitária contribui para a formação crítica do indivíduo, porque 

se apresenta como um canal que proporciona a discussão e participação da população. Sem 

esse tipo de comunicação, a sociedade recebe informações de ordem global, e não de ordem 

local.  Portando, ao entender a sua realidade, o sujeito  se  sente  pertencente  àquela  

comunidade.  O  comprometimento  o  faz  capaz  de interagir diretamente com o seu meio, 

levantando possíveis problemas e propondo soluções, o transformando em um cidadão ativo.  

Assim, a comunicação comunitária desperta também um sentimento de pertença.   

  

A sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de seus 
membros o sentimento de que pertence a ela, de que essa sociedade se preocupa com 
ele e, em consequência, a convicção de que vale a pena trabalhar para mantê-la e 
melhorá-la. (CORTINA, 2005, p.20).  

  

Esse sentimento de pertença está ligado diretamente à ideia de cidadania, já que 

incita o sujeito a tomar para si as ações de modificação do seu meio. A cidadania pode ser 

entendida a partir de diferentes conceitos, que variam conforme o contexto vivido, contudo, 

ela pressupõe uma conquista popular que advém da luta pelos direitos.   Cidadania, na 

perspectiva da comunicação comunitária, extrapola a esfera de cumprimento de deveres e 

exigência dos direitos. Aplicando-se dentro deste aspecto, o caráter atual para a expressão 

“cidadão” reflete aquele que toma para si as ações de modificação do seu meio, por meio da 

criação de uma consciência transformadora. A conquista da cidadania significa a passagem de 

súditos para cidadãos, cujo arcabouço  social  requer  o  envolvimento  das  pessoas,  
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condicionando-se  seu status de cidadão à qualidade da participação. (PERUZZO, 2001, p. 

114).  

Uma das ferramentas para a prática, para o exercício e o desenvolvimento da 

cidadania, é o meio de comunicação comunitário. Os jornais, revistas, rádios, tevês e a 

internet se tornam instrumentos para o envolvimento da comunidade, lugar onde se tem vez e 

voz, a forma na qual se ganha visibilidade para alcançar os direitos e conscientizar da suma 

importância do envolvimento de todos, por meio da busca coletiva pela melhoria da qualidade 

de vida.  

A comunicação comunitária é um processo comunicativo sem fins lucrativos e que 

incita a participação popular, pois permite que os indivíduos tenham acesso a produção de 

comunicação, oferecendo voz àquela população, para que possa discutir suas necessidades, 

encontrar soluções, disseminar conteúdos culturais e educativos, criando uma perspectiva de 

acesso à cidadania, ajudando na formação do discurso próprio de cada indivíduo.  Dessa 

forma, essa comunicação tem a função de ser um veículo de disseminação de conteúdos 

emancipatórios, educativos, culturais e geradores do processo de transformação do sujeito 

passivo e acrítico para o de protagonista social, portador de senso crítico e conhecedor dos 

seus direitos e deveres.  

  
Trata-se não apenas do direito do cidadão à informação, enquanto receptor – tão 
presente quando se fala em grande mídia –, mas do direito ao acesso aos meios de 
comunicação na condição de emissor e difusor de conteúdos. E a participação ativa 
do cidadão, como protagonista da gestão e da emissão de conteúdos, propicia  a  
constituição  de  processos  educomunicativos,  contribuindo,  dessa forma, para o 
desenvolvimento do exercício da cidadania. (PERUZZO, 2009, p.10).  

  

Diante disso, é possível constatar que o indivíduo passa para o papel de protagonista, 

daquele que faz parte do processo. Ele não é apenas mais um receptor, não é analisado como 

fim do processo, mas na comunicação comunitária é aquele que exerce seu papel de cidadão.  

  

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA  

  

A partir das considerações acerca da possibilidade de convergência dos conceitos de 

mídia-educação e da comunicação comunitária, relataremos o trabalho realizado nas oficinas 
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de comunicação na Organização Não Governamental (ONG)  Hogar Insondú, em Buenos 

Aires – Argentina, no período de 17 de janeiro a 28 de março de 2014.  

A fundação Hogar Isondú é uma casa para crianças e jovens, de 8 à 18 anos,  

abandonados ou que vivem situação de vulnerabilidade. A ONG  iniciou suas atividades em 

abril de 2010 e atualmente abriga 20 meninos. A fundação Hogar Isondú tem como objetivo, 

possibilitar aos jovens  um  espaço  de  apoio e que  incentive  o  fortalecimento  das  

capacidades individuais, afim de reinseri-los na comunidade.  A casa, que se mantém através 

de doações realizadas por outras entidades e também com o auxílio do governo argentino, está 

localizada no bairro Barracas, que tem o perfil sócio-econômico aquém da média portenha.  A 

escolha por trabalhar nesta ONG deu-se por indicação da AIESEC2, por se tratar de uma 

fundação aberta a projetos extracurriculares e por ter estrutura física que possibilite trabalhar 

com o meio escolhido: internet.  

O projeto foi realizado com todos os vinte jovens que vivem na fundação Hogar 

Isondú.   No total, foram trinta encontros, com início às 9h e termino às 12h. As oficinas 

seguiram o conceito de pesquisa participante. Essa escolha metodológica se deu por se tratar 

de uma pesquisa onde os investigadores estavam inseridos no ambiente. De acordo  com  

Peruzzo  (2003),  utilizando  a  pesquisa  participante  o  pesquisador compartilha de modo 

consistente e sistematizado das atividades do grupo, ou do contexto que está sendo estudado.   

O  investigador  interage  como  membro.  Além  de  observar,  ele  se  envolve, 

assume  algum  papel  no  grupo.  Trata-se  de  uma  opção  que  exige  muita maturidade 

intelectual; acentuada capacidade de distanciamento a fim de não criar vieses de percepção e 

interpretação– o que não quer dizer neutralidade; e responsabilidade  para  com o  ambiente  

pesquisado  de  modo  a  não  interferir demasiadamente no grupo ou criar expectativas que 

não poderão ser satisfeitas, até pela circunstância de posição transitória do pesquisador no 

grupo. (PERUZZO, 2003, p. 14).  

Para o desenvolvimento  dos encontros foram utilizado  uma sequência  de  oficinas 

temáticas desenvolvida pela pesquisadora Luzia Deliberador (2011). Essas dinâmicas de 

grupo tem o intuito de incitar a participação e interação entre os jovens e os pesquisadores. 

Por meio das oficinas, é possível tomar conhecimento do que pensam, o que sentem, o que 

vivem e sofrem, além de incluir novos elementos que permitem explicar e entender os 
                                                 
2 AIESEC é uma plataforma internacional que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens estudantes 
através de programas de trabalho em equipe, liderança e intercâmbio voluntário.    
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processos vividos por eles. Segundo a autora, essas dinâmicas são importantes para o 

desenvolvimento do processo de formação cidadã “tanto em relação aos meio de comunicação 

quanto aos ideais de pertença e comprometimento” (DELIBERADOR, 2011, p.3). Para essa 

etapa da intervenção social, foram necessários dez encontros, que contaram  com  três  temas  

principais: identidade, cidadania e comunidade.  

  

2.1 IDENTIDADE  

  

A primeira oficina foi a de “Identidade”, com duração de quatro encontros, a 

dinâmica objetivou  resgatar os valores de identidade que cada um carrega. Dessa forma, foi 

evidenciado o contato com a realidade que cada um vivencia na comunidade. Com esse tipo 

de atividade os adolescentes realizaram uma reflexão sobre sua vida e o futuro, sendo 

convidados a refletirem sobre a própria identidade e sua perspectiva de vida, verificando suas 

qualidades e defeitos.  

A prática da oficina de identidade reafirma o pensamento pedagógico de Freire 

(2007), que aponta para a comunicação como princípio que transforma o homem em sujeito 

de sua própria história, por meio de uma relação dialética vivida na sua inserção na natureza e 

na cultura. Segundo Freire (2007) “O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num 

determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como 

pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em 

constante busca” (FREIRE, 2007, p.27). Assim, com a ação e reflexão, o homem é levado a 

novos níveis de consciência e a novas formas de ação.  

Para a realização da oficina foi necessário a utilização de um gravador de voz,  para 

que os jovens entrevistassem uns os outros. Dessa forma, a dinâmica se tornou mais 

interessante e os jovens realizaram um primeiro contato com um dos gêneros jornalísticos: 

radiofônico. Para a realização das entrevistas eles contaram com um roteiro de perguntas. O  

roteiro de perguntas abordava pontos que se relacionam com a identidade de cada um e foram 

discutidos duas perguntas por encontro.  As perguntas foram as seguintes:  

  

1. O que mais gosta em você? O que menos gosta em você?  

2. Qual sua brincadeira preferida?  
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3. O que você quer ser quando crescer?  

4. Com quem você mora?  

5. Você tem irmãos? Qual a idade deles?  

6. Qual a data mais importante para a família?  

7. Costumam se reunir sempre? Quem?  

8. Qual personalidade você gosta?  

  

Algumas crianças apresentaram dificuldade de leitura e interpretação de texto, além 

de não saberem responder algumas perguntas que constavam no questionário.  

 

2.2 COMUNIDADE  

 

O segundo tema foi “comunidade” e teve foco no sentimento de pertença, que de 

acordo com Cortina (2005), é quando o  indivíduo sente-se pertencente à comunidade em que 

vive.   

  
Por isso, a sociedade deve organizar-se de modo a conseguir gerar em cada um de 
seus membros o sentimento de que pertence a ela, de que essa sociedade se preocupa 
com ele e, em conseqüência, a convicção de que vale a pena trabalhar para mantê-la 
e melhorá-la. Reconhecimento da sociedade por seus membros e consequente adesão 
por parte destes projetos comuns são duas face da mesma moeda que, ao menos 
como pretensão, compõe esse conceito de cidadania que constitui a razão de ser da 
civilidade. (CORTINA, 2005, p. 21).  

  

Essa dinâmica contou com discussões sobre o contexto em que os jovens vivem, 

abordando conteúdos ligados aos interesses da comunidade local e mostrando a importância 

do convívio comunitário. Com duração de três encontros, essa temática teve o objetivo de 

trabalhar a relação com comunidade e incitar o sentimento de pertença. Ao trabalhar o 

sentimento de pertença, a intenção é em aproximar as crianças com o local em que vivem, 

fazendo-os enxergar a Hogar Isondú como um espaço comunitário.   

Os materiais para a realização da oficina foram balões coloridos e folhas de sulfite 

com trechos da história da comunidade Barracas, com um recorte na ONG em que vivem. 

Dentro de cada balão existia um trecho onde ao estoura-lo o adolescente realizava a leitura. 

Ao final da dinâmica foram feitas  diversas reflexões sempre apontando para a premissa que o 



 

746 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

futuro da comunidade depende da união de cada um deles. A segunda etapa da oficina de 

“sentimento de pertença com a comunidade”, foi a montagem de um painel com fotografias 

que eles próprios fizeram em um passeio pelo bairro.  

  

2.3 CIDADANIA  

  

Cidadania foi o terceiro  tema  e  objetivou  promover  a  consciência  cidadã, 

mostrando que os adolescentes também têm direitos e deveres. Esta oficina teve como 

objetivos promover a consciência cidadã, ampliar o exercício da cidadania e levantar uma 

reflexão sobre o meio em que estão inseridos para a construção da cidadania, como salienta 

Peruzzo (2001):  

  

A participação popular é algo construído dentro de uma dinâmica de engajamento 
social mais amplo em prol do desenvolvimento social e que tem o potencial de, uma 
vez efetivada, ajudar a mexer com a cultura, a construir e reconstruir valores, 
contribuir para maior consciência dos direitos humanos fundamentais e dos direitos 
de cidadania, a compreender melhor o mundo e o funcionamento dos próprios 
veículos de comunicação de massa. Se revelam, assim, como espaço de aprendizado 
das pessoas para o exercício de seus direitos e a ampliação da cidadania 
(PERUZZO, 2001, p.11).  

  

Por meio de dinâmicas, com duração de três encontros, foi apontado que a cidadania 

está presente cotidiano de todos, já que o respeito às diferenças, aos colegas, idosos e ao meio 

ambiente, fazem parte do exercício cidadão.  Para realização dessa oficina foi necessário 

papel sulfite, um dado e canetas coloridas. Os jovens foram convidados a desenharem um 

tabuleiro, criando eles suas próprias regras. Em ações positivas o jogador avançava casas no 

tabuleiro, e em ações negativas recuava casas. Durante a dinâmica foi observado que as ações 

positivas não eram comemoradas, como se houvesse um culto à postura negativa.  Salvo 

quando eram ações positivas que encontrávamos com grande apelo na mídia, como exemplo, 

“jogar lixo no chão”, entretanto, ações como “brigar” e “roubar” eram cultivadas pelos 

colegas.   

  

2.4 LEITURA CRÍTICA   
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As atividades subsequentes tiveram recorte no estudo dos meios de comunicação. No 

período de 10 encontros, foram realizados atividades de leitura crítica da mídia, de recepção 

da mídia, apresentação dos vários formatos e gêneros jornalísticos, além de exibição de 

programas de  comunicação   comunitária  vinculados   nos   diversos   meios: impresso, 

televisão e rádio.   

Essa etapa caracterizou, através dos apontamentos da mídia-educação, sendo uma 

educação para os meios. Por se tratar de uma educação que permite um maior entendimento 

sobre o produtos midiáticos em sua forma hegemonia, assim conceituada por Fantin (2006), 

em uma educação para os meios:  

  
[...] as dimensões de educar com, sobre, para e através dos meios são dimensões de 
um fazer-refletir a educação para os meios. Considerando que num processo de 
apropriação crítica e criativa sempre se aprende através das mídias, seja com ou 
sobre elas, as práticas da mídia-educação dizem respeito à sua concepção como 
objeto de estudo, como instrumento de aprendizagem e como forma de cultura 
(FANTIN, 2006, p.86).  

  

2.5 FACEBOOK  

  

A última etapa do projeto, com duração de dez encontros, se voltou à atualização da 

página da Hogar Isondú no facebook.  Nessa fase, pensa-se em uma educação através dos 

meios de comunicação, que prepare receptores críticos, conscientes e capazes de produzir 

uma resposta aos meios dominantes.  Assim, ficou definido que seriam postados atualizações 

sobre os seguintes assuntos: doações recebidas pela Hogar Isondú e atividades 

extracurriculares dos jovens. O facebook da Hogar Isondú foi criado, pela coordenação da 

ONG, como perfil pessoal e optamos em dar continuidade à página.    

Em um primeiro momento, os jovens foram desafiados a fazerem um post por dia, 

mas apenas quatro se concretizaram. Isso ocorreu porque tivemos uma adesão menor às 

oficinas, uma vez que se iniciou o ano letivo. Apenas quatro crianças estudavam no turno 

vespertino e tiveram a oportunidade de continuar com os encontros. No mais, foi necessário 

contar com mais um imprevisto: a precariedade do equipamento. A região de Barracas, bairro 

onde está localizada a ONG, já sofria com falta de água e passou a não contar com o acesso à 

internet. Sendo assim, demos continuidade ao desenvolver dos post para serem publicado 

posteriormente.  
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Ao todo, foram produzidas quatro postagens. Três delas foram postadas no mesmo 

dia, 20 de maio, e outra, publicada no dia 22 de maio. Ambas as postagens tratam de ações 

desenvolvidas por outras entidades dentro da Hogar Isondú. O interesse maior, por parte dos 

adolescentes, era em fotografar e filmar o que, posteriormente, iria se transformar em post. 

Com isso, foi realizada uma curta oficina para que todos aprendessem a manusear o 

equipamento e que se alertassem ao fato de não poder postar foto de pessoas sem a devida 

autorização.  

Assim, a primeira postagem trata de doações recebidas:  

  

  
FIGURA 01 – POST SOBRE DOAÇÕES RECEBIDAS  
FONTE: FACEBOOK HOGAR ISONDÚ (2014)  
  

Outras duas postagens foram feitas a fim de mostrar as reformas que aconteciam. 

Nesse caso, uma entidade forneceu tintas para a pintura das paredes, que ocorreu por meio de 

profissionais da área e também pelos adolescentes.  
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FIGURA 01 – POST SOBRE REFORMA (PINTORES)  
FONTE: FACEBOOK HOGAR ISONDÚ (2013)  
  

  
FIGURA 01 – POST SOBRE REFORMA (ADOLESCENTES)  
FONTE: FACEBOOK HOGAR ISONDÚ (2013)  
  

A quarta e última postagem foi resultado da cobertura fotográfica de uma atividade 

periódica da ONG: yoga. Nesse momento, um dos adolescentes alertou ao fato de não quer ser 

fotografado praticando o exercício, com receio de sofrer bullying entre os colegas do colégio. 

Como se trata de produção de conteúdo para um meio de comunicação comunitário, onde o 

sujeito tem livre arbítrio em relação ao que expressar e de qual forma, o jovem manteve a 

primeira opinião de não ser fotografado sem ser contrariado.  
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FIGURA 01 – POST SOBRE REFORMA (ADOLESCENTES)  
FONTE: FACEBOOK HOGAR ISONDÚ (2013)  
  

A página no facebook pode ser encontra através do link: 

www.facebook.com/hogar.isondu.  A proposta dessa oficina foi ensinar os jovens a utilizar 

um meio de comunicação democrático, no caso o facebook, como ferramenta de 

comunicação, ou seja, como um meio de expressar ideias,  objetivos, trabalhos realizados, etc. 

Constatou-se o pouco conhecimento dos alunos sobre essas tecnologias.  Mesmo não sendo o 

ideal, o resultado da oficina foi positivo, tendo em vista que alguns jovens descobriram a 

importância da internet e de suas ferramentas como forma de divulgar ideias.  Nessa pesquisa 

não coube esgotar o tema e realizar um estudo de recepção, porque para tal seria necessário 

uma pesquisa de âmbito maior e exigir mais tempo da pesquisadora em campo.  

  

 

4. CONCLUSÃO  

  

Este trabalho se propôs a apresentar e discutir o uso da mídia na perspectiva da 

comunicação comunitária, afim de estimular a criticidade e a busca pela cidadania. Verificou-

se que mesmo se tratando de campos epistemológicos distintos, os campos são convergentes. 

O  objetivo  da  Mídia-educação caminha junto com a Comunicação Comunitária, já que em 

ambos há busca pela cidadania, pela participação, pela democracia, pela expressão e pelo 

desenvolvimento do senso crítico.  



 

751 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

 Assim, é necessário olhar os meios de comunicação não só como ferramentas que 

desvirtuam o  sujeito de suas responsabilidades,  mas  como  meios  que podem ajudar na 

transmissão do conteúdo e no aprendizado. Observou-se que através da mídia os jovens 

possuem maior interesse no conteúdo proposto e um significante aumento da criticidade.  Não 

obstante, a interferência na comunidade ao qual o jovem está inserido é uma  maneira de, 

segundo Freire (2007, p.30), “conseguir que o educando reflita sobre a própria realidade. 

Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 

realidade e procurar soluções”. Além disso, trabalhando com esses conceitos e aplicando tais 

oficinas, promove-se a libertação de indivíduos para uma conscientização da realidade em que 

estão inseridos, designando-os a processos de reflexão.  

Os objetivos deste trabalho foram alcançados, visto que percorremos as etapas e 

desenvolvemos todas as dinâmicas com os jovens. Também foi verificado que através das 

oficinas de identidade, comunidade, e cidadania, os educandos adotaram consciência de que 

fazem parte da comunidade e possuem o dever de zelar pelo bem de todos que nela habitam. 

Esse resultado foi possível pelo entendimento de cada jovem, diante da necessidade de cada 

um ser sujeito da própria história. Portanto, entende-se que os meios de comunicação, quando 

utilizados em práticas de aprendizado, incentivam para que os sujeitos sejam mais 

questionadores, críticos e reflexivos.  
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EDUCOMUNICAÇÃO COMO PRÁXIS NO PROCESSO IDENTITÁRIO  
   
 

  Marcielly Cristina Moresco1  
  Regiane Ribeiro2  

   
 RESUMO  
    
 O presente trabalho é uma breve introdução de dissertação de mestrado, em que serão 
desenvolvidas oficinas de educomunicação com adolescentes que estejam cumprindo medidas 
socioeducativas em Curitiba/PR. O objetivo desse artigo é pensar a comunicação como um 
espaço de intervenção para o fortalecimento da identidade, sustentada pelas teorias dos 
Estudos Culturais britânicos e latino-americanos. Além disso, estabelecer uma reflexão sobre 
o potencial da Educomunicação enquanto uma intervenção social e um espaço de 
tensionamento para o desenvolvimento da cidadania, da participação, do diálogo e da 
formação crítica e emancipada desses sujeitos, tal como possa ser uma proposta de ação para 
a percepção da identidade dos adolescentes em conflito com a lei, cujo reconhecimento como 
um sujeito participativo na sociedade seja um dos resultados finais. A abordagem apresentada 
trata-se, ainda, de um posicionamento inicial sendo construído aos poucos. Deseja-se, 
contudo, permitir, a partir da educomunicação, direcionar o olhar do adolescente para a sua 
própria produção de significados e possibilitar a esses adolescentes a percepção de suas 
identidades em condição de autonomia crítica por meio da comunicação.  
   
 Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei; Comunicação; Educomunicação; 
Estudos Culturais; Identidade.  
 
    

 1. INTRODUÇÃO  

   

  O programa de investigação desse artigo constitui um trabalho de pensar a 

comunicação a partir da identidade, sustentada pelas teorias dos Estudos Culturais. Além 

disso, estabelece uma reflexão sobre a inter-relação da comunicação com a educação.  

  A comunicação, aqui, implica um sentido essencial de investigar as narrativas de um 

grupo minoritário - no caso, os adolescentes em conflito com a lei. Com base em suas 
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perspectivas, suas experiências de vida, seu olhar sobre si mesmo, entre outros, traça-se os 

aspectos dos Estudos Culturais sobre a identidade desses sujeitos. Pois, é a partir da ação e da 

palavra desses adolescentes enquanto “espaços entrelaçados” (MARTÍN-BARBERO, 2014) 

que surge a experiência participativa e sua constituição como ator social da própria realidade. 

Assim, este trabalho pensa a comunicação como um processo social intrínseco à luta da 

percepção identitária emancipada.  

  À vista disso, a abordagem da educomunicação em organizações sociais de 

ressocialização e socioeducação para adolescentes em conflito com a lei também tem grande 

relevância para o campo de pesquisa. É um contexto de atuação que facilita a experimentação 

da educom, pois possuem no próprio espaço institucional a estrutura formal e informal de 

educação, possibilitando multiplicar e sistematizar diferentes metodologias da comunicação e 

educação. Um exemplo, e para focar no objeto empírico dessa pesquisa, os espaços que 

recebem os adolescentes em conflito com a lei tem feito parte de muitas investigações e 

aplicações educomunicativas, ainda que em uma tímida abordagem comparada às práticas em 

salas de aula.  

  Com base nisso, surge um questionamento central: Como a comunicação pode 

estimular a percepção identitária dos adolescentes em conflito com a lei? E como a 

educomunicação pode servir como espaço de intervenção e tensionamento para a percepção 

identitária dos adolescentes em conflito com a lei?  

   

 

 2. IDENTIDADE DAS MINORIAS  

   

  Para essa investigação, parte-se de uma ideia de identidade concebida a partir de 

sistemas culturais. Ou seja, como “sentimento de pertencimento de realidades” e “conjunto de 

significados compartilhados” (CANCLINI, 1995; HALL, 2001; KELLNER, 2001; 

BAUMAN, 2005; SILVA, 2014). Nesta perspectiva, a identidade é compreendida como 

culturalmente formada, ligada à discussão das identidades culturais, nacionais e as que se 

formam por sentidos cambiantes e contínuos do cotidiano do sujeito (HALL, 1996).  
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  Na perspectiva latina, Jesús Martín-Barbero leva em conta a mestiçagem dos povos 

latinos e considera as identidades culturais como um espaço de “multiplicidade de 

temporalidades”.  

   

Para poder compreender tanto o que o atraso representou em termos de  
diferença histórica, mas não num tempo detido, e sim relativamente a um  atraso que 
foi historicamente produzido (crianças que morrem diariamente por desnutrição ou 
desidratação, milhões de analfabetos, déficit de calorias básicas na alimentação das 
maiorias, queda nas expectativas de vida da população etc.), quanto o que apesar do 
atraso existe em termos de diferença, de heterogeneidade cultural, na multiplicidade 
de temporalidades do índio, do negro, do branco e do tempo decorrente de sua 
mestiçagem (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 214, grifo nosso).  

   

  O autor considera as transformações do tempo e do espaço como mediadores, e mais 

outras duas mediações fundamentais para o processo de mudança cultural: a identidade e a 

tecnicidade (MARTÍN-BARBERO, 2009a). A partir de Gramsci, Martín-Barbero investiga a 

identidade cultural sob uma perspectiva menos elitista e mais participativa, na qual os meios 

de comunicação e a tecnologia são mediadores dos modos de construir identidades, 

transformando os sentimentos na cultura cotidiana dos indivíduos.  

  Além da mestiçagem como mediadora na construção de identidades, há a capacidade 

popular que os latinos possuem em converter tanto as memórias como as expropriações 

modernas em identidade. Segundo Martín-Barbero (1997), a paixão das massas latinas pelo 

cinema é uma âncora para a irrigação das identidades que se constituíam com as 

identificações das representações dos heróis e das personagens na tela. A vida nos bairros, as 

feiras populares e a radiodifusão também tornaram-se artefatos formativos das identidades dos 

povos latinos. A memória é projetada e recriada (como no caso do cinema mexicano, na 

década de 40) de modo que esses elementos se tornem catalisadores de novas identidades.  

  A ideia de identidade cultural para Martín-Barbero é, também, partilhada por 

Canclini (2006) no sentido de estar associada ao espaço das culturas populares e do 

entendimento do popular enquanto sujeito homogêneo e dialético, bem como da 

particularidade que é a história do popular na América Latina: um espaço de 

interculturalidade, de interações comunicativas e (re)apropriações, que por sua vez constitui a 

hibridização cultural, social, econômica e simbólica do continente.  

  Esse momento de interculturalidade que permanece atrelado nas sociedades equivale 

a um intercâmbio cultural entre os indivíduos. Nesse caso, destaca-se a importância da 



 

756 
 ________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

identidade enquanto narrativa (BHABHA, 1977; CANCLINI, 1995; MARTÍN-BARBERO, 

2010), pela qual entende-se que toda identidade é gerada e constituída no ato de ser narrada 

como uma história, no processo prático de ser contada para os outros. E a metodologia dos 

Estudos Culturais chama a atenção para as influências das relações e dessa interculturalidade 

que se articulam entre cultura, identidade e mudanças sociais contemporâneas.  

  Hall explica o significado da identidade não fixa a partir das oposições binárias 

marcadas pelo conceito de différance, de Jacques Derrida. Hall (2014) argumenta que a 

identidade e a diferença implicam, sempre, atos de inclusão e exclusão como, por exemplo, 

quando o sujeito diz “o que é” também está dizendo “o que não é”. Ou seja, a diferença indica 

que a construção da identidade é formada relativamente a outras identidades que não 

constituem o sujeito (WOODWARD, 2014).  

  A différance marca a exclusão do sujeito: se você é ‘x’, não pode ser ‘y’, e vice-

versa; dissociações que julgam os adolescentes em conflito com a lei como excluídos ou 

inferiorizados na cultura normativa imposta pela sociedade. Assim, a construção da identidade 

é simbólica e social. O social e o simbólico são dois processos distintos, mas necessários para 

a construção e manutenção das identidades (WOODWARD, 2014, p. 10).  

  A autora explica que a condição simbólica é o meio pelo qual se dá sentido às 

práticas e às relações sociais, definindo quem são os excluídos e os incluídos. E é por meio da 

condição social que essas classificações de diferença são vivenciadas nas relações sociais. Se 

um grupo é simbolicamente marcado como tabu ou como ‘socialmente inaceitável’ – como é 

o exemplo dos adolescentes que cometeram algum ato infracional - gerará efeitos não apenas 

materiais, mas também, sociais, uma vez que esse grupo será socialmente excluído.  

  Diante das multiplicidades comunicativas dos diferentes grupos sociais, indaga-se 

sobre a medida em que as identidades são afetadas pela estigmatização, vitimização e pela 

estereotipização das representações midiáticas dos grupos sujeitos às desigualdades sociais e 

políticas e/ou considerados minorias – conceito que compreende a posição qualitativa dos 

grupos sociais cujas vozes foram silenciadas ou marginalizadas pelas estruturas de poder 

dominantes na sociedade (PAIVA, 2001; EDGAR; SEDGWICK, 2003; SODRÉ, 2005).  

  Sodré, sustentado pelos conceitos de Deleuze e Guattari, define as minorias como um 

“lugar” ou “um campo de fluxos” – não necessariamente físicos - de transformação ou de 

passagem de uma identidade ou de uma relação de poder, compreendendo, portanto, um 
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“dispositivo simbólico” com determinadas intenções políticas e sociais dentro da luta contra-

hegemônica (SODRÉ, 2005, p. 11). Ou seja, as minorias são espaços de mediação, de 

negociação social e política, e um conjunto de vozes comunicativas.  

  As identidades e os estereótipos das minorias podem ser diversos e marcados pela 

diferença tanto no contexto social em que o sujeito vive quanto no contexto simbólico no qual 

ele dá sentido.  

   

 

 3. DA INFRAÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

   

  O protagonismo dos adolescentes na produção de violência e atos infracionais tem 

despertado inúmeras discussões em todos os âmbitos da sociedade. São debates de conjuntura 

legislativa e jurídica, mas também sobre os fatores de risco que implicam no comportamento 

desses meninos e meninas.  

  O cometimento de ato infracional pode tornar-se uma tentativa de pertencimento, 

fazendo com que o autor da contravenção passe a ser percebido pela sociedade e, às vezes, 

acolhido pelo sistema (CREAS, s/d).  

   

 Os atos infracionais cometidos por adolescentes devem ser entendidos como 
resultado de circunstâncias que podem ser transformadas e de problemas passíveis 
de superação, para que exista uma inserção social saudável e de reais oportunidades. 
Os adolescentes precisam ser protegidos de novas violências, a exemplo do que 
representaria a convivência com criminosos adultos em prisões superlotadas, além 
do estigma do encarceramento (BRASIL, 2013).  

  

  Quando o adolescente comete algum ato infracional passa a ser julgado - e 

estigmatizado – pelo senso comum como delinquente, um fragmento selvagem da natureza, o 

inimigo, ou um “anormal”, conforme Michel Foucault (1999). Ou seja, considera-se 

‘anormal’ aquele sujeito que, em relação à maioria ou ao conjunto de adolescentes na 

sociedade obteve um comportamento excessivo, fora da lei e/ou da normalidade. Portanto, 

desqualifica-se como cidadão e designa-o como ‘desviante’ da norma e que, portanto, 

necessita ser normalizado, controlado e disciplinado.  

  Para ‘normalizar’ esse adolescente ‘desviante’ são aplicadas medidas 

socioeducativas, assim relacionadas pelo ECA: I - advertência; II - obrigação de reparar o 
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dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em 

regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional. As medidas não 

privativas de liberdade ou de meio aberto tem um caráter essencialmente pedagógico, como a 

advertência, a reparação de danos, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade 

assistida. Já as medidas privativas de liberdade também tem a intenção pedagógica, porém 

com ações coercitivas, como a semiliberdade e a internação (CREAS, s/d).  

  Além da ressocialização, as medidas têm como finalidade, ao adolescente e sua 

família, o acesso aos direitos e oportunidades para o enfretamento da situação de exclusão, 

ressignificação dos valores e participação social (CREAS, s/d). Além disso, permitem inserir 

o adolescente na vida em comunidade, participar de programas de assistência social, 

matriculá-lo em escola regular, profissionalizar-se e, futuramente, ingressar no mercado de 

trabalho.  

  Nesse sentindo a educomunicação surge como uma estratégia metodológica de uso 

da comunicação para que proporcione novas práticas de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei, permitindo-o refletir sobre sobre quem ele é, o que gostaria de ser, como 

ele se vê e capazes de integrá-lo na sociedade, estimulando a sociointeração e contribuindo 

para ele perceber o seu papel de sujeito participativo socialmente, tal como os objetivos das 

próprias medidas socioeducativas.  

   

 

 4. EDUCOMUNICAÇÃO COMO PRÁXIS DA COMUNICAÇÃO  

   

  Na inter-relação comunicação/educação, ou “simplesmente Educomunicação” 

(SOARES, 1999; 2011), há o lócus necessário para propor e dialogar entre as tradicionais e as 

novas agências de socialização e construção identitária. O processo de construção das 

identidades e de socialização das crianças, adolescentes e jovens requer compreender o novo 

espaço de formação e legitimação do saber desses indivíduos, uma vez que o próprio processo 

atual de socialização emerge de um ambiente pluralista e de múltiplas referências identitárias.  

  Segundo Baccega (2002), a interface comunicação/educação não se resume apenas 

em educação para a mídia, leitura crítica dos meios, uso das tecnologias em sala de aula, 

formação de educadores para a inserção das mídias como ferramentas pedagógicas, etc. A 
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Educomunicação é uma área de investigação pluralista e, portanto, compreende muitas outras 

ações, tais como: alfabetização em comunicação, desenvolvimento de estratégias em 

comunicação com a comunidade, relações entre mídias - escolas e relações entre ensino-

aprendizagem com os novos dispositivos de produção, circulação e recepção de conhecimento 

e informação (CITELLI, 2011).  

  O processo de práxis da educomunicação na construção da percepção identitária do 

adolescente em conflito com a lei compreende o potencial da interface como uma área de 

tensionamento e de intervenção social. Coloca-se a educomunicação como um espaço de 

tensionamento no sentido de provocar uma tensão, um esforço nesse campo e, 

consequentemente, estabelecer um estado de estímulo e precisão, diminuindo atritos e 

estabelecendo a (des)construção e, em seguida, a (re)construção da percepção identitária do 

adolescente. Assim, esse processo pode oferecer condição à participação social, ao diálogo e 

favorecer a formação cidadã e identitária desse sujeito.  

  A educomunicação como uma intervenção social – termo exposto inicialmente por 

Ismar Soares (2009; 2011) – atua na transformação da realidade identitária do adolescente em 

contravenção com a lei, de modo a possibilitar que este tenha sua realidade transformada, por 

meio da participação e da autoemancipação social e política do sujeito. Nesta perspectiva, a 

interface comunicação/educação consegue uma proposta de ação para a percepção da 

identidade, cujo reconhecimento como um sujeito participativo na sociedade (FREIRE, 2007) 

é um dos resultados esperados.  

  Logo, esse processo de mediação pensado para a investigação com os adolescentes 

em medida socioeducativa reflete uma educomunicação que pode explicar como a 

comunicação interfere na produção de cultura, de identidade e nos valores como a cidadania, 

a participação social e a autonomia. A importância da interação da educação com a 

comunicação na construção da concepção da identidade é compreendida quando a identidade 

se torna algo construído pelo próprio indivíduo dentro de um processo de aprendizado com o 

Outro ou com o próprio meio.  

Em Freire é que se tem a singularidade já referida: “a educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1983, p. 46). O 

educador estabelece essa relação na medida em que a educação é entendida como processo da 
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comunicação, uma vez que se constitui como uma construção partilhada do conhecimento 

mediada por relações dialéticas entre os sujeitos e suas realidades.  

  Essas experiências educomunicativas são importantes para o desenvolvimento do 

adolescente, pois proporciona uma postura autônoma, emancipatória e cidadã. A participação 

gera bons resultados em práticas educativas e na postura democrática (PERUZZO, 1998). 

Quando o indivíduo participa, torna-se sujeito ativo, crítico e consciente de seus direitos e 

deveres políticos, dentro do processo comunicacional. Esse rito é fundamental para passagem 

da “cultura de silêncio” para cultura do diálogo e da participação (FREIRE, 1987).  

  Sob o alicerce da comunicação, a pedagogia freiriana objetivava o fim da opressão e 

das desigualdades na sociedade por meio da consciência crítica. Esse processo pautava-se na 

autonomia e na dialogicidade do sujeito a partir do pensamento libertador e crítico e na 

construção de um novo paradigma educacional, eliminando a educação como prática de 

dominação.  

  Para Kaplún (1998), todas as ações educativas, até mesmo as realizadas 

presencialmente em sala de aula sem os meios de comunicação, constituem um processo 

comunicativo. A pedagogia da comunicação que o autor sugere busca uma forma 

decomunicação participativa, problematizadora e interpelante, isto é, ir além de usar 

meramente a técnica e os recursos instrumentais, pois as ações educativas necessitam também 

dialogar diretamente com a comunicação.  

  O alicerce para a comunicação comunitária, popular e alternativa está no princípio de 

vida em comunidade, ou seja, na participação ativa, horizontal e democrática dos cidadãos; na 

propriedade coletiva; no sentimento de pertença entre os membros; na corresponsabilidade 

pelos conteúdos emitidos; na capacidade de conseguir identificação com a cultura e interesses 

locais; na contribuição para a democratização do conhecimento e da cultura (PERUZZO, 

2005).  

  Para a autora, a democracia da comunicação navega pela comunicação comunitária, 

pela educomunicação, pela comunicação participativa e pelo direito à comunicação. 

Entendendo-se pelo direito de expressão nos veículos de comunicação social não apenas 

assegurar o direito dos sujeitos cidadãos de acesso aos meios, mas reconhecê-los como 

emissores – produtores e difusores – dos conteúdos midiáticos.  
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  Identifica-se, assim, proposta semelhante nas práticas de educomunicação com os 

adolescentes em conflito com a lei, objeto dessa pesquisa. A educação para a reflexão crítica 

das mensagens midiáticas e do uso das tecnologias pode ser construída através dos meios de 

comunicação pelos próprios adolescentes. Assim, a comunicação comunitária torna-se espaço 

de educação crítica e transformadora, possibilitando a participação dos sujeitos geradores e 

protagonistas do processo educacional, que também é comunicativo (KAPLÚN, 1985).  

 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

  A metodologia dos estudos culturais chama a atenção para os impactos das relações 

que se articulam entre a cultura e as mudanças sociais contemporâneas. Ressalta-se, aqui, a 

introdução dos estudos culturais para os estudos da identidade como um processo enunciativo 

resultante de várias vozes e histórias ressonantes.  

  Sintetizando, a identidade – como algo não fixo, mas sempre em (re)construção – 

tem-se seu entendimento sob diversas perspectivas: é possível percebê-la como 

diáspora(HALL, 1996; 2001; 2003), como uma ambivalência líquida (BAUMAN, 2001), 

como um problema de caráter binário por Bhabha (1998), como multiplicidade de tempo e 

espaço com Martín-Barbero (1997) e como hibridismo por Canclini (1995). Por fim, a 

identidade é movida pela incerteza, pela crise (MERCER, 1990; BHABHA, 1998; 

BAUMAN, 2001; HALL, 2001, WOODWARD, 2014) e construída pela heterogeneidade 

cultural e social (CANCLINI, 1995; MARTÍN-BARBERO, 1997).  

  Observa-se a identidade como uma formação oriunda de diversas representações e 

significações híbridas, como um processo enunciativo resultante de várias vozes e histórias 

ressonantes, constituindo uma perspectiva muito mais não essencialista, movida pelo 

sentimento de pertença e de diferença.  

  A proposta da educomunicação é estimular o protagonismo juvenil é a participação 

social ativa e comunitária e a reflexão crítica do adolescente frente os meios de comunicação. 

Dessa forma, propicia-se um contexto democrático em que a comunicação possibilita o 

despertar de novos olhares, principalmente no caso de adolescentes em conflito com a lei, 

que, muitas vezes, são estigmatizados e excluídos da democracia comunicativa da sociedade. 
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Ela instiga a pensar e possibilita torná-los agentes de transformação da própria vida, 

resgatando a percepção de identidade.  

  Propõe-se que a comunicação atue não de forma isolada, mas que promova a 

interação com ações de educação não-formal. Portanto, trata-se da inserção de processos 

comunicativos e educativos na realidade desses sujeitos de modo que proporcionem, 

sobretudo, a percepção e o fortalecimento da identidade, bem como dinâmicas de mudança 

social por meio do protagonismo e da participação social do adolescente a partir do seu 

vínculo local. Dessa forma, a educomunicação atua como práxis da comunicação, podendo ser 

transformada em metodologia de uso dos processos comunicativos para o fortalecimento 

identitário e para reflexão crítica sobre o papel do adolescente na sociedade.  

  Além disso, a educomunicação como perspectiva para a percepção identitária tem 

seu valor na trajetória da incorporação dos Direitos Humanos com os adolescentes em conflito 

com a lei, pois pode propiciar o despertar dos adolescentes para a escola, uma vez que é alto o 

número de evasivos escolares nessa minoria.  
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO DE UMA 
TELEVISÃO EDUCATIVA DE BLUMENAU/SC  

  
 

Rafael Jose Bona1  
RESUMO  
 

A televisão educativa proporciona a prática da comunicação e a educação dentro de uma 
universidade. Foi dentro desta realidade que surgiu o tema para este estudo que analisou a 
programação de uma televisão universitária catarinense, a FURB TV, da cidade de Blumenau, 
Santa Catarina, vinculada à Universidade Regional de Blumenau (FURB). A pesquisa foi 
classificada como exploratória, analítica e descritiva. Os programas foram analisados a partir 
da grade de programação exibida durante o ano de 2013. A análise focou-se no gênero e na 
categoria televisiva, suas características, a relação com a educação, o roteiro, e os pontos 
fortes e fracos. Com os resultados alcançados foi possível proporcionar uma reflexão sobre as 
práticas realizadas na TV em questão.   
  
Palavras-chave: Educação; Comunicação; Televisão Educativa; Programação.  
  
 

1.  INTRODUÇÃO  

  A educação, num geral, é uma prática humana e social que modifica as pessoas nos 

seus mais diversos estados (físicos, mentais, culturais...), conforme José Carlos Libâneo 

(2002) e, por isso, é possível inserir as televisões educativas neste contexto, no qual 

professores e estudantes conseguem praticar a educação e a comunicação no mesmo 

ambiente. Na sociedade há diversidade de práticas educativas que se realizam nos mais 

diversos lugares e sob várias modalidades. “Há uma efetiva transformação na concepção de 

conhecimento, em decorrência do surgimento de novos paradigmas da ciência, das inovações 

tecnológicas e comunicacionais”. (LIBÂNEO, 2002, p. 91). Foi a partir desta realidade que 

surgiu esta pesquisa focada na televisão educativa/universitária.  

De acordo com Cláudio Magalhães (2013), a primeira televisão universitária surgiu 

no país no ano de 1967, por meio da TV Universitária de Pernambuco (Universidade Federal 

de Pernambuco). De lá para cá muitas outras surgiram e, até o ano de 2014, são mais de 150 

delas espalhadas pelo Brasil. A televisão universitária é definida pela ABTU – Associação 

Brasileira de Televisão Universitária, como “...aquela produzida por instituições de ensino 
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superior (IES) e transmitida por canais de televisão (abertos ou pagos) e/ou por meios 

convergentes (satélites, circuitos internos de tevê, Internet, etc.), voltada estritamente à 

promoção da educação, cultura e cidadania.” (apud OLIVEIRA JÚNIOR, Miguel; 2014, p. 

87).  

Denise Accioly (2009) faz uma reflexão sobre a importância da TV Universitária, 

sendo que ela tem a responsabilidade de propagar o conhecimento produzido dentro de uma 

Universidade e que colabora na aproximação dela com a sociedade. A autora ainda ressalta 

que “elas ainda não foram assumidas pela comunidade acadêmica, não se transformaram em 

objeto de interesse ou desejo de todos os cursos, do conjunto de docentes, estudantes, 

servidores e gestores.” (p. 1). Foi dentro desta realidade que se pensou na FURB TV (da 

Universidade Regional de Blumenau – FURB), uma TV Universitária de Blumenau/SC,  

considerada a primeira geradora de conteúdos educativos de Santa Catarina, em 

funcionamento desde a metade da década de 1990. São veiculados “programas que priorizam 

a cultura e os valores da região, assim como atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão.” (FURB TV, 2014, online). Ainda, de acordo com o site, a TV produz conteúdo 

local ou por meio de parceria com outro canal educativo: a TV Cultura.   

Porém, a partir de observação empírica percebeu-se que há uma escassez de produtos 

televisivos produzidos na FURB TV. Alguns questionamentos guiaram a confecção dos 

objetivos desta pesquisa: como são elaborados os roteiros dos produtos televisivos da FURB 

TV? De que forma são produzidos? Qual o perfil da programação? Com isso foi elaborado o 

objetivo deste trabalho: analisar os roteiros, categorias e gêneros dos programas da FURB TV.   

  

 

2. A TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA  

  

Magalhães (2013) expõe um fato interessante sobre a televisão universitária: houve 

um constante debate sobre o que seria uma televisão universitária. O autor comenta que essa 

discussão já havia sido trazida a tona no I Fórum Nacional de TVs Públicas, em 1997, e com a 

criação da ABTU, em 2000. O objetivo funcional é simples: propagar o ensino, a pesquisa e a 

cultura para toda a comunidade acadêmica, assim como para a sociedade. Porém, devido à 

diversidade de ideias e gestões das Universidades, algumas propostas foram divergindo 
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conforme se passaram os anos, e isso levou “a discussão sobre qual deveria ser o modelo de 

uma televisão universitária, pois, […], a conclusão a que se chegou foi que não se deve ter um 

modelo de TVU. Ela deve ser diversa como são diversas as instituições que as mantêm.” 

(MAGALHÃES, 2013, p. 115).   

As TVs universitárias surgiram quase 20 anos após a televisão ter sido inaugurada no 

Brasil. Desde o início, ela foi pautada num modelo comercial e, desde então, passa por 

confusões regulatórias. Flávia Martelli e Maria Kerbauy (2013, p. 16), sobre essa realidade 

comentam que “o conceito de TV universitária ainda não é muito claro. Para muitos ela é 

responsável apenas pela produção de programas realizados por estudantes universitários. Para 

outros, é uma televisão de programação voltada apenas para o público estudantil.”  

 
Nos países em que a televisão se desenvolveu de modo excepcional por força dos 
recursos técnicos e humanos disponíveis, a televisão educativa foi utilizada como 
instrumental destinado a exercer funções educativas acessórias, complementares ao 
ensino escolar, visando, sobretudo, ao enriquecimento da educação ministrada 
dentro da escola.  (VICTORINO, Yuri; [2012] 2014, online).  

  
Os conceitos sobre a televisão universitária, no Brasil, ainda são confusos e 

complexos. Accioly (2009) apresenta uma série de conceitos sobre o assunto, e o que mais 

chama a atenção é que existem muitas regras e leis sobre a produção/veiculação e até a 

programação de uma televisão universitária. Porém, é certo que ela tem como prioridade a 

transmissão e produção do conhecimento humano e é gerada por meio de educadores, 

acadêmicos e funcionários.   

  

 

3. A TELEVISÃO E OS ROTEIROS  

  

O primeiro experimento televisivo data de 1924, ocorrido na cidade de Londres 

(Inglaterra). O responsável pelo invento foi o empreendedor e engenheiro escocês John Logie 

Baird. Nessa época conseguia-se ver apenas os contornos das imagens. Com o tempo as 

técnicas foram melhoradas e, por volta de 1930, é que o público britânico começou a assistir 

as primeiras transmissões, conforme Cathrine Kellison (2007).   

Vale ressaltar que, assim como a fotografia, a televisão também teve várias pessoas 

que foram responsáveis pelo seu surgimento. Pessoas essas que aprimoraram cada vez mais as 
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técnicas de exibição de imagem em movimento, e isso data desde 1883, com Paul Nipkow, 

um engenheiro alemão que desenvolveu um componente primário dos principais sistemas 

mecânicos da televisão, chamado de disco de varredura espiral. Tinha o objetivo de fazer a 

varredura vertical da imagem (KELLISON, 2007).   

Na realidade atual, o produtor de televisão trabalha quase exclusivamente no 

segmento digital. As câmeras, os formatos para gravação, as ilhas de edição, a transmissão e 

tudo mais fazem parte dos avanços tecnológicos do mundo digital (KELLISON, 2007). O 

nome para esta nova resolução da imagem televisiva se chama HDTV (High-definition 

television), ou televisão de alta definição (TV Digital); a imagem é mais larga (o mesmo 

formato/padrão que o cinema).   

Doc Comparato, em sua obra “Da criação ao roteiro: teoria e prática” (2009), diz que 

a tecnologia audiovisual está se transformando, assim como, a ortografia, que se torna cada 

vez mais complicada. Porém, a construção das etapas do roteiro não muda. Continuam as 

mesmas. Do mesmo modo que não se podem desviar as fases de construção de uma casa, por 

exemplo. O autor, ainda argumenta que existem vários tipos de roteiros e cada um específico 

para cada área:  

Um roteiro para um vídeo institucional deve conter algum tipo de expectativa para 
ser emocionante. Um programa educativo deve ser concebido estruturalmente para 
não perder o interesse em nenhum momento. Um show televisivo de variedades 
deve ter no final um grande momento, a apoteose, o clímax. Os fundamentos são os 
mesmos [...]. (COMPARATO, 2009, p. 313).  

  

Para Comparato (2009), essa atividade de saber adaptar o roteiro para cada mídia ou 

gênero específico do audiovisual, refere-se a uma transcrição de linguagem. Atualmente, 

vive-se numa transformação rápida dos meios tecnológicos. Há uma extensa transposição de 

narrativa para diversos dispositivos (como tablets, smartphones, computadores...). Nessa 

realidade é possível assistir televisão, necessariamente não sendo em um televisor, o que 

exige uma transcriação para essas novas mídias. Por isso, que cada vez mais se faz necessário 

dominar as técnicas de escrita e a construção de roteiro para que ele possa ser compreendido e 

sentido pelos receptores (que vão da TV aberta até os consumidores das novas mídias).  

Assim como existem os roteiros de cinema e rádio, há também os roteiros para 

televisão, que variam de acordo com as regras de produção de cada emissora ou produtora 

audiovisual. Uma peculiaridade do roteiro de televisão sobre os demais é a utilização de 
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várias câmeras no qual deve ser elencado ou descrito tudo o que for acontecer durante a 

gravação. Os formatos dos roteiros audiovisuais, desde o início das produções, passaram por 

muitas fases. “Mesmo em uma mídia específica, as variações de formato evoluíram à medida 

que a tecnologia da mídia mudava para atender às necessidades da equipe de produção e aos 

desafios das tecnologias de última geração.” (MUSBURGER, Robert; 2008, p. 1).  

 
Nos roteiros de televisão e vídeo, deve haver um equilíbrio claro entre as 
necessidades visuais e auditivas. O roteiro deve fornecer ao diretor todas as 
informações necessárias, incluindo narração precisa, elementos visuais detalhados 
(dependendo do tipo de roteiro) e informações de tempo. Seja o roteiro escrito em 
uma ou duas colunas, as informações devem ser fáceis de ler e óbvias para o diretor. 
(MUSBURGER, 2008, p. 12).  

  
Dentro dessa realidade, Comparato (2009) ressalta que existem diferenças entre 

escrever para cada meio. Além de fatores tecnológicos, programação dos veículos, além de 

muitos outros, há a questão dos “gêneros”. É preciso ter clareza para cada meio que vai ser 

escrito o roteiro.   

  

 

4. CATEGORIAS E GÊNEROS TELEVISIVOS  

  

Os gêneros podem ser classificados em categorias a partir das quais é possível  

agrupar trabalhos semelhantes.  “Autores diversos […] concordam que esta definição pode ser 

feita a partir das estruturas, da estética, como nos gêneros literários, embora, em alguns casos, 

salientem a necessidade de diferenciação quando o assunto é meios de comunicação de 

massa.” (TONDATO, Márcia; 2009, p. 3). Dentro desta realidade exposta pela autora, 

portanto, é possível categorizar as produções audiovisuais televisivas que podem ser: 

telefilmes, telenovelas, programas informativos, comédias de situação, programas de 

auditório, entre muitos outros.   

Ao estudar sobre gêneros televisivos, as autoras Simone Rocha e Letícia Silveira 

(2012) expõem a seguinte realidade sobre a importância deles:  

[...] os gêneros televisivos tornaram-se importantes tanto para os críticos de 
televisão, como para os realizadores, os executivos e a audiência. Os estudos de 
gêneros têm se articulado com as principais tendências em estudos críticos de 
televisão, valendo-se de muitas teorias e abordagens. Mesmo para os telespectadores 
cotidianos ou aqueles mais atentos aos guias de programação da TV, a categorização 
dentro de gêneros [...] é um componente central que nos revela o modo como a 
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televisão é entendida e experimentada em diversos contextos sociohistoricos. 
(ROCHA; SILVEIRA; 2012, p. 8).  

  

A televisão brasileira é conhecida internacionalmente devido à quantidade de 

exportação de seus produtos, sejam eles em formatos de telenovelas, minisséries, musicais, 

etc. Isso se traduz num reconhecimento da competência dos produtos audiovisuais do país. 

(MARQUES DE MELO, José; 2004).  

Arlindo Machado e Marta L. Vélez (2007), argumentam algo importante para refletir 

ao comentar sobre a noção de programa de televisão:   

 
É verdade que a noção de programa tem sido bastante questionada em alguns 
estudos de televisão. Razões não faltam para isso: a televisão costuma borrar os 
limites entre os programas, ou inserir um programa dentro do outro, a ponto de 
tornar difícil a distinção entre um programa “continente” e um programa 

“conteúdo”. Além disso, os programas de televisão carregam a contradição de terem 
uma duração, de um lado, cada vez mais reduzida (spots publicitários, videoclipes, 
logos de identidade da rede televisiva) e, de outro, cada vez mais dilatada (seriados, 
telenovelas). Nos dois casos, o que chamamos de programa resulta numa entidade 
tão difícil de ser identificada quanto definida. (MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 4).  

  

José Carlos Aronchi de Souza (2004, p. 41), uma das referências sobre gêneros 

televisivos no Brasil, diz que os programas de televisão (que nesta pesquisa optou-se por 

chamar de “produto televisivo”), formam uma espécie de “conjunto de espécies que 

apresentam certo número de caracteres comuns”. O autor, de forma sucinta, classificou os 

produtos televisivos brasileiros em cinco categorias, com a identificação de seus gêneros, 

conforme exposto na figura a seguir.  

 

 
FIGURA 01: CATEGORIAS E GÊNEROS DOS PRODUTOS TELEVISIVOS 
FONTE: ARONCHI DE SOUZA (2004, P. 92)  
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Cada país possui seus formatos e gêneros específicos. Alguns se assemelham às 

nomenclaturas brasileiras. Da mesma forma, os estudos sobre gêneros audiovisuais no Brasil, 

sempre foram mostrados de forma importante na academia e que merecem devida atenção por 

parte dos que analisam, principalmente, a televisão.   

 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

   

A FURB TV produz conteúdo local ou em parceria com o canal educativo TV 

Cultura – Fundação Padre Anchieta. A programação é transmitida para Blumenau e para 

algumas cidades do Vale do Itajaí/SC, em sinal aberto (Canal 13), e também por operadoras 

de televisão por assinatura (canais 10 da Net e 11 da BTV). Na grade de programação da 

FURB TV estavam os seguintes programas (totalizando 07) – seis deles exibidos 

semanalmente, e um diariamente (segunda à sexta-feira), em 2013:   

  

5.1 QUADRO: PROGRAMAÇÃO FURB TV – 2013   

 

Programas  Sobre a produção  

Edição Local (diário, segunda à sexta-feira)  Produzido na FURB TV  

TV Empresa (semanal)  Produzido na FURB TV  

Hardsoft Informática na TV (semanal)  Produção externa/ apenas exibição   

Missa Dominical (semanal)  Produzido a partir da FURB TV  

Cidadania em Debate (semanal)  Produzido na FURB TV  

SC Agricultura (semanal)  Produção externa/ apenas exibição  

Plug In (semanal)  Produzido na FURB TV  

  
Destes, foram analisados apenas quatro programas: Edição Local, TV Empresa, 

Cidadania em Debate e Plug In, todos eles produzidos nos estúdios da FURB TV.  

Machado e Vélez (2007) argumentam que a televisão deve ser sempre um objeto 

permanente para ser analisado e criticado. Os autores, ao comentarem sobre análises 

televisivas, dizem que:   

[…] não é fácil analisar programas de televisão, se considerarmos a diversidade e a 

complexidade do objeto a ser analisado. Enquanto filmes e romances aparecem 
como unidades relativamente discretas, que podem ser tomadas como singularidades 
estáveis, passíveis de estudo individual, programas televisivos podem ser formas 
muito mais difíceis de caracterizar. Podemos definir o programa de televisão como 
qualquer série sintagmática (sequência de imagens e sons eletrônicos) que possa ser 
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tomada como uma singularidade distintiva em relação às outras séries sintagmáticas 
da televisão. […] No caso de uma série ou de um programa regularmente 

transmitido, pode ser que queiramos destacar o programa como um todo e pode ser 
também que queiramos destacar apenas uma ou outra edição particular (um episódio 
de um seriado ou uma matéria específica de um telejornal). É preciso, portanto, 
saber distinguir entre um programa e uma edição específica de programa. 
(MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 3).  

  
Neste caso, foram analisados os roteiros e os produtos televisivos completos, por 

meio dos vídeos dos programas postados no canal Youtube. Essa pesquisa se classificou como 

exploratória e descritiva. De acordo com Antonio Carlos Gil (2002), a pesquisa exploratória é 

utilizada com o intuito de alcançar maior proximidade com o problema, e utiliza entrevistas 

com pessoas que possuam alguma relação com o objeto de estudo, além de pesquisa 

bibliográfica e análise dos dados.  

A partir da fundamentação teórica, teceram-se alguns pontos que foram observados 

durante a análise: a categoria e o gênero, as principais características, a relação com a 

educação (ensino, pesquisa e extensão na Universidade), o roteiro, e os pontos fortes e fracos. 

Uma visita técnica também foi feita na TV em questão para verificação dos equipamentos de 

produção, além de entrevista com alguns funcionários. Foi tecido um quadro, para facilitar a 

análise, com os pontos analisados em cada um dos produtos, e apresenta-se a seguir:   

  

5.2 QUADRO: MODELO DE ANÁLISE   

 

  

Programa analisado  

Categoria e Gênero  

Características  

Relação com a Educação (ensino, pesquisa e extensão na  

 Universidade). Se há participação de alunos e professores.  

 
Roteiro  

Pontos fortes e pontos fracos  

  

A investigação deste estudo ocorreu durante o início do primeiro semestre de 2014, 

com base na programação de 2013. Foram entrevistadas pessoas ligadas à televisão 

universitária em questão, assim como, estudados os produtos televisivos (roteiros e programas 

gravados) para que se pudesse realizar a análise.   
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6 ANÁLISE DOS PROGRAMAS2  

  

6.1 EDIÇÃO LOCAL  

  

O Edição Local é um programa que se classifica na categoria de informação, gênero 

telejornal (ARONCHI DE SOUZA, 2004). Ele é exibido diariamente e sua principal 

característica é desenvolver matérias sobre as notícias de Blumenau e região de forma crítica 

e reflexiva. Sobre a sua relação com a Educação, pode ser constatado que, esporadicamente, 

desenvolve notícias sobre a Universidade nas quais são divulgados os projetos que envolvem 

o ensino, a pesquisa e a extensão. Há participação de acadêmicos na produção.  

O roteiro é divido em três blocos de sete minutos cada um, totalizando 25 minutos de 

telejornal com os intervalos. Os pontos fortes: ser um telejornal diário com notícias 

atualizadas de Blumenau e região, o jornal é apresentado por jornalistas (de formação). Os 

pontos fracos: os equipamentos de produção estão desatualizados, o que compromete não só 

esse, mas os demais programas. Ainda é feito o uso de fitas MiniDV, e não é possível gerar 

sinal em High Definition (HD). Isso vale para os demais programas analisados.  

  

a) QUADRO RESUMO DE ANÁLISE – EDIÇÃO LOCAL   

  Categoria: Informação. Gênero: Telejornal   

Características: desenvolve matérias sobre as notícias de Blumenau  

  

  

e região de forma crítica e reflexiva.  

Relação com a Educação: parcial. Esporadicamente desenvolve 

notícias sobre a Universidade nas quais são divulgados projetos que 

envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Há participação de 

acadêmicos estagiários na produção.  

Roteiro: se divide em 3 blocos de 7 minutos, totalizando 25 minutos 

com os intervalos.  

Pontos fortes: ser um telejornal diário. Apresentado por jornalistas. 

Pontos fracos: Equipamentos de produção desatualizados. Não é 

possível geral sinal HD. Utilização de fitas MiniDV para gravação.  

  

 

6.2  TV EMPRESA 

                                                 
2 A análise dos programas teve a colaboração da acadêmica Jéssica Pinheiro, do curso de Comunicação Social – Publicidade 
e Propaganda (FURB), e bolsista voluntária da FURB TV (2013/1).  
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O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

da FURB. Engloba os mestrados em Administração e Contabilidade, e do doutorado em 

Ciências Contábeis e Administração, da FURB. Classificado na categoria de informação, 

gênero de entrevista (ARONCHI DE SOUZA, 2004). O programa é levado ao ar 

semanalmente. Suas principais características são: entrevistas com especialistas nos aspectos 

empresariais e administrativos. Abordagem de temas sobre empreendedorismo, economia, 

negócios, administração e perfis de empresas que fazem sucesso na área. Sobre a relação com 

a Educação: o programa não é envolvido com projetos de extensão e tampouco há a 

participação de alunos. Porém, por ser produzido com a colaboração de um professor da 

FURB, isso facilita a entrada/relação com a instituição. Portanto, o programa parcialmente 

tem relação com o tripé da Universidade.  

O roteiro divide-se em três blocos de oito minutos cada, totalizando trinta minutos 

com intervalos. No primeiro é feita a apresentação do entrevistado e uma breve introdução ao 

tema e da empresa em questão. No segundo, são esclarecidas as dúvidas mais frequentes 

sobre o tema. No terceiro é feito um breve resumo da empresa e sua metodologia de trabalho.  

Pontos fortes: o programa conta com a participação de empresas com experiência no 

mercado, principalmente o regional, e busca esclarecer as dificuldades encontradas nos 

primeiros momentos da criação da empresa. Pontos fracos: às vezes os assuntos estão bem 

interessantes e o apresentador precisa encerrar por causa do curto tempo do programa.   

  

a)  QUADRO RESUMO DE ANÁLISE – TV EMPRESA   

  

  

  

Categoria: Informação. Gênero: Entrevista.  

Características:  Desenvolve  entrevistas  sobre 

 administração  e empreendedorismo.  

Relação com a Educação: parcial. É uma promoção do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da FURB. Dos mestrados em Administração e  
Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração, da 

FURB. Às vezes algumas pesquisas desenvolvidas na instituição são 

mencionadas.  

Roteiro: O roteiro se divide em 3 blocos de 8 minutos, totalizando 30 

minutos com os intervalos.  

Pontos fortes: Incentiva o crescimento econômico da cidade e esclarece as 
dúvidas mais frequentes sobre o mercado.  
Ponto fraco: curto tempo de duração do programa.   
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6.3 CIDADANIA EM DEBATE 

  

O Cidadania em Debate é produzido por meio do Sindicato dos Servidores Públicos 

do Ensino Superior de Blumenau (SINSEPES). Classificado na categoria de informação, no 

gênero de entrevista (ARONCHI DE SOUZA, 2004). Suas principais características são: 

entrevistas com líderes e especialistas de movimentos sociais e culturais do Vale do Itajaí.   

Em relação à Educação, há um professor da FURB, formado em Letras que apresenta 

o programa. Não há efetivamente participação de alunos. Esporadicamente alguns estudantes 

são contratados para realizar serviços de produção. Portanto, é um programa parcialmente 

envolvido com a Educação (baseado no tripé ensino, pesquisa e extensão). O roteiro é 

dividido em dois blocos de doze minutos cada, totalizando 30 minutos com intervalos. No 

primeiro, é feita a apresentação dos entrevistados e uma breve introdução do tema aos 

telespectadores. No segundo, são feitas as perguntas mais frequentes sobre o tema. Um dos 

pontos fortes do programa é por ser destinado a debater questões sociais e culturais e a 

participação de especialistas conhecedores da realidade regional. Os pontos fracos são: o 

tempo de duração é curto e, às vezes, os temas não são debatidos por completo por falta de 

tempo. O primeiro bloco, geralmente, fica para a apresentação do tema e, no segundo, são 

discutidas dúvidas que podem ser esclarecidas em relação ao tema em questão. Quase não 

sobra tempo para o debate, na maioria das vezes.   

  

a)  QUADRO RESUMO DE ANÁLISE – CIDADANIA EM DEBATE   

  

  

Categoria: Informação. Gênero: Entrevista.  

Características: Desenvolve entrevistas que abordam assuntos de interesses 

dos trabalhadores do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.  

Relação com a Educação: parcial. Há um professor que apresenta o 

programa e conduz os debates. Oferecido pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos do Ensino Superior de Blumenau.  

Roteiro: se divide em 2 blocos de 12 minutos, totalizando 30 minutos com os 

intervalos.  

Pontos fortes: Temas sociais e participação de membros da comunidade 
regional.  
Ponto fraco: Curto tempo de duração.  
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6.4 PLUG IN 

 

O Plug In é um programa de televisão realizado por estudantes do Curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, da FURB. Ele se refere a um projeto de 

extensão, vinculado ao Programa de Extensão Comunicação e Comunidade. É levado ao ar 

semanalmente e é coordenado por um professor orientador. O programa é classificado na 

categoria entretenimento, no gênero variedades (ARONCHI DE SOUZA, 2004). Suas 

principais características são: matérias desenvolvidas sobre a Publicidade e Propaganda 

regional, variedades, música, cultura e atividades relacionadas à comunicação da 

universidade. Por se tratar de um projeto de extensão, o próprio Plug In, portanto, está 

inserido na extensão universitária pelo fato dos alunos e professor trabalharem nesta 

modalidade e com esse propósito. O ensino se justifica devido à questão de ensino e 

aprendizagem que é posta na prática ao realizar o programa (produzindo matérias, roteiros, 

gravações em estúdio e externa, assim como a pós-produção). A pesquisa se encontra nas 

investigações que são realizadas a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, o que 

faz o aluno se tornar um pesquisador e também o coloca na prática da pesquisa.    

O Plug In possui três blocos e tem, em média, de 27 a 29 minutos, totalizando 30 

minutos com os intervalos. Os pontos fortes são: ser um programa de televisão com boa 

visibilidade na comunidade interna (professores, estudantes e funcionários), e na comunidade 

externa (comunidade em geral, egressos, profissionais da área). Está há quase 15 anos no ar, o 

que o torna conhecido. Os pontos fracos: os alunos de Publicidade e Propaganda não têm o 

entendimento da linguagem jornalística, o que, por vezes, compromete o trabalho nas 

matérias. O programa tem 30 minutos de duração e, às vezes, torna-se cansativo para o 

espectador em alguns quadros que demoram demais.   

  

a)  QUADRO RESUMO DE ANÁLISE – PLUG IN   

  

  

Categoria: Entretenimento. Gênero: Variedades.   

Características: Desenvolve matérias sobre Publicidade e Propaganda 

regional, variedades, música, cultura e atividades relacionadas à 

comunicação da universidade. Entrevistas com pessoas ligadas à área da 

comunicação.  

Relação com a Educação: Há relação com a Educação (ensino, pesquisa e 

extensão).  

Roteiro: se divide em 3 blocos, totalizando 30 minutos com os intervalos.  
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2013   Edição Local   TV Empresa   Cidadania em  
Debate   

Plu g In   Resultado  
evidenciado   

Pontos fortes: boa visibilidade (interna e externa). Está há quase 15 anos no 
ar (iniciou as atividades em 2001).  
Pontos fracos: estudantes de Publicidade e Propaganda produzindo 

matérias jornalísticas, quadros demorados demais.  

  

  

6.5 CONSIDERAÇÕES DA ANÁLISE  

  

Após ter sido realizada a análise, os dados foram inseridos em outro quadro para que 

fosse possível uma visualização geral de todo o estudo realizado sobre os produtos televisivos 

veiculados na FURB TV, em 2013:  

  

a) QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE DOS PRODUTOS TELEVISIVOS FURB 
TV  

 

Categoria/ Gênero  Informação/ 

Entrevista  
Informação/ 

Entrevista  
Informação/ 

Entrevista  
Entretenimento/ 

Variedades  
Informação/ 

Entrevista  
Características  Matérias diárias 

sobre Blumenau e 

região  

Entrevistas sobre 

administração e 

empreendedorismo  

Entrevistas.  
Matérias sobre 

assuntos pertinentes 

aos trabalhadores  

Matérias variadas 
sobre a região. 

Ênfase em  
Publicidade e 
Propaganda.  
Entrevistas  

Matérias variadas 
sobre a região do 

Vale do Itajaí.  
Programas de 

entrevistas  

Relação Educação  Parcial  
  

Parcial  Parcial  Total  Parcial  

Roteiro  25 minutos (3 

blocos)  
30 minutos  (3 

blocos)  
30 minutos  (2 

blocos)  
30 minutos  (3 

blocos)  
Média de 30 

minutos   
(3 blocos)  

Pontos Fortes  Telejornal diário.  
Apresentado por 

jornalistas.  

Incentiva o 
crescimento  

econômico da cidade 
e esclarece as  
dúvidas mais  

frequentes sobre o 

mercado  

Temas sociais.  
Participação da 

comunidade 

regional  

Boa visibilidade na 

comunidade interna 

e externa  

Esclarece dúvidas 
sobre diversos 

assuntos de  
interesses da  

comunidade em 

geral. Informação.  

Pontos Fracos  Equipamentos 

desatualizados. Uso 

de fitas MiniDV.  

Curto tempo de 

duração  
Curto tempo de 

duração  
Estudantes de  
Publicidade que 

desenvolvem 
matérias  

jornalísticas.  
Quadros demorados   

Tempos de duração 
dos  

programas  
poderiam ser mais 

bem trabalhados.  

  

Sobre os resultados alcançados é possível afirmar que a categoria predominante dos 

produtos televisivos analisados é de Informação, e o gênero Entrevista (ARONCHI DE 
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SOUZA, 2004). As matérias e assuntos veiculados são sobre a região de Blumenau e do Vale 

do Itajaí. A relação com o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão se dá de forma parcial, e a média 

é de 30 minutos de duração (dividido em 3 blocos). Os pontos fortes é que esclarecem as 

dúvidas da comunidade e, os pontos fracos, estão relacionados à administração do tempo de 

duração dos programas, que poderiam ser mais bem trabalhados.  

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Este estudo teve como objetivo analisar os produtos televisivos produzidos e 

exibidos num canal universitário de televisão na cidade de Blumenau/SC. Com os resultados 

alcançados, foi possível proporcionar uma reflexão sobre as práticas realizadas na FURB TV. 

Com isso espera-se que possa contribuir para melhorias na confecção dos roteiros e, 

posteriormente, na produção audiovisual da TV em questão.   

As limitações da pesquisa estão relacionadas à quantidade de produtos televisivos 

analisados. Acredita-se que se houvesse um número maior de objetos para analisar seria 

possível traçar um perfil mais consistente sobre a programação da referida televisão estudada. 

Deixa-se como sugestão, para futura pesquisa, a análise de um mesmo produto televisivo em 

diferentes anos para se fazer comparativos e análises sobre o determinado objeto escolhido.   

Encerra-se este estudo, com um pensamento sobre televisão, num geral, e isso cabe 

aos estudos que são realizados sobre ela: a televisão é uma contribuidora direta para a 

retratação e a modificação das representações do mundo. “Todavia, não é fácil determinar em 

que sentido ela o faz, a menos que se estabeleça unilateralmente o uso que os espectadores 

fazem das imagens recebidas!”. (WOLTON, Dominique; 1996, p. 69).  
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A INSERÇÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO NA CULTURA EMPRESARIAL:  
PRIMEIROS APONTAMENTOS TEÓRICOS 

  
  

Samanta Karoline Carvalho Marcelo1  
Regiane Regina Ribeiro2  

Anderson Lopes da Silva3  
RESUMO  
    
Este artigo é um recorte teórico de um trabalho de conclusão de curso, ainda em estágio de 
produção, e apresenta a reflexão acerca da presença da educação, em conjunto com a 
comunicação, no cotidiano das empresas. A temática será discutida sob a ótica da 
responsabilidade social – uma visão antagônica ao mero assistencialismo. O trabalho final 
objetiva evidenciar como a intersecção dessas áreas pode promover a autonomia de 
pensamento crítico, considerando o colaborador não somente como mão de obra, mas o 
reconhecendo enquanto cidadão e sujeito na empresa em que atua e na comunidade na qual 
está inserido, exercendo sua cidadania. Este artigo irá discutir conceitos como ética 
corporativa e responsabilidade social, educação como emancipadora do sujeito e relações 
públicas comunitárias. A proposta do estudo final é identificar se há projetos 
educomunicativos insertos na cultura e nas práticas organizacionais de duas empresas a serem 
analisadas, mas que não serão citadas nessa breve discussão.  
  
Palavras-chave:  Responsabilidade Social;  Educomunicação; Relações Públicas; 
Organizações.  
  

   

1. INTRODUÇÃO  

  

O presente artigo discute o processo de inserção de ações e projetos de educação e 

comunicação na rotina das empresas e, portanto, no dia a dia de seus colaboradores, 

perpassando antes pelos conceitos de ética corporativa e responsabilidade social, relações 

públicas comunitárias, comunicação interna e educação para empoderamento e emancipação 

                                                 
1 Autora. Graduanda do curso de Relações Públicas pela Universidade Federal do  Paraná. E-mail: 
sa.karolineufpr@gmail.com.  
2 Orientadora. Doutora e mestra em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Docente do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal do Paraná (PPGCOM /UFPR) e do curso de comunicação Social – Relações Públicas 
(UFPR). E-mail: regianeribeiro5@gmail.com. 
3 Co-orientador. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. 
(PPGCOM/UFPR) e membro do Núcleo de Estudos em Ficção Seriada (NEFICS) da UFPR. Especialista em Comunicação, 
Cultura e Arte (PUCPR) e Jornalista (FACNOPAR). Bolsista da Capes – Brasil, E-mail: anderlopps@gmail.com   
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crítica. Tais conceitos serão analisados com mais afinco no trabalho final. Entretanto, serão 

aqui mencionados para enriquecer as reflexões acerca do tema.   

A educomunicação, apesar de ser um conceito recente e em permanente construção, 

tem em seu fundamento o estudo da inter-relação educação/comunicação, que são áreas 

balizadoras para fundamentá-la. Essa inter-relação é defendida por diversos autores como 

Adilson Citelli, Jesús Martín-Barbero, Mario Kaplún – primeiro a utilizar o termo –, Paulo 

Freire, Angela Schaun, Orozco Gómez, dentre outros que contribuíram para a formação do 

conceito propriamente dito. A compreensão do conceito por Ismar de Oliveira Soares4 diz 

respeito a um:  

Conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espações educativos presenciais ou virtuais, assim como melhorar 
o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso 
dos recursos da informação no processo de aprendizagem (SOARES, 2003, pg. 43).  

Conforme explicitado, essa interface é estudada há muito pelos autores e não cabe 

aos limites deste texto esmiuçar o novo conceito em si. Entretanto, se faz necessário discutir a 

importância da intersecção das áreas e as contribuições que ambas têm no processo de 

cidadania, no qual o colaborador e sujeito podem ganhar novas habilidades que o auxiliem a 

compreender e questionar as informações e o funcionamento da sociedade da qual faz parte, 

além de serem analisadas as contribuições efetivas, a nível mercadológico, decorrentes deste 

processo.  

A temática é atual e, portanto, é imprescindível analisar os conceitos acima citados, 

para ajudar a compreender o papel das organizações contemporâneas e suas contribuições na 

formação de seus colaboradores enquanto cidadãos ativos – em especial, nas questões que 

tangem a empresa para a qual prestam seus serviços e as comunidades locais nas quais estão 

inseridos. É também necessário refletir sobre os efeitos de tais práticas no ambiente das 

corporações, que buscam defender seus diferenciais entre as concorrentes, mas que 

demonstram pouca preocupação para com a questão de formar pessoas críticas e incentivar a 

educação no local em que atuam - uma das hipóteses da pesquisa.   

                                                 
4 Para maiores informações sobre o assunto ver o artigo “Educomunicação: um campo de mediações”, de Ismar de 

Oliveira Soares. In: Revista Comunicação & Educação, São Paulo, 12 a 14, set./dez. 2000.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
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Dentre as propostas do presente estudo está a reflexão de tais ações não como 

práticas filantrópicas ou de assistencialismo, mas como participação ativa das empresas no 

processo educacional de seus colaboradores. Outra proposta é pensar no papel de facilitador 

que o profissional de RP pode exercer, utilizando-se de diversas estratégias competentes à 

área, principalmente valendo-se da interface educação e comunicação.  

A ideia principal deste trabalho é identificar práticas educomunicativas dentro das 

empresas, considerando que seus espaços não deixam de ser comunidades, pois, em suas 

jornadas diárias de trabalho, envolvem pessoas e objetivos comuns, conforme será discutido 

adiante. Dessa maneira, destaca-se a preocupação da autora em identificar ações que possam 

proporcionar o aprendizado aos colaboradores, principalmente os de baixa escolaridade, que 

há muito não entram em contato com a educação para formação, tal qual esta é introduzida na 

escola primária.  

Os objetivos específicos – a serem desenvolvidos no trabalho ainda em construção – 

são: Conceituar relações públicas comunitárias; Discutir relações públicas comunitárias e a 

educação como emancipadores sociais e essenciais na formação dos colaboradores enquanto 

cidadãos conscientes e com capacidade crítica de pensamento; Relacionar projetos que 

compartilhem as duas visões; e Constatar os benefícios mercadológicos e intangíveis que essa 

conduta traz para as empresas que a adotam.  

Aqui são levantadas algumas hipóteses, como de que não há reconhecimento da 

importância que tem as ações de cunho educomunicativo, pois, principalmente nas empresas 

de grande porte, os colaboradores parecem não ter oportunidades de entrar em contato com 

produção de conteúdo (materiais institucionais como jornal-mural, revista interna ou 

colaboração em uma rádio ou programa feito pelos funcionários para funcionários); existe 

interesse organizacional por não instruir os colaboradores no processo de pensamento crítico e 

questionamento sobre as informações e questões da sociedade e, por fim, as empresas pouco 

analisam os reflexos de suas ações internas e externas no processo de formação de seus 

stakeholders enquanto cidadãos, especialmente os colaboradores.  

A autora no presente estudo pretende, com o procedimento metodológico baseado 

em pesquisa bibliográfica (e, futuramente, em estudo de casos), abordar o tema pela 

perspectiva das teorias das relações públicas, possibilitando avaliar as contribuições da 

inserção de tais práticas na cultura organizacional. No trabalho ainda em construção, serão 
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analisados projetos de duas empresas e serão mapeadas suas principais características e 

contribuições na formação do colaborador enquanto cidadão. Tal iniciativa das empresas será 

estudada sob a ótica da responsabilidade social para com os funcionários – uma visão 

antagônica ao mero assistencialismo social, conforme será explicado adiante.  

  

 

2. COMUNIDADE E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA A PARTIR DA 

COMUNICAÇÃO  

  

Conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os homens 

têm deveres, mas também direitos, como o de votar e ser votado, ir e vir, o de livre 

participação na comunidade da qual fazem parte, interferindo em questões políticas, dentre 

outros direitos que, em teoria, são para todos. Cicília Peruzzo (1998) fala que a participação 

popular tem papel essencial na construção nacional. Antes de adentrar na questão histórica de 

cidadania é necessário refletir em um primeiro momento no significado de comunidade, que 

difere da sociedade como um todo. Max Weber explica tais diferenças e caracteriza 

comunidade como:  

(...) uma relação social na medida em que a orientação da ação social – seja no caso 
individual, na média ou no tipo ideal – se baseia em um sentido de solidariedade: o 
resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes. A relação social 
de sociedade, por outro lado, é o resultado de uma reconciliação e de um equilíbrio 
de interesses motivados por juízos racionais, quer de valores, quer de fins. (apud 
KUNSCH, 2007, p. 169)  

  

Os interesses e causas comuns entre os membros de uma comunidade é o que a 

diferencia da sociedade em geral, percebida como uma relação mais distante e que não tem 

ligações emocionais entre os membros, conforme pontuou Weber. Assim, depreende-se que a 

sociedade tem motivações diversas, mas não implica nos esforços da união de pessoas de 

determinada localidade, com propósitos e objetivos coletivos.  

A autora da área de relações públicas, Regina Escudero César (2007, p. 82) descreve 

que “a comunidade pressupõe a existência de uma proximidade – que pode ser geográfica, 

mas não se limita a ela – e elos profundos entre membros, como o sentimento de pertença, 

identidade e comunhão de interesses”. Em suma, a comunidade é o espaço onde os indivíduos 
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podem atuar e interferir em questões de cunho político ou social, ou seja, consiste em um 

local propício para o exercício da cidadania.   

E neste espaço a comunicação torna-se essencial, já que entendê-la como um 

processo social básico possibilita visualizar os sujeitos e suas ações sempre em relação. Em 

outras palavras: é necessário, mais do que nunca, refletir a partir da perspectiva de que é partir 

do ato de comunicar-se que direitos, deveres e os próprios conceitos de cidadania e sociedade 

são debatidos, deliberados e compreendidos. Ou como Silva e Ribeiro pontuam, tal ato 

comunicativo: “[...] pressupõe a existência do outro, a presença da alteridade. E o socializar, 

por sua vez, depende, inevitavelmente, da comunicação: para tornar-se social é preciso 

produzir comunicação e vice-versa” (SILVA, RIBEIRO, 2014, p. 269).  

A compreensão de cidadania percorre seu caminho de origem na pólis grega, até os 

dias de hoje, em que ganha novas configurações. Ela é regida pelos preceitos de igualdade e 

liberdade, entretanto, em um mundo globalizado, no qual países periféricos ou 

subdesenvolvidos são invisíveis aos olhos das grandes potências, acentuam-se problemas 

sociais – extrema pobreza, educação deficitária, exclusão de minorias, saúde precária, falhas 

segurança e na mobilidade urbana, dentre outros –, assim, torna-se fundamental repensar no 

que foi estabelecido pela ONU em 1948. A cidadania que deveria ser direito de todos os 

homens não pode ser exercida por todos, se analisados diferentes momentos históricos, como 

por exemplo em 1988 em que, tardiamente, foi estendido aos analfabetos brasileiros o direito 

de votar.  

Embora o cenário mundial atual esteja marcado por tantos impasses, o mundo tem 

passado por grandes transformações. A partir da utilização dos meios de comunicação em 

conjunto com as demais forças constitutivas da sociedade, os cidadãos passaram a ter mais 

oportunidades de fazerem suas vozes serem ouvidas, além, claro, de serem protagonistas na 

construção da cidadania. A respeito dessa nova configuração na sociedade contemporânea, 

Cicília Peruzzo afirma que:  

[...] a evolução das tecnologias de informação e comunicação vem contribuindo para 
mudar os modos de vida, as culturas e as formas de intervenção social. Uma vez 
havendo a decisão de colocar essas tecnologias a serviço da população e, por meio 
delas, dar acesso às informações, às culturas, à educação etc., elas desempenham 
papel primordial no desenvolvimento social e da cidadania (2007, p. 51).   

  

A proposta de globalização, inicialmente apresentada como alternativa para amenizar 

as desigualdades nos países periféricos, incluiu a mídia e seus canais de comunicação de 
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massa como principais responsáveis na democratização do acesso às informações e, portanto, 

seriam eles os impulsionadores de práticas educativas. Entretanto, não foi bem o que ocorreu. 

Com a finalidade de entreter – sobre a camada de interesses econômico e políticos –, os canais 

fizeram o contrário e, ao invés de dar voz aos indivíduos, passaram justamente a representar a 

classe dominante, colocando as minorias em segundo plano. Em síntese, conforme afirmou 

Regina Escudero César em seu artigo Movimentos sociais, comunidade e cidadania:  

[...] a era da globalização da informação e da comunicação é um fenômeno social e 
também excludente e desigual, pois beneficia mais a uns países do que a outros, 
incluindo algumas partes do mundo de forma mais rápida do que outras (2007, p. 
89).  

  

Com a tomada de consciência quanto aos direitos dos cidadãos, as associações e 

demais organizações sem fins lucrativos se perceberam capazes de transformar a comunidade 

da qual faziam parte e passaram a lutar pelo seu espaço na mídia, para finalmente 

evidenciarem suas necessidades e modo de vida. De tal maneira, emergiu a comunicação 

popular, alternativa ou comunitária, principalmente no Brasil e América Latina, nas décadas 

de 80 e 90.   

A comunicação popular, de fato, abriu espaços para as minorias se comunicarem e 

passarem de meros receptores de mensagens e informações a geradores de conteúdo, fazendo 

uso de jornais, rádios e canais televisivos comunitários. Tais instrumentos comunicativos 

passaram a ser a ponte das periferias e os grandes centros urbanos, unindo as pessoas para 

contribuírem com o desenvolvimento social. Além disso, mesmo os canais privados de 

televisão, com seus poucos detentores, passaram a incluir na grade de suas programações, 

programas educativos e de debate sobre questões relacionadas à educação, saúde pública, 

consumo consciente, sustentabilidade etc., pois somente entreter já não era suficiente para os 

telespectadores.   

Cicília Peruzzo sobre isso, ressalta que “toda mídia tem papel central no avanço da 

democratização da informação e no debate sobre as questões contemporâneas” (2007, p. 53).  

O espaço público e a cidadania só podem se desenvolver se houver participação 

direta dos demais setores da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social, 

atribuição que não deve ser feita somente ao Estado, pois sozinho ele é incapaz de atender a 

todas as necessidades da população. Ao perceber a importância da atuação conjunta entre 

entidades pública e privada, a sociedade civil passou a utilizar de práticas de solidariedade, 
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caridade e colaboração, para alcançar objetivos comuns. Em complemento a essa tomada de 

consciência, Ana Lucia Romero Novelli destaca que:  

Esta consciência de que os destinos da sociedade podem estar nas mãos do próprio 
povo fez que os indivíduos privados, organizados em entidades privadas, viessem a 
atuar de maneira a garantir o interesse público, seja na forma de organizações 
nãogovernamentais seja nas próprias empresas privadas (2007, p. 228).  

A respeito da intervenção de outras iniciativas nessa busca, este trabalho irá 

questionar (e em sua produção final, abordar com mais afinco) mais especificamente as 

iniciativas advindas das organizações privadas, nas quais o profissional de relações públicas 

tem papel irremissível de facilitador da comunicação entre empresas e a comunidade, não 

limitada em ações de assistencialismo, mas sim na possibilidade de “repensar” o colaborador 

não como mero empregado, mas um sujeito detentor (e conhecedor pleno) de sua cidadania.  

  

 

3. MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E A INFLUÊNCIA 

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NA COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL  

  

Desde o início das atividades de relações públicas como prática reconhecida – em 

1916 com a abertura da Lee & Harris & Lee, empresa de consultoria de relações públicas, 

constituída e administrada por Ivy Lee –, percebeu-se a importância de a organização 

posicionar-se frente a seus públicos e atender também às suas expectativas e não somente 

desenvolver suas funções de prestadoras de bens e serviços, com vista apenas aos lucros e 

demais vantagens mercadológicas.    

Entende-se, segundo definição de Cândido Teobaldo de Souza Andrade, que:  

(...) os públicos são classificados em: interno, misto e externo, que se originam, 
respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da clientela e espectadores, após 
o estabelecimento de um “diálogo planificado e permanente”, entre a instituição e os 
grupos que estejam ligados a ela, direta ou indiretamente (1989, p. 78).  

Entretanto, o filósofo Robert Edward Freeman ampliou o entendimento dos públicos 

estratégicos da organização, propondo o conceito de stakeholders, mais comumente utilizado 

nas áreas relacionadas à gestão. Tendo em vista o conceito de públicos e stakeholders, com os 

quais organizações e instituições se relacionam e sem os quais não podem existir, é possível 
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pensar na influência nas condutas corporativas que tem a responsabilidade social. Apesar de 

ser um tema bastante discutido atualmente, ela foi preconizada há décadas por estudiosos que 

a pensavam como a faceta social das relações públicas nas organizações.   

Conforme cita Margarida Kunsch (2003, p.129), Edward Bernays, um dos pioneiros 

da área, defendia já em 1920, que a base consistente para a prática de relações públicas 

corretas e eficientes estava nas ciências sociais e na sociedade democrática. No Brasil, 

Cândido Teobaldo de Souza Andrade no livro “Psicossociologia das relações públicas” 

(1989), já começava a salientar a importância de uma maior convergência entre os interesses 

públicos e privados, alertando para a necessidade de maior conscientização quanto à 

responsabilidade social das organizações.   

Em decorrência do despertar do cidadão, sobre seus direitos de participação política e 

ativa nas decisões da vida em sociedade, ocorreu também seu despertar enquanto consumidor 

e passou a questionar e exigir explicações de práticas de mercado por parte das empresas. 

Assim, órgãos de defesa ao consumidor e canais de reclamação e ouvidoria (via SMS, 

telefone, internet, etc.) surgiram para fazer a mediação das expectativas dos clientes com 

relação aos produtos e serviços oferecidos. Deste modo, as empresas não tiveram outra 

alternativa senão a de se adaptarem conforme às exigências do mercado do qual os 

consumidores requerem transparência e constante prática da ética empresarial. Assim, a 

responsabilidade social é, de acordo com o Dicionário de Comunicação, o conjunto de:  

[...] de intenções e premissas que norteia as ações e compromissos a serem 
implementados em uma empresa junto a todos os seus públicos. A ética corporativa 
está intimamente associada à filosofia empresarial e serve de parâmetro para 
estabelecer as condições de equilíbrio e estabilidade das organizações e sistemas 
econômicos, a longo prazo, através de códigos próprios de valores. A ética, no 
mundo organizacional, já é considerada um verdadeiro instrumento de trabalho, 
intimamente relacionado à tomada de decisões e aos processos de qualidade total 
(BARBOSA, RABAÇA,  2001, p. 289-290).  

A partir dessa definição torna-se evidente que a prática da ética empresarial é 

inerente às organizações, no sentido de já não ser opcional, pois, conforme o autor apontou, 

ela também está relacionada à estabilidade das empresas e marcas a longo prazo. Além disso, 

essas práticas devem estar intimamente ligadas com a missão (propósito de existência) das 

empresas. Em poucas palavras, as mudanças na sociedade capitalista contemporânea fizeram 

com que as próprias empresas reconhecessem a necessidade de se esclarecem perante os 
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cidadãos, transformando o egoísmo tacanho (interesses mercadológicos), em egoísmo 

esclarecido (investimento em responsabilidade social e conduta mais acessível aos 

consumidores, com objetivo de retornos institucionais).   

De acordo com o Relatório Global de Sustentabilidade Empresarial 20135, divulgado 

pelo Pacto Global da ONU, muitas empresas sabem definir metas e políticas na área de 

responsabilidade social, porém ainda falham na aplicação dos projetos. O fato de haver maior 

preocupação com o tema já é um avanço, considerando o recente aumento do número de 

empresas socialmente preocupadas, se comparado com o cenário corporativo da década de 80. 

Confirma-se, com isso, que os empresários ainda precisam compreender que suas marcas 

dificilmente serão aceitas pelos stakeholders se o engajamento real com as causas não for 

parte integrante de sua gestão, portanto da cultura organizacional.  

Diversos estudos recentes concordam que há, de fato, pressão pelos consumidores 

com relação aos produtos e marcas. Segundo a pesquisa Akatu 2012 intitulada “Rumo à 

Sociedade do Bem-Estar: Assimilação e Perspectivas do Consumo Consciente no Brasil / 

Percepção da Responsabilidade Social Empresarial pelo Consumidor Brasileiro”
6,  53% dos 

participantes concordaram com a seguinte afirmativa: as empresas deveriam fazer mais do 

que apenas o que está estabelecido nas leis, buscando trazer mais benefícios para a sociedade. 

O mesmo estudo mostrou que 58% dos entrevistados afirmaram que as empresas que têm 

impactos sociais e ambientais negativos, reduzem sua disposição para compra de um produto 

de sua marca. Em corroboração com esta pesquisa, foi divulgado um estudo encomendado 

pelo portal Catraca Livre7 e realizado pelo IBOPE/Conecta, no qual se constatou que 62% dos 

consumidores estariam dispostos a trocar a marca habitual de seus produtos por marcas que 

promovessem melhorias na cidade, como ações de cultura, bem-estar e lazer gratuitos. O 

estudo divulgado em maio de 2014, também revelou que 50% dos entrevistados aceitariam 

em algum grau, pagar um pouco mais caro por marcas que promovem tais ações de melhoria.  

Ambos os levantamentos apontam para o que já foi citado anteriormente: existe 

maior conscientização da sociedade civil sobre questões socioambientais que, importante 

salientar, estão ligadas também à educação, saúde, meio ambiente, lazer, dentre outras. Em 

                                                 
5 Disponível em: <http://www.onu.org.br/responsabilidade-social-empresas-falam-muito-e-fazem-pouco-revela-pesquisa-
daonu/>- Acessado em: 11 maio 2014.  
6 Disponível em <http://www.akatu.org.br/pesquisa/2012/PESQUISAAKATU.pdf> - Acessado em: 11 maio 2014.  
7 Disponível em: <http://www.adnews.com.br/negocios/consumidores-trocariam-marcas-habituais-por-aquelas-
quemelhoram-a-cidade >. Acessado em: 12 maio 2014.  

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/global_corporate_sustainability_report.html
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suma, esta pré-disposição ao consumo de marcas socialmente responsáveis somada ao 

aumento de participação política dos cidadãos, acaba por pressionar as corporações. Deste 

modo, elas se veem obrigadas a mudar para não perderem visibilidade e seus respectivos 

espaços no mercado.   

Os recortes estatísticos acima citados servem também para reflexão do próprio termo 

responsabilidade social que, ao contrário do senso comum, não se trata apenas de 

investimento empresarial em causas filantrópicas ou apenas assistencialistas. É preciso 

observar que a benemerência por si só não consegue transformar a realidade, pois, ao invés de 

oferecer instrumentos de atuação autônoma, ela acaba por remediar uma situação 

temporariamente. Em convergência a esse viés, Luisa Helena da Silva (2003, p. 337-351) fala 

da atuação superficial das organizações no âmbito social. Para mudar esse cenário é preciso 

senso de responsabilidade nas transformações na sociedade pelas partes públicas e privadas.  

Maria Célia Paoli chama atenção para a nova configuração no papel do empresariado 

brasileiro para com a concepção de cidadania corporativa, termo bastante criticada por ela.  

Uma parcela desse empresariado, diante do aumento das desigualdades sociais e da 
pobreza no país, lança-se ativamente no campo social, chamando seus pares à 
responsabilização com o contexto onde desenvolvem seus negócios, e nesse 
movimento redefine o sentido e o modo de operar da velha filantropia, 
aproximando-a da noção de cidadania. Ao retorno, redefinido, da idéia e da prática 
de “filantropia”, é acrescentada a palavra “solidária”, que se demarca agora como 

abertura voluntária das empresas privadas ao extravasamento da imensa carência dos 
pobres brasileiros, ligada, portanto, à prevenção do futuro e respondendo às 
demandas da reinserção social. [...] Mesmo assim, todas estas palavras, juntas, 
parecem configurar um apelo à responsabilidade dos empresários sobre a própria 
base social da vida pública, algo realmente inédito na história do país (PAOLI, 2002, 
p. 385-386).  

Paoli perpassa questões críticas de papel do empresariado e do Estado nas políticas 

de inclusão social sob a forma de filantropia. Kunsch, concordando com a autora, salienta que 

a responsabilidade social e a cidadania corporativa, “não podem ser vistas tão-somente como 

instrumentos a serviço de ganhos mercadológicos e de imagem institucional”. Pelo contrário, 

continua a autora: “As organizações devem mostrar que assumem de fato prática responsável 

e comprometida com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a diminuição das 

desigualdades sociais” (KUNSCH, 2003, pg. 142).   

Fernanda Gabriela Borger também enfatiza o papel do setor privado para além do 

assistencialismo, quando diz que sempre se deve levar em consideração as consequências das 
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relações com clientes e fornecedores, a própria produção com qualidade, também a sua 

adequação à satisfação dos usuários, até mesmo as contribuições para o desenvolvimento da 

comunidade, investimentos em pesquisa tecnológica e conservação do meio ambiente com 

intervenções não-predatórias. Além disso, ela continua a destacar que o setor privado também 

deve refletir sobre suas atribuições a partir do papel ativo de trabalhadores “nos resultados e 

nas decisões das empresas, o respeito ao direito dos cidadãos, a não-discriminação de gêneros, 

raças, idades, etnias, religiões, ocupações e preferências8 sexuais, e o investimento em 

segurança do trabalho e no desenvolvimento profissional” (BORGER, 2003, p. 200).  

Frente à superficialidade nas ações de responsabilidade social empresarial, a atuação 

das relações públicas na perspectiva comunitária se faz ainda mais essencial, pois ao 

profissional de RP cabe atender às demandas mercadológicas da empresa na qual atua e, ao 

mesmo tempo, atender às expectativas dos cidadãos. O RP deve atuar não como mediador 

entre as partes, mas como facilitador na construção da cidadania, conforme será abordado a 

seguir.   

  

 

4. RELAÇÕES PÚBLICAS COMUNITÁRIAS  

  

A trajetória das relações públicas é constantemente ligada aos interesses do capital 

privado em sua incessante busca pela aceitação pública. No entanto, deve-se refletir o papel 

do profissional da área não apenas como representante da organização, mas também como 

porta voz das questões públicas que envolvem as ações empresariais nas comunidades – 

especialmente em um momento histórico de aumento de expressão da opinião pública de 

massa e, conforme discutido anteriormente, com a tomada de consciência dos cidadãos.  

Consonante a estes aspectos, afirma Kunsch:  

Relações públicas, como disciplina acadêmica e atividade profissional, tem como 
objeto as organizações e seus públicos, instâncias distintas, mas relacionadas 
dialeticamente. É com elas que a área trabalha, promovendo e administrando 
relacionamentos e, muitas vezes, mediando conflitos, valendo-se para tanto de 
estratégias e de programas de comunicação de acordo as diferentes realidades do 
ambiente social. (2003, pg. 299)  

                                                 
8 Acreditamos não em uma opção ou preferência, mas sim numa orientação e condição sexual (ampla, complexa 
e diversa) dos sujeitos. 
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Os atributos do profissional de relações públicas estão em constante mutação. Assim, 

torna-se complexo sintetizar em poucas palavras quais são as demandas da área, pois elas 

podem ser aprimoradas a ponto de determinadas práticas serem extinguidas ou, ao contrário, 

podem ganhar novas configurações à medida que as inovações tecnológicas adentram seus 

espaços de atuação. É dever do profissional se adaptar a estas mudanças. Em suma, todos os                                                                                                                                           

assuntos que envolvem comunicação entre instituições e seus stakeholders, precisam da 

atenção das relações públicas.   

Dado este novo enfoque será realizado adiante, um breve panorama do histórico das 

relações públicas comunitárias. Também será discutida a importância da inserção de práticas 

advindas desta nova área, na cultura organizacional. Tal feito depende dos esforços do 

profissional de RP, para que este auxilie os colaboradores a construírem um ambiente de 

trabalho mais democrático e participativo.  

Peruzzo em crítica à era pós industrial – descrita pela autora como síntese do progresso e do 

atraso –, transcorre sobre as discrepâncias da sociedade contemporânea:  

O mundo experimenta um desenvolvimento tecnológico extraordinário e uma 
crescente globalização de mercados. Apesar disso, continuam visíveis e se 
aprofundam cada vez mais os contrastes entre países que gozam de uma situação 
invejável de bem-estar e outros em que milhões de pessoas sobrevivem em 
condições indignas, evidenciando-se um crescente desequilíbrio, tanto no meio 
ambiente quanto nas relações sociais e na subjetividade do indivíduo. São 
contradições de uma sociedade que não optou por colocar as potencialidades do 
conhecimento, da ciência e da técnica, primordialmente, a serviço da pessoa e de 
todas as pessoas (2009, pg. 422).  

A autora dá continuidade à reflexão assegurando que, apesar de existirem tantos 

contrastes, “cresce a prontidão destas [pessoas] para participar e, com isso, elas conquistam o 

direito de exercer direitos e deveres, atuando como protagonistas na mudança de estruturas 

opressoras e na constituição de uma nova sociedade”. Sob a ótica da autora torna-se possível 

repensar a questão de maneira mais otimista, visto que o cenário já não é estático, pois há 

inquietação para fazer, de fato, acontecerem as mudanças sociais.  

A busca pelo direito à participação social e política é uma peculiaridade bastante 

interessante com a qual o profissional de relações públicas pode trabalhar, pois une questões 

de interesse público, civil e privado para com as questões de cidadania, resgatando conceitos 

já explicitados anteriormente.   
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Observa-se um novo fenômeno social, em que os espaços midiáticos passam a dar a 

voz às classes subalternas – historicamente deixadas de lado e às margens dos planos e efeitos 

da globalização. Com a íntima relação da liberdade de expressão e as áreas de relações 

públicas, jornalismo, publicidade, editoração de vídeos etc., surgiu a comunicação 

comunitária e, posteriormente, a frente de RP voltada ao relacionamento com as comunidades.  

Existem inúmeras ações que podem ser elaboradas para que aconteça a participação das 

pessoas na comunicação comunitária. Propiciar um ambiente democrático em que elas 

possam participar de decisões e de criações de projetos (programas de rádio ou TV, produção 

de jornal, fanzine, jornal-mural, apresentações etc.) auxilia em grande escala na formação 

delas enquanto sujeitos protagonistas e agentes de mudanças de suas realidades, fazendo com 

que se tornem seres humanos questionadores a respeito das informações e decisões que lhes 

são impostas. Desta forma surge, enfim, um ato de cidadania como está previsto de maneira 

fascinante – porém distante da realidade de muitos – nas leis.  

Para Peruzzo, facilitar o alcance do protagonismo das pessoas “resume o sentido das 

táticas operacionais necessárias para melhorar a qualidade participativa” (2009, pg. 423). A 

oportunidade dada aos integrantes das comunidades de produzir, difundir e gerir veículos de 

comunicação proporciona o empoderamento (ou empowerment, em inglês) em que as pessoas 

– ao compartirem de espaços privilegiados de decisões - passam a ser conscientes e, com isso, 

têm chances menos injustas de constituírem a sociedade. Quando uma comunidade supera a 

dependência social e política, a democracia se faz presente e há mais capacidade de solução 

de problemas e de produção de riqueza, seja ela cultural, econômica, política etc.  

O aspecto fundamental que caracteriza as relações públicas comunitárias é que, 

durante o processo, as produções são somente facilitadas pelo RP, mas são criadas pela 

comunidade e para a comunidade. A autora Regina Escudero César afirma que quando se fala 

em relações públicas comunitárias, trata-se de uma nova postura metodológica, que “não deve 

ficar restrita aos movimentos sociais periféricos, mas pode se dar em qualquer espaço de 

atuação, dependendo unicamente de um posicionamento do profissional da área”. César 

complementa que essas práticas coletivas   

[...] transcendem a satisfação objetiva das necessidades do aqui-e-agora, essenciais à 
nossa sobrevivência, que devem estar articuladas entre todos os segmentos da 
sociedade, sejam eles de direita ou de esquerda, empresariais ou populares, 
alinhados ou não a determinado partido político (CÉSAR, 2003, p. 83).  



 

795 
________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 

 
Há diversas discussões a respeito do impacto de ações voltadas às comunidades. No 

entanto, o dever do profissional é levar adiante a voz do público, pois o RP por si só, deve ser 

humanitário e isso deve estar presente na conduta do profissional mesmo antes de sua 

graduação. É fundamental que o profissional integre os conceitos das RP comunitárias em 

suas ações de comunicação interna, para obter resultados positivos tanto para a organização 

na qual atua, quanto para o público interno sem a qual ela não existe.  

O colaborador nas organizações precisa ser entendido como um ser de relações. “Um 

ser que cria cultura, que a remodela e que lhe dá significados a partir da relação que possui 

consigo mesmo, com o seu próximo e com o local onde habita [e trabalha]” (SILVA, 

RIBEIRO, 2014, p. 269). E mais do que isso: “Pensar o homem a partir deste viés é 

visualizálo como um ser sociocomunicativo [...]” (idem).  

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

As organizações do século XXI deixaram de lado o caráter de instituições que visam 

apenas os retornos financeiros que seus stakeholders podem proporcionar, passando a investir 

cada vez mais em ações de cunho social. A atuação das organizações parece estar limitada 

pois, dificilmente proporcionam ambientes democráticos de discussão para a transformação 

da sociedade, sendo que é dela que as empresas retiram seus insumos para a produção de bens 

e serviços.   

Pouco se tem feito para elevar os dados estatísticos da educação da população, 

começando com o público interno das organizações, composto por pessoas que são 

influenciadas diariamente, durante o trabalho, e que estendem as ações compartilhadas em 

âmbito organizacional para seus lares e para o convívio em outros ambientes sociais. A 

motivação da pesquisa se faz a partir da compreensão da autora, da capacidade 

transformadora que a educação, em confluência com os conceitos de relações públicas 

comunitárias levados à prática para a comunicação interna, tem na formação do indivíduo 

como ser questionador da sociedade em que vive e do reconhecimento das empresas – e não 

somente do Estado – enquanto grandes atores fundamentais para tais mudanças.   
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A pesquisa busca delimitar as convergências entre as práticas de RP comunitárias e 

educativas na perspectiva de emancipação do colaborador enquanto sujeito ativo na 

sociedade. Para isso, a pesquisa propõe os seguintes questionamentos: Existe de fato, grande 

preocupação das empresas com práticas educativas na rotina de seus funcionários? Se há, 

quais são as ações e ferramentas utilizadas neste processo? É importante para as empresas que 

seus colaboradores tenham capacidade de compreensão e questionamento das informações e 

acontecimentos no ambiente de trabalho, bem como na sociedade como um todo?  

Dessa forma, o artigo – salientando que trata-se de um fragmento de um trabalho 

maior, ainda em fase de produção – pode não responder todas estas questões, mas apresenta 

ainda mais perguntas. Dito de outro modo, pode-se afirmar que a intenção do trabalho foi 

justamente esta: provocar a reflexão teórica e trazer à tona questionamentos que não são de 

fácil resolução, mas que demandam da Academia, das organizações, do Estado e da sociedade 

civil uma atenção maior a respeito de sua complexidade.  
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER PÓS-MODERNA EM (500) DIAS COM  

ELA 
 

Aline Vaz1 
 
RESUMO 
  
O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a mulher pós-moderna por meio do 
filme “(500) Dias com Ela” – (500) Days of Summer – selecionado para o Festival de 
Sundance em 2009, do diretor Marc Webb. O filme é uma comédia romântica dramática que 
narra a história de “um cara que conhece uma garota. Ele se apaixona. Ela não.” O trabalho 

foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica. O objetivo é demonstrar por meio dos 
estudos culturais como os gêneros se relacionam no mundo pós-moderno e como o filme 
representa a mulher e o homem que ainda se adaptam a nova condição feminina. Percebemos 
que a obra rompe com os paradigmas das comédias românticas comerciais e ignora o típico 
happy end tão aguardado pelos espectadores. Chegamos à conclusão de que a sociedade passa 
por um período de adaptação referente às relações amorosas, já que a mulher adquiriu um 
novo espaço sociocultural e não necessita mais de um relacionamento para ampará-la. 
 
Palavras-chave: Cinema; Gêneros; Pós-modernidade; Relacionamentos; Estudos culturais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Por meio dos estudos culturais, em que as análises iniciam-se desde o pós-colonial às 

opressões culturais, incluindo os estudos sobre gênero, diferenças, feminismo, machismo, 

crítica das práticas tradicionais da política, da antropologia, da literatura e da estética, 

implicações de temas como o culturalismo, as metaficções e o pós-modernismo, vamos 

discutir a representação da mulher contemporânea na tela do cinema.  

Stuart Hall sugere que o sujeito passa por uma transição sociológica para a pós-modernidade, 

aquele que antes convivia com uma identidade dita estável e até unificada, na pós-

modernidade passa a ser fragmentado. O sujeito pós-moderno abriga várias identidades. Hall 

pressupõe que: 

 
“Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais “lá 

fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” 

objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças 
estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos 
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 
problemático.” (HALL, 2006, p.10) 

 
                                                 
1 Titulação máxima, instituição a que é vinculado, e-mail para contato. Em caso de financiamento da pesquisa, 
citar a instituição financiadora. 
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Entendemos que os estudos de gêneros são indissociáveis da pós-modernidade, as 

diversas identidades pelas quais transitamos, interferem nas relações representadas e 

interferidas pelos contextos sociais que nos inserimos. O contexto patriarcal sofre um 

desconforto pós-moderno, o homem que até então exercia uma relação de poder, precisa 

adaptar-se aos diversos papéis da mulher em meios sociais que pertenciam ao desejo 

homossocial masculino. Eve Kosofsky, afirmou em Between Men, que em sociedades 

dominadas por homens existe uma relação especial entre o desejo homossocial masculino e as 

estruturas para manter e transmitir o poder patriarcal. O rompimento de paradigmas constrói 

contradições, inseguranças e questionamentos em uma sociedade, que como disse Hall, 

constitui uma celebração móvel de identidade, definida historicamente e não biologicamente. 

Não se trata mais de homem e mulher, trata-se de identidades.  

Em (500) Dias com Ela (2009), título em português para (500) Days of Summer, 

conhecemos os personagens Summer Finn e Tom Hansen, interpretados respectivamente por 

Zooey Deschanel, atriz e vocalista da banda She & Him, e Joseph Gordon-Levitt, ator e 

fundador da mídia colaborativa e produtora hitrecord. Ela quebra os paradigmas e ele não 

sabe o que fazer com a mulher pós-moderna. Mesmo sendo um jovem “independente” e 

“moderno” ele carrega os conceitos da sociedade em que vive, pois somos produto da nossa 

história, uma história onde o homem (enquanto gênero) é o ser dominante.  

 É comum a predominância do homem como protagonista na narrativa 

cinematográfica. Mesmo quando a mulher surge no papel principal, dominando as ações, a 

sua condição permanece a de objeto, tendo um observador masculino que a contempla e a 

conquista.  

Essa ideia de objeto, ainda pode ser tratada a partir do que Laura Mulvey, nos diz no 

artigo "Prazer visual e cinema narrativo", em que o masculino projeta sua fantasia na figura 

feminina e a mulher é exibida na tela emitindo um impacto erótico, ou seja, está ali para ser 

olhada. Ela desempenha o papel de congelar a narrativa, provocando o fascínio do espectador, 

por meio do prazer que ele sente em usar outra pessoa como objeto de estimulo sexual através 

do olhar.  

Ainda percebendo que a mulher funciona como objeto na tela, sendo observada pelo 

personagem masculino, pela câmera que a coloca como um corpo de apreciação e pelo olhar 

do espectador, que guiado pelos dois primeiros olhares, aprecia a figura feminina como se ela 
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estive ali para enfeitar a tela, podemos citar o que Cristiane Busato Smith, diz em seu artigo, 

“O lugar do corpo feminino na comédia musical dos anos cinqüenta: 

 
É senso comum afirmar que a indústria do cinema é um locus propício para o 
voyeurismo masculino. Assim, filmes de gêneros diversos cumprem o importante 
papel de re-presentar os desejos, os fetiches e as fantasias masculinas, uma vez que a 
mulher, invariavelmente, figura como objeto. (SMITH, 2007, p.01)    

 
Summer, a personagem feminina em análise nesse trabalho, é apreciada pela olhar da 

câmera e do espectador, uma mulher bonita que encanta, mas a tensão é criada pela visão de 

Tom que não consegue mantê-la em seu olhar. Em muitos momentos ela sai do campo de sua 

visão, não respondendo as suas expectativas, criando todo o conflito da obra. Assim, (500) 

Dias com Ela torna-se um divisor de águas, uma comédia que não segue os padrões que 

estamos acostumamos a ver na tela da sétima arte.  

Sugere-se que a mulher esteja adquirindo uma vida sexual e financeiramente livre, 

ela deseja ser feliz com ou sem um parceiro estável. Essa mudança na postura feminina fez 

com que nas últimas quatro décadas os estudos relacionados ao cinema e gênero sofressem 

uma expansão nas análises sociológicas, estruturalistas, psicanalíticas e semiológicas. Ana 

Carolina Escosteguy diz “[...] que a inserção do feminismo nos Estudos Culturais tem relação 

com sua promessa de intervenção estratégica na política da vida cotidiana.” (1998, p.01) 

Logo, a motivação em analisar a relação pós-moderna de Tom e Summer, surge da 

necessidade em estudar a nova abordagem que se inicia no cinema ao tratar da relação entre 

gêneros (feminino e masculino). 

 
 
2. ESTUDOS CULTURAIS 

 

Ângela Prysthon (2003, p. 135) situa a segunda metade dos anos 50 como 

impulsionador dos Estudos Culturais. O Centre Contemporany Cultural Studies (Centro de 

Estudos Culturais Contemporâneos), surgiu na Universidade de Birmingham, em 1964. Stuart 

Hall, o diretor do CCCS, solidificou os pressupostos fundamentais dos Estudos Culturais, 

analisando a ação da mídia sobre as manifestações da cultura de massa, ou ainda a análise das 

estruturas sociais e contexto histórico para a compreensão dessas manifestações midiáticas.  

Sobre os estudos culturais e a relação com as mídias, Ana Carolina Escosteguy, 

pressupõe que os objetos de investigação dos estudos estão cada vez mais diversificados:  
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Contudo, no ponto de encontro dessas duas frentes, meios de comunicação e Estudos 
Culturais, identifica-se uma forte inclinação em refletir sobre o papel dos meios de 
comunicação na constituição de identidades, sendo esta última a principal questão 
desse campo de estudos na atualidade. (ESCOSTEGUY, 2001, p.167) 

 

Márcia Rejane Messa em seu levantamento sobre os diferentes olhares sobre os 

estudos feministas destacou a pesquisa acerca da televisão, chamando a atenção para a 

preocupação com a representação da mulher na mídia e os estudos referentes à audiência 

feminina sobre a atuação das protagonistas de telenovelas (2006, p. 20).  

Desse modo, é importante entender, historicamente, o papel da mulher, para que 

possamos compreender como chegamos a representação de Summer Finn e a percepção de 

Tom Hansen referente à mulher contemporânea.  

 
 
3. A MULHER E A HISTÓRIA  

 

Josenia Antunes Vieira (2004) ajuda-nos a discutir a construção social da identidade 

feminina, chamando a atenção para o fato de que cada período influência de maneira 

particular o sujeito na sua forma de pensar e agir. 

Na época em que as mulheres usavam espartilhos e homens carregavam espadas, a 

figura feminina era completamente anulada diante dos direitos civis, sendo considerada 

incapaz de interagir no campo sociopolítico. A única tarefa que devia ser executada por uma 

mulher era a de se dedicar ao bom andamento do lar, por meio de uma percepção religiosa.  

 Esses fatos foram representados na figura da mulher durante muito tempo na 

história e ainda não é possível afirmar que tenham sido encerrados, mas talvez amenizados. 

Até mesmo as mais reprimidas, como as mulçumanas, estão em constante luta por uma nova 

condição na sociedade, ainda que por questões culturais em passos mais lentos.  

 A mulher reprimida e inferiorizada na sociedade é representada nas artes, 

em um diálogo entre textos, ou seja, uma conversa entre épocas, onde muda a roupagem, mas 

continuam os mesmos conceitos da sociedade patriarcal.  

 Segundo Simone de Beauvoir, a mulher assimila o fato de ser objeto e, 

através da “não-autenticidade” e da “má-fé”, colabora na fabricação dos estereótipos que 

embasam a sua “inferioridade”. Os homens concedem a mulher como uma ameaça à vida 
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masculina de transcendência, liberdade e autonomia. Por outro lado, ela é fadada a 

permanecer na imanência, ou seja, sua vida direciona-se a finalidades especificas: ela se 

envolve em produzir e cuidar de coisas que são apenas meios, tais como comida, roupa e 

abrigo. Essas coisas são objetos intermediários entre a vida animal e a existência livre.  

 O conceito referente à mulher designado por Beauvoir vêm se 

transformando e podemos até mesmo ousar em dizer que vêm evoluindo durante épocas.  

Nos anos 20, a mulher começa a trabalhar fora de casa. O uso dos eletrodomésticos 

permite às mulheres mais tempo livre. A “nova mulher”, passa a usar um novo tipo de 

vestuário: as saias sobem, as cintas descem, livra-se dos espartilhos, corta o cabelo à 

“garçonete” e usa brilhantina. Esbanja na maquiagem e na bijuteria, passa a andar de bicicleta, 

a dançar tango, a conduzir o automóvel, a fumar e a frequentar piscinas mistas. Esta época faz 

despontar um novo tipo de mulher solteira - liberta, independente e aventureira - que vai 

ascender socialmente. A Primeira Guerra contribuiu para as novas oportunidades de emprego. 

Começam, então, a exigir novas liberdades e recusam o modelo de educação das suas mães e 

avós. Reivindicam igualdade de oportunidades na educação, de direitos no acesso às 

profissões e salário nas fábricas. 

Na década de 50, o mundo passava por mudanças sociais e culturais gritantes. A 

Guerra Fria, travada entre os Estados Unidos e a, então, União Soviética ficou marcada pelo 

início da corrida espacial, uma verdadeira competição entre os dois países pela liderança na 

exploração do espaço. A ficção científica e todos os temas espaciais passaram a ser associados 

à modernidade e foram muito usados. Até os carros americanos ganharam um visual inspirado 

em foguetes. Eles eram grandes, baixos e compridos, além de luxuosos e confortáveis. Os 

Estados Unidos estavam vivendo um momento de prosperidade e confiança, já que haviam se 

transformado em fiadores econômicos e políticos do mundo ocidental após a vitória dos 

aliados na guerra. Isso fez surgir, durante esse período, uma juventude abastada e consumista, 

que vivia com o conforto que a modernidade lhes oferecia. 

A mulher nos anos dourados era vista como símbolo de beleza, tudo era baseado na 

valorização da aparência, dos penteados, dos vestidos, dos acessórios fazendo aflorar a 

sexualidade. Dois estilos de beleza feminina marcaram os anos 50, o das ingênuas chiques, 

encarnado por Grace Kelly e Audrey Hepburn, que se caracterizavam pela naturalidade e 

jovialidade, e o estilo sensual e fatal, como o das atrizes Rita Hayworth e Ava Gardner, como 

também o das pin-ups (“garotas penduradas”), com cinturas marcadas e seios fartos. 
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Entretanto, é possível dizer que os dois grandes símbolos de beleza da década de 50 foram 

Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que eram uma mistura dos dois estilos, a devastadora 

combinação de ingenuidade e sensualidade. 

A tradição e os valores conservadores estavam de volta. As pessoas casavam cedo e 

tinham filhos. Nesse contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e bem cuidada, devia ser 

boa dona de casa, esposa e mãe. Vários aparelhos eletrodomésticos foram criados para ajudá-

la nessa tarefa difícil, como o aspirador de pó e a máquina de lavar roupas. 

Os gêneros até o período pós-moderno eram bem delimitados e cada um sabia o seu 

lugar na sociedade. Atualmente, os homens passam por uma crise de identidade, já que as 

mulheres mudaram e muitos não conseguem conviver com as mudanças sociais. Tom não 

entende as escolhas de Summer, ele quer a todo custo rotular o relacionamento, mesmo 

tentando se convencer de que consegue viver em um relacionamento descompromissado. Ou 

seja, enquanto a mulher quer uma relação independente o homem não aceita que ela dispense 

a “segurança” masculina como critério de felicidade.   

Messa diz que a feminista do século XXI, não exclui o homem da relação, não 

enxerga o homem como o culpado por todos os seus males. Não é preciso considerar homens 

e mulheres iguais, as diferenças devem ser aceitas e somadas (2006, p.20).  

 Butler cita a afirmação de Beauvoir: ninguém nasce mulher e sim torna-se 

mulher. São as re-significações do termo “mulher” que enriquece os estudos a respeito das 

representações femininas (BUTLER, 2003, p. 58-9). Keyla Negrão, ainda, ressalva:  

 

A mulher que se busca discutir é a que está em trânsito, que tem a capacidade de 
ocupar esferas sociais diferentes, dotada não só de uma diferença sexual biológica, 
mas de uma leitura do mundo específica. Busca-se construí-la e entendê-la do seu 
território de mulher, com potencialidades de narrar suas histórias de dor, de 
aspirações, de conquistas, de lideranças, de trivialidades, de sexualidades, de 
enfermidades, de silêncios e vazios, de peleias, enfim, dos manejos de seus afetos. E 
as narrativas fílmicas têm sido um lugar privilegiado de tensionamentos dos seus 
vários sentidos [...]. (NEGRÃO, 2003, p. 11-12) 

 
É justamente essa nova mulher apresentada pelo século XXI que iremos analisar por 

meio de (500) Dias com Ela. 

 
 
4. (500) DIAS COM ELA 
 



 
 

805 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

 
(500) Dias com Ela (2009), dirigido por Marc Webb, é uma comédia romântica, 

diferente dos clichês que vemos distribuídos no mercado. O filme inicia com uma narrativa 

que demonstra como a personalidade de cada protagonista se constituiu. Ilustra a descrença da 

felicidade cultivada por Tom, influenciada pela triste música pop britânica e a má 

compreensão de um filme, representando a ação da mídia sobre a sociedade e como a 

percepção de algo pode formar o individuo. Isso surge novamente no fim da obra, quando 

Tom tem um surto, afirmando que os cartões, os filmes e a música pop são culpados pelas 

mentiras, pelos desgostos... Summer, desde a separação dos pais passa a se preocupar apenas 

com o cabelo, como ele é bonito e a facilidade que pode ser cortado sem que sinta nada, uma 

metáfora do que ela tornou-se, uma mulher que tenta viver o lado bonito da vida sem 

envolver-se. 

Então, abrem-se dois quadros, mostrando Tom e Summer quando crianças, como se 

fossem vídeos caseiros. Nesse momento, percebemos que ambos eram igualmente alegres, 

sem as ideologias adquiridas com o tempo.  

Tom acredita no amor à primeira vista e quando vê Summer tem a certeza de que ela 

é a mulher certa, aquela presenteada pelo destino. Porém, a garota nem ao menos acredita no 

amor, afirmando que se trata de fantasia. 

O relacionamento inicia por intermédio de Summer que se mostra mais segura e 

decidida do que Tom, que até então vinha cultivando um sentimento platônico em meio às 

neuroses, que apenas seus amigos eram testemunhas.  

Após a primeira noite juntos, o jovem sai de casa pela manhã. A cena demonstra 

muito bem o aumento de autoestima do personagem, desde a música e a movimentação de 

Tom, até o seu reflexo de galã no vidro de um carro. A cena transforma-se em um musical, 

que em seguida ganha um elemento de animação, fazendo referencia aos outros gêneros do 

cinema.  

Porém, a diegese logo passa por uma transição, mostrando um Tom deprimido, nos 

dando o inicio da dicotomia que será o filme, idas e vindas, alegrias e frustrações sentimentais 

que ocorrem em meio aos 500 dias citados no título.  

O jovem romântico é um arquiteto frustrado que não consegue atuar na área, por isso 

contenta-se com o emprego de escrever cartões. O olhar de arquiteto surge muitas vezes de 

maneira poética, como na cena em que olhamos os prédios de baixo para cima e percebemos a 
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beleza em praticar esse olhar. Depois vemos o lugar predileto de Tom, que é o banco de uma 

praça com vista para vários prédios, chamando-nos a atenção para que percebamos a beleza 

arquitetônica, a história, a luz, a criação. Criação esta valorizada quando ele desenha os 

prédios no braço da amada, dando espaço ao processo criativo.  

O arquiteto consegue derrubar a parede na qual Summer se esconde, a parede da 

distância, do espaço, do casual... “Tom estava no mundo de Summer. Um lugar que poucos 

foram convidados a entrar. E lá estava ela querendo ele e mais ninguém”, mas será que era 

suficiente?  

Os relacionamentos sem rótulos ganham espaço, levando-nos a refletir sobre qual é o 

verdadeiro propósito de um relacionamento, será necessário construir um nome para o que 

simplesmente vivemos? Namoro? O que isso significa? Apenas um conjunto de regras que 

passamos a cumprir severamente, cobramos e somos cobrados. Uma grande rotina que mais 

destrói do que faz bem.  

A cena do casal no cinema e logo na sequência o jovem sozinho no local, sugere 

como a vida é mutável, um dia estamos com alguém, o que não significa que amanhã as 

coisas serão iguais. O que mais chama a atenção é a identificação de Tom com a 

representação do personagem da tela, justamente o motivo pelo qual assistimos a filmes, 

lemos livros e analisamos a sociedade, sempre procurando uma identificação com o outro, 

para que possamos nos sentir menos sozinhos.  

Em certo momento o protagonista nos faz o seguinte questionamento: “Já fez isso? 

Pensa nos momentos que já teve com alguém, repete-os na sua cabeça, várias vezes seguidas. 

Procura pelos primeiros sinais de problema?” Ele diz que só pode haver duas opções. Ou ela é 

um ser humano mau, sem sentimentos e miserável, ou é um robô. Mas esquece da terceira 

opção, talvez ela não o ame o suficiente.  

Tom acreditava que suas expectativas iriam se alinhar com a realidade. A crença do 

personagem é representada quando a tela é dividida em dois quadros, um onde a cena ocorre 

de acordo com suas expectativas e o outro com o que está acontecendo na realidade. Ao ver 

que Summer está noiva, suas expectativas são quebradas, ou seja, o quadro desaparece.  

Quando o jovem encontra-se no fundo do poço ele é convidado a olhar a relação por 

outra percepção, relembrar os momentos ruins. Já que uma mesma situação pode ser vista de 

diversas formas, ou seja, tem uma mesma representação e distintas percepções.  
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A história de amor pode não ter um final feliz para eles (juntos), mas ambos 

aprendem um com o outro. Summer descobre que o amor existe, ela só não havia sentido. O 

jovem percebe que não existe destino e sim coincidência, que como o narrador nos diz, “a 

maioria dos dias do ano é comum. Eles começam e terminam sem nenhuma memória durável 

nesse tempo. A maioria dos dias não tem impacto no decorrer da vida”.  

E Tom não morre de amor, afinal, depois do verão (Summer) vem o outono 

(Autumn).  

 
 
4.1 (500) DIAS COM A MULHER PÓS-MODERNA  

 

O filme com roteiro de Scott Neustadter e Michael H. Weber inicia sua trajetória 

dizendo em tradução livre:  

Nota do autor: A seguinte obra é uma ficção. Qualquer semelhança com pessoas 

vivas ou mortas, é pura coincidência. Principalmente você Jenny Beckman. Vadia.  

Também, logo no inicio, o filme deixa claro que quebrará o paradigma das comédias 

românticas boy meets girl" - "menino conhece menina" e avisa que o filme não contará uma 

história de amor. Além da representação pós-moderna da mulher, é possível perceber uma 

descrença do individuo contemporâneo, que quando fala de amor, prefere falar em (des) 

ilusões. Relacionar-se com o outro tornou-se um paradoxo: comunicação (por meio de 

tecnologias) e solidão (por meio de tecnologias).  

Iremos focar na representação pós-moderna da mulher, que puxa o tapete do 

protagonista, que se vê em território inimigo, sem armas para lutar contra a amada, que trava 

uma luta contra a relação estável.  

Raymundo de Lima diz em seu artigo “A mulher tradicional e a mulher pós-

moderna” que tanto os homens tradicionais quanto os modernos inconscientemente se 

assustam com a mulher contemporânea. É o que ocorre com Tom, que é devorado pela 

independência de Summer. O personagem formado em arquitetura não atua na área, acredita 

em um amor convencional e logo deseja uma mulher para compartilhar o “Happy End”. 

Summer é uma jovem que sai da sua cidade natal para morar sozinha, está em busca de 

emoção e sempre consegue o que deseja.  
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Summer arrisca-se, Tom não. Ele acredita que jamais será feliz, até encontrar “a 

pessoa certa”. Ela não compartilha dessa crença, ou seja, não responsabiliza o suposto 

parceiro pela sua felicidade.  

Summer quebra todas as regras da menina que se encanta com o seu observador e 

rende-se ao padrão de relacionamento estabelecido pela sociedade patriarcal. Quando uma 

mulher expõe sua falta de vontade em rotular um relacionamento o homem sente-se perdido, 

pois isso significa que a figura feminina rejeita a sua proteção, ela deixa de ser o “sexo frágil” 

para ser dona do seu destino, deixando o homem em desconforto. 

 E. Ann Kaplan diz que nos filmes hollywoodianos “é negada à mulher uma 

voz ativa em um discurso e seu desejo está sujeito ao desejo masculino. Em silêncio, elas 

vivem vidas frustradas, resistem a essa condição, sacrificam as próprias vidas por tal ousadia” 

(1995, p. 24).   

 Assim, espera-se ver nas telas sempre o final feliz dos protagonistas, que 

superam as dificuldades para viverem o amor incondicional. O homem deve salvar a 

“mocinha”, diferente de Summer, que não precisa ser salva por ninguém, ela faz suas escolhas 

e não precisa de um homem para isso. Quando Tom agride um sujeito em defesa da 

“namorada” e ela desaprova a atitude, simboliza, justamente, a negação do conceito em que a 

princesa espera o príncipe resolver tudo, enquanto ela fica na torre aguardando o beijo final.  

  O diálogo entre Summer e um colega de trabalho, que pode 

sintetizar tudo o que falamos, será transcrito na sequência. É necessário que entendamos que 

Summer (representando a mulher pós-moderna), simplesmente, aprendeu a ser feliz sem um 

relacionamento, a mulher não precisa mais se apoiar em uma relação e se submeter a tudo 

para permanecer nela. A personagem é até mesmo comparada a um homem, pois o 

pensamento machista acredita que apenas os homens podem viver sem sonhar com a chegada 

do príncipe no cavalo branco.  

 “- Você tem namorado?  

 - Não.  

 - Porque não?  

 - Por que não quero.  
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 - Ah, eu não acredito.  

 - Não acredita que uma mulher curta ser livre e independente?  

 - Você é lésbica.  

 - Não, eu não sou lésbica. Só não me sinto à vontade sendo namorada de 

alguém. Não me sinto à vontade sendo qualquer coisa de alguém.  

 - Eu não entendo o que está dizendo.  

 - É mesmo?  

 - Não.  

 - Então, eu vou por partes.  

 - Por parte.  

 - Eu gosto de ser sozinha. Relacionamentos são complicados e machucam. 

Quem precisa disso? Somos jovens. Moramos em uma das mais belas cidades do mundo. 

Vamos nos divertir enquanto podemos e guardar as coisas sérias para mais tarde.  

 - Minha nossa. Você é um cara.” 

 (...)  

 Nesse momento Tom entra na conversa defendendo o ato de se apaixonar, 

sendo comparado, por Summer, ao Jovem Werther. No fim do diálogo quando a personagem 

diz “Acho que podemos concordar em discordar” chama a atenção para o fato de que somos 

diferentes sim, vamos respeitar e somar isso, ao invés de colocar as diferenças como 

obstáculos nas relações (de gêneros).  

 

5. CONCLUSÃO 

Em (500) Dias com Ela somos levados a refletir sobre as relações sociais entre os 

gêneros. Como o homem e a mulher se relacionam com as recentes mudanças históricas e 

como eles devem aprender juntos a conviverem com as transformações sem ferir os 
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sentimentos um do outro, respeitando e se apaixonando com as novidades que cada um tem a 

oferecer. 

Em 2002, Kaplan, observou em entrevista concedida à jornalista Denise Lopes que 

“há uma hierarquia de discursos nos filmes comerciais, o que faz (pelo menos até 

recentemente) com que o discurso do homem seja mais valorizado do que o feminino”, porém 

considerou que “isto está mudando agora, particularmente, por causa do progresso dentro da 

cultura que os estudos da mulher estão realizando.” (LOPES) 

(500) Dias com Ela, é um filme americano que não foi produzido por Hollywood, 

mas que se destacou no Festival de Sundance, justamente pelo fato de que o público está 

receptivo ao fato das histórias pós-modernas não seguirem o padrão dos clássicos contos de 

fadas, em que a princesa passa toda a narrativa esperando pela chegada do príncipe encantado 

responsável pelo “seu feliz para sempre”.  
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CULTURA E PARTICIPAÇÃO NA INTERNET: AS MANIFESTAÇÕES DO 
FUNKEIRO MC GUIMÊ E SUA ASCENSÃO AO MAINSTREAM  
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João Eudes Portela de Sousa3  
  

RESUMO  
  
O presente artigo analisa as identidades e formas representativas a partir da evolução do 
conceito de cultura diante das novas possibilidades de convergência, em um meio que se 
estabelece cada vez mais democrático e globalizado – as mídias sociais, especificamente, as 
ferramentas do YouTube e do facebook. Nesse contexto, a pesquisa perpassa pelo conceito de 
cultura participativa, na qual todos podem ser produtores e consumidores por meio da 
internet. Diante disso, percebe-se a ascensão de fenômenos, como o funk ostentação, ao 
mainstream da indústria cultural nacional. Assim, o trabalho analisa o artista MC Guimê, a 
partir de sua apropriação da linguagem “das ruas” e do consumo de luxo que o fazem objeto 

de referência. Ainda, perpassa pela discussão acerca do surgimento das industriais musicais 
no Brasil. A metodologia utilizada, para tanto, foi de levantamento bibliográfico e análise do 
estudo de caso levantado na pesquisa. As bases teóricas escolhidas na abordagem serviram 
para verificar a inserção da temática nos estudos de comunicação e mídia.   
  
Palavras-chave: Cultura; Participação; Internet; Funk ;MC Guimê.  
  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

O artigo analisa as identidades e formas de representatividade como produtos das 

manifestações democráticas em rede, usando como estudo de caso o funk e, mais 

especificamente, o artista MC Guimê, que está em ascensão ao mainstream nacional. Para 

tanto, perpassa pela análise dos conceitos de cultura e identidade, fazendo um sobrevoo desde 
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as primeiras definições do termo “cultura” – analisando suas transformações – até chegar ao 

conceito utilizado pelos teóricos da atualidade.   

Com isso, a pesquisa aproxima as definições de identidade, refletindo sobre as 

construções e representações simbólicas que têm se estabelecido por meio da mídia na 

sociedade hipermoderna e globalizada. Diante disso, a investigação aborda ainda a ideia de 

“cultura participativa”, em que vigora o entendimento de que todos são capazes de produzir os 

feitos por meio de contribuições participativas, refletindo, inclusive, na diminuição das 

barreiras de produção artística das indústrias do ramo.   

Dessa forma, investiga as práticas comunicacionais exercidas por meio das redes, 

uma vez que passam a ser realizadas em um espaço aberto e democrático, no qual se dão 

múltiplas expressões dos usuários, inseridos em uma cultura convergente e de produção 

coletiva. O artigo demonstra, portanto, como surgiu o maisntream no Brasil, observando a 

influência das indústrias internacionais e as transformações culturais oriundas do surgimento 

das indústrias musicais nacionais. Para isso, faz um retrato de como estas indústrias estão 

possivelmente sendo conduzidas pelas manifestações em rede para a midiatização dos artistas 

mainstream nacionais.  

  

 

2. CONCEITUANDO CULTURA E IDENTIDADE   

  

 Atualmente, a expressão “cultura” é recorrentemente empregada, de tal modo que 

seu uso soa como “modismo” apresentando-se como uma espécie de palavra “guarda-chuva”, 

abrangendo diversas áreas e significados. O que se percebe é que, desde que começou a ser 

estudado, o conceito passou por diversas transformações até chegar à ideia de “cultura” que 

remetemos hoje. Segundo Paulo César Alves (2010), podemos entender o termo como 

“palavra mosaico” que por meio dos diversos sentidos revelados por ele, trata-se de uma 

palavra bastante rica e atrativa. Entretanto, sobre ela pode incidir algumas interpretações 

contraditórias e até ambíguas.   

 Antes de adentrar na evolução de conceito de cultura, é pertinente tecer alguns 

comentários relacionados ao etnocentrismo. Este é estabelecido como um fenômeno decisivo 

nas relações sociais. É facilmente apercebido por meio dos contatos diários entre os sujeitos 
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de diversas culturas, uma vez que dá ensejo ao que identificamos como “choque cultural”. 

Assim, é através do conhecimento ou do contanto com o diferente que emerge o 

etnocentrismo, despertando um sentimento de estranheza, que segundo Rocha (1994, p. 13), 

“passa exatamente por um julgamento da cultura do ‘outro’ nos termos da cultura do grupo do 

‘eu’”. Ou seja, o julgamento e as análises dos hábitos de cada cultura são feitos a partir da 

visão daquilo que é “seu”, o que pode ensejar estranhamentos sobre o que é “novo”.  

Diariamente somos colocados em situações que nos levam a pensar e até a agir de forma 

individualista e etnocêntrica. Essas atitudes são reflexos de uma educação cultural carregada 

de rótulos e preconceitos construídos nas relações diárias, que são absorvidos de diversas 

maneiras e, em grande parte, estereotipados nas situações de confronto com o novo ou com o 

diferente. Podemos citar como exemplo a ideia etnocêntrica que temos dos baianos, dos 

nordestinos, dos negros, dos funkeiros, etc. O que se torna perigoso nesse aspecto é a 

construção de conceitos e ideologias que se estabelecem através das diferenças culturais, 

podendo gerar juízos de valores distorcidos e fantasiosos.    

  
Aqueles que são diferentes do grupo do eu – os diversos “outros” deste mundo – por 
não poderem dizer algo de si mesmos, acabam representados pela ótica etnocêntrica 
e segundo as dinâmicas ideológicas de determinados momentos. (ROCHA, 1994, p. 
15).  

  

A palavra cultura vem do vocabulário francês, tendo sua origem no latim, a qual 

significa cuidados com o campo e o gado, oriunda do final do século XIII. Logo no meio do 

século XVI, perdeu esse sentido atrelado ao cultivo da terra e ao pastoreio do gado, tendo se 

estabelecido, em sentido figurado, como cultura de uma faculdade. No século XVIII é que 

esse sentido começa a se impor, chegando aos pensadores do iluminismo como uma soma de 

conhecimentos e saberes acumulados e repassados pelo sujeito em sociedade. O termo Kultur, 

evolui rapidamente, fato que é atribuído por alguns pesquisadores devido à adoção do 

vocábulo pela burguesia intelectual alemã.    

A teoria evolucionista deu os primeiros passos na formulação do conceito de cultura 

e, segundo Rocha (1994, p. 26), “no evolucionismo – o outro é diferente porque possui 

diferente grau de evolução – esse entendimento é percebido por alguns teóricos como 

inadequado, tendo em vista seu caráter etnocêntrico de enxergar o outro”. Citando Edward 

Tylor (ROCHA, 1994 p. 30), o autor define ainda “cultura ou civilização em seu sentido 
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etnográfico estrito como todo complexo que inclui conhecimento, crenças, leis, artes, moral, 

costumes e quaisquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 

sociedade”.   

Começa então um novo marco nos estudos sociológicos e antropológicos na 

abordagem sobre cultura. Os estudos antropológicos – desenvolvidos a partir do século XIX, 

até a metade do século XX – passaram a compreender a existência de diversas formas de 

sociedade, afastando-se da ideia etnocêntrica preponderante até então. Assim, as sociedades 

começaram a admitir outros formatos e modelos sócio-culturais para além das fronteiras 

geográficas m que estavam inseridos.  

  

Mais especificamente, preocupando-se em estabelecer um conhecimento “objetivo” 

que seja capaz de aprender a realidade sociocultural em “si mesma”, os estudos 

socioantropológicos partiram dos pressupostos de que os fenômenos culturais são 
construídos de uma realidade específica, composta de estruturas ou sistemas de 
relações independentes das vontades ou consciência individuais. (ALVES, 2010, p. 
37).  

  

Sociedade e sujeito estão se relacionando a todo instante. Assim, ao mesmo tempo 

em que a cultura influencia esses sujeitos, formando seus hábitos e tradições, ela também é 

influenciada por essa interação, o que para Cuche (1999) é visto como um processo contínuo 

de troca e de negociação: sujeito e cultura. Essa relação provoca uma adaptação simultânea 

entre ambos. Ou seja, ao passo em que os sujeitos influenciam a formação de novas culturas, 

as culturas existentes também influenciam os costumes e as tradições dos homens.  

O homem sempre foi um ser ávido por descobertas e, desde as primeiras civilizações, 

tentou se diferenciar e revelar sua cultura e identidade através de rituais, pinturas e demais 

manifestações. Quando pensamos em cultura social ou individual devemos compreender a 

junção de vários elementos, os quais podem ser autênticos ou adquiridos, de criações próprias 

ou emprestados. Michel de Certeau (1980) define a cultura fabricada como sendo simples 

ações corriqueiras do dia a dia, nas mais diversas atividades, as quais são (re)construídas e a 

todo instante.   

Observe-se que, inquestionavelmente, a sociedade atual insere-se em um contato 

permanente com as produções midiáticas, nos mais diversos locais. Assim, a cultura é 

fabricada em grande escala, sendo consumida diuturnamente. Essa produção, provinda dos 

meios de comunicação, aflora nos sujeitos o desejo de absorver cultura em todo espaço e em 



 
 

816 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

todo lugar. Ante o excesso da produção de bens simbólicos, as pessoas passam a buscar uma 

identificação a partir do consumo daquilo que é disseminado, representado pela busca 

frequente por pertencer a grupos diante da necessidade de se “estar inserido”. Resta 

perceptível que os sujeitos tendem a ser levados para encaixarem-se em perfis 

preestabelecidos, a fim de fazer parte de uma sociedade ou de uma cultura – deixando claro 

que cultura e identidade cultural se distinguem, mas que andam de “mãos dadas”.     

   

(...) a cultura pode existir sem consciência de identidade, ao passo que as estratégias 
da identidade podem manipular e até modificar uma cultura que não terá então quase 
nada em comum com o que ela era anteriormente. A cultura depende em grande 
parte de processos inconscientes. A identidade remete a uma norma de vinculação, 
necessariamente consciente, baseada em oposições simbólicas. (CUCHE, 1999 p. 
176)  

  

Conforme Couche (1999), a identidade social se constitui por um conjunto de 

associações dentro de um sistema social, onde o sujeito está vinculado a diversos modelos, 

sendo estes segmentados por diversos fatores, como idade, renda, classe social, sexo, país etc. 

É através dessa identidade que o sujeito se coloca em um espaço no qual se localiza ao mesmo 

tempo em que é localizado. Como corrobora Hall (2011, p. 39), 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”.  

É percebido, então, na sociedade atual e hipermoderna, o profundo envolvimento da 

identidade nos processos de representações. O caráter globalizado dos meios de comunicação 

tem contribuído para os processos de moldagem e remoldagem das relações sociais que se 

encurtam no tempo e espaço. A “produção audiovisual, que denomina o universo midiático 

contemporâneo, vigora aliada da comunicação, das manifestações sociais e políticas e das 

formas pelas quais são sutilmente ‘induzidas’ as mensagens relacionadas às transmissões 

midiáticas de acontecimentos” (ALVES, 2010, p. 19).  

Diante disso tudo se verifica que a mídia tem se colocado como um espaço de 

produção e representação simbólica na construção de identidades dentro de linguagens e 

formatos jamais vistos. O que se percebe, nessa cultura da mídia, é a participação ativa do 

sujeito na construção de um espaço permeado pelo multiculturalismo, ensejando um forte 

apelo ao respeito pela diversidade e pela diferença.   
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3. EXPRESSIVIDADE NA CULTURA PARTICIPATIVA  

  

Diante dos aparatos e da evolução das comunicações humanas, diz-se que o mundo 

vive em uma nova ordem global, comprometendo a ideia do isolamento geográfico. Cada vez 

mais pessoas têm acesso à grande rede mundial de computadores a qualquer hora e em 

qualquer lugar: em casa, no trabalho ou nos celulares. Vive-se em um contexto de acesso 

ilimitado de informações em curtíssimos intervalos de tempo. Portanto, a existência dos 

sujeitos tem sido inserida nesse espaço, dando lugar à rotina das interações tecnológicas, em 

especial, por meio das redes sociais na web.  

Assim, com as possibilidades estabelecidas pela internet, a sociedade envolve-se 

cada vez mais em uma cultura de redes fortemente marcada pela constituição de vínculos em 

grupos de interação online. Nesse espaço, em que todas as mídias se encontram, aflora uma 

nova tendência, intitulada por Jenkins (2009) de cultura participativa, sobre a qual se 

estabelece que qualquer indivíduo, com acesso à web, vislumbra a possibilidade de criar e 

efetivamente participar dos processos de produção dos meios de comunicação. Assim, 

deixando de ser visto como mero observador e consumidor dos feitos produtivos.  

  

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar de 
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. (JENKINS, 2009, p.  
30, grifo original)  

  

Portanto, é nesse espaço que diversas manifestações são lançadas diuturnamente 

pelos usuários da rede, em especial por meio das mídias sociais. Nesse contexto, não há 

diferenciação de qualquer natureza que impeça a expressividade dos sujeitos na web, sendo de 

forma geral livre. Entretanto, há que se reconhecer a existência de restrições no acesso às 

redes, relacionadas principalmente à falta de domínio da técnica dos novos meios de 

comunicação e à disparidade econômica que inviabilizam a aquisição dos equipamentos por 

parte da população. Sobre isso, Dizard Jr. (2000, p. 27) muito bem elucida que “usar a 

Internet continua sendo desanimador para muitas pessoas”.  
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Dessa forma, adota-se a ideia de que as possibilidades de manifestação em rede são 

direcionadas àqueles que efetivamente têm acesso, superadas as dificuldades apresentadas. 

Assim, especialmente por meio das redes sociais, muitas pessoas comuns retratam seus 

afazeres, seus momentos de entretenimento, suas espontaneidades democraticamente. Com o 

intuito de se representarem, passam e interagir uns com os outros através do computador 

compartilhando sensações, sentimentos, afinidades e opiniões. É nessa cultura participativa 

que todos têm a capacidade de serem produtores e consumidores de conteúdos, como no 

exemplo das ferramentas twitter, facebook e instagram.   

Nessa cultura, os processos de formação dos feitos têm sido fundamentados por uma 

construção coletiva a partir de um comportamento colaborativo apresentado por Jenkins 

(2009), dando a entender que os produtos podem emergir do “todo”, não sendo exclusivos da 

indústria midiática. Disso, compreende-se que as novas práticas midiáticas repercutem em 

novos processos culturais, viabilizando a qualquer um a possibilidade de criar fenômenos e de 

explodir em rede a partir da divulgação deles. Disso, tem-se o que Jenkins (2009, p. 188) 

esclarece sobre a web, mencionando que “proporciona um poderoso canal de distribuição para 

a produção cultural amadora. Os amadores têm feito filmes caseiros há décadas; agora esses 

filmes estão vindo à público”.  

Segundo Recuero (2009, p. 28), essas manifestações por meio das ferramentas da 

web são modos dos atores do ciberespaço serem compreendidos e percebidos “como 

indivíduos que agem através de representações performáticas de si mesmos”. Dessa maneira, 

é interessante observar como algumas modalidades de representações musicais, a exemplo do 

funk, ganham espaço nas mídias e passam a ser exaltadas na internet, levantando cada vez 

mais adeptos e sendo inseridos nos gostos das diversas classes sociais.  

Mostrando-se na web e interagindo com os demais usuários por meio dessas 

representações, os atores passam a ter visibilidade para além da comunidade social ao qual 

estão inseridos, mesmo que fisicamente ainda permaneçam a um determinado grupo. Assim, 

apropriando-se do que apregoa Recuero – naquilo que tange aos atores das redes sociais – 

pode-se dizer que na internet não existe um pertencimento exclusivo, sequer uma categoria 

dominante, sendo os “nós” (ou nodos) a maior identificação desses atores. Seriam eles, 

portanto, os perfis criados pelas ferramentas utilizadas e não efetivamente os seres sociais. 

Entendendo-se por isso que são suas expressões disseminadas na web é que cunharão sua 

silhueta identitária.  
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Quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores são 
constituídos de maneira um pouco diferenciada. Por causa do distanciamento entre 
os envolvidos na interação social, principal característica da comunicação mediada 
por computador, os atores não são imediatamente discerníveis. Assim, nesse caso, 
trabalha-se com representações dos atores sociais, ou com construções identitárias 
do ciberespaço. (RECUERO, 2009, p. 25).  

  

Assim, um ator social passa a ser um twitter, por exemplo, e não necessariamente um 

“ser”. Ou seja, um perfil onde estar inserido pode transformar categorias undergrounds em 

“pop”. O “ser” é o todo, o coletivo. Apropriando-se das colocações de Recuero, pode-se 

mencionar que são os nós, as redes. Com a inserção da internet, cada vez mais pessoas se 

veem “plugadas”, estando conectadas ao meio, por onde executam suas funções, exercendo 

suas atividades de forma coletiva. O meio virtual disseminou-se de tal forma que seus 

recursos demonstram a modernidade das relações humanas. Com isso, desenvolve 

tecnologicamente os meios de sociabilidade que passam a fazer parte de uma cultura em rede.  

Desse modo, as manifestações em rede são recebidas pelos demais usuários, fazendo 

com que os produtores de conteúdos hajam de forma democrática para serem representados e 

aceitos. Então, é a partir de suas colocações disseminadas na web que as “palavras, 

constituídas como expressões de alguém, legitimadas pelos grupos sociais, constroem as 

percepções que os indivíduos têm dos atores sociais” (RECUERO, 2009, p. 27), fortalecendo 

a comunicação mediada por computador.   

 
 
4. FUNK OSTENTAÇÃO E O MAINSTREAM BRASILEIRO   

  

O conceito de mainstream é descrito por Frédéric Martel (2012), como uma 

referência ao que atinge o grande público ou “literalmente o dominante”, advindo do meio de 

comunicação e ou como produto cultural. Segundo o autor, a visão desse termo vai de 

encontro à máquina de entretenimento das grandes indústrias de conteúdo, nacionais e 

internacionais, que para muitos são vistas como divergentes da arte. Relevando a um 

movimento político, a corrente dominante entende que se trata especificamente de algo “que 

tem o objetivo de seduzir o mundo” (MARTEL, 2012, p.18).  
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Curiosamente, a ideia sobre os produtos mainstream é vista de duas maneiras: a da 

cultura para todos e da cultura de mercado. A primeira ideia aborda a tendência sobre o fácil 

acesso à cultura; a outra compreende a ideia da cultura como um produto construído como 

foco na vendagem, embora não deixa de manter sua essência. Considere-se que debater esse 

assunto não repercute necessariamente em falar da ausência completa de arte. Isso porque na 

“indústria, o objetivo de todo mundo é o mainstream. Mas são diferentes os meios para se 

chegar lá” (MARTEL apud Bruce Lundvall, 2012. p.118).  

Portanto, o caminho percorrido para chegar ao “topo” no meio artístico é diferente 

para cada sujeito que dele faz parte, quer faça parte de uma banda ou de um grupo musical, 

segundo Lundvall, até então vice-presidente da gravadora EMI – uma das maiores gravadoras 

da indústria musical –, posicionando-se à Martel. Ele ressalvou que isso ocorre mesmo que 

ainda existam degraus indispensáveis a se trilhar, observando que, dentro da estrutura do 

mainstresm, existe ainda uma diferença sobre o “regional” de cada país e o global (de forma 

geral). Para Lundvall, para atingir esse patamar, é extremamente necessário que se faça 

significativo sucesso “em casa”. Assim, mesmo que todas as indústrias nacionais visem 

construir seu mainstream a partir das raízes americanas, elas terão que se deparar com a 

culturalidade de cada local, e, portanto, suas adaptações.   

Voltando então, os olhares à história da indústria brasileira, ao observar as analises 

de Tinhorão (1998), a história da criação e produção das indústrias culturais surgiram no 

Brasil no século XX, a partir da musica popular brasileira. Até o fim do século XIX, a ainda 

não se comercializava exatamente a musica popular, se não através de partituras, fato que 

segundo Tinhorão, só aumentou as vendas quando a música se popularizava ao lazer urbano. 

Ao que surgem as gravações de cilindros e após de discos, é que amplia-se a base industrial e 

também artística. Àquela deve-se o próprio surgimento das fábricas e gravados. A partir do 

momento que surgem as indústrias, a própria base artística passa a necessitar de qualificação 

sonora, para preencher os requisitos já exigidos pelas produtoras industriais, e é portanto 

resultado disso a expansão chamada por Tinhorão (1998), de base industrial comercial do 

produto musica popular, sendo esta expansão como produto muito mais ampla do que a 

expansão artístico-criativa. Explica ainda que isto queria dizer que “embora enquanto criação 

artística devesse reger-se por padrões estéticos, a música popular passou em sua produção a 

reger-se pelas leis do mercado”. (TINHORÃO, 1998. p.248.)  
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No que tange à indústria brasileira, houve um fortalecimento de suas influências no 

mercado exterior a partir do surgimento de inovações e misturas, advindas de movimentos 

como o tropicalismo. Observe-se que a musicalidade brasileira não perdeu sua essência, 

embora tenha sofrido influências das tendências musicais americanas, com a inserção de 

novos instrumentos, como as guitarras elétricas. O tropicalismo levou ao rompimento de 

estigmas e preconceitos a partir da inserção de novos arranjos e sonoridades conservando, 

entre outros aspectos a língua pátria. Como Favaretto (2014) aponta, houve desde então uma 

revisão cultural, não só da música, mas da cultura brasileira, visando uma busca às origens 

nacionais, à internacionalização da cultura e à dependência econômica. (CONTIER apud 

FAVARETTO, 2014).  

    

  
FIGURA 01 – MC GUIMÊ NO AUGE DA CARREIRA FONTE: INTERNET (2014)  

  

Direcionando-se ao mainstream como fatia de mercado geradora de grandes lucros 

no meio musical, entende-se que se trata, na verdade, de um conceito amplo relacionado à 

cultura popular disseminada pelos meios de comunicação, sendo oposto aquilo que figura 

como underground ou hipster. É evidente que esse movimento usa o marketing como cerne, 

ao passo em que destaca características diferentes nos artistas, permitindo que as misturas e 

diversidades de cada um encantam as indústrias desse mercado. As manifestações do estilo 

“funk ostentação”, especificamente tratadas nesse trabalho com foco na trajetória do MC 

Guimê, têm traçado caminhos que não são diferentes de outros artistas do cenário midiático.  

  

Não é sarado, não tem gogó de ouro, nem faz letra romântica. É, aí sim, o craque de 
um estilo de música (e de vida) chamado funk ostentação, filhote paulista do funk 
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carioca que canta como é “da hora” ter carros, motos e roupas de marca (...). 

(KÜCHLER, 2014)  
  

Aos 21 anos, em pleno sucesso, Guilherme Aparecido Dantas – o MC Guimê – 

posiciona-se em entrevistas e aparições populares a inexistência de interesse por estudar. 

Ainda, fortalece a ânsia por ostentar bens materiais que se construiu desde a infância. O artista 

não apresenta preocupação pelo português erudito nem pelos posicionamentos politicamente 

corretos, mantendo a linguagem “da comunidade”. Suas músicas retratam uma “realidade 

diferente”, nas quais não há interesse por romances, mas unicamente por ostentar padrões de 

vida ao estilo “patrão” (JÚNIOR, 2014).  

Nascido em família de classe baixa, no bairro Vila Isabel, no município de Osasco 

(SP), o artista começou a trabalhar aos 12 anos em uma quitanda próxima de sua residência. 

Segundo matéria da Revista Veja São Paulo, ao longo de sua trajetória, fez “bicos” como 

carregador de caixas, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp), ainda limpou carros em um lava-rápido, faturando 80 reais com o turno dobrado. 

Com o que ganhava já mostrava interesse em gastar com roupas e acessórios a fim de esbanjar 

na comunidade (JÚNIOR, 2013).  

  

O fato de que ‘valores’ sejam consumidos e atraiam os afetos sobre si, sem que suas 

qualidades específicas sejam sequer compreendidas ou apreendidas pelo 
consumidos, constitui uma evidência de sua característica de mercadoria. 
(ADORNO, 1999, p.77)  
  

É perceptível que os produtos das indústrias culturais não necessitam de expressão de 

sentimentos, estes podem facilmente ser substituídos pelas exigências mercadológicas 

impostas pelo capitalismo globalizado. Para Adorno (1999), a música é um instrumento 

comercial que atinge os próprios prismas entre a sociedade e a arte. Mas nem todos os artistas 

que chegam ao mainstream são necessariamente aquilo que compreendemos como produtos 

da indústria cultural. Ou seja, podem tornar-se a partir do momento em que adentram no 

sistema mercadológico com o intuito de vender-se empreendendo esforços para manter-se em 

evidência no meio.  

Dessa forma, o funkeiro MC Guimê figura como um produto dessa indústria cultural 

e tem solidificado seu mercado consumidor a partir das manifestações em rede, em especial 

YouTube, Instagram e facebook. O ápice da carreira ocorreu com o videoclipe País do 
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Futebol, feito em 2013, o qual atingiu mais de 39 milhões de visualizações no YouTube, com 

participações de famosos como o jogador Neymar Jr4 e o rapper Emicida5. Apesar do vídeo 

ter colocado o cantor como figura pública, quebrando fronteiras e servindo de tema para a 

Copa do Mundo de 2014 no Brasil, antes já angariava admiradores do estilo musical, tendo 

alcançado mais de 42 milhões de visualizações com clipes como Na Pista Eu Arraso, em que 

aparece ostentando em carros, joias e roupas de luxo. Hoje, com mais de 7 milhões de fãs em 

sua página oficial no facebook, pode-se considerar o artista como sendo um dos emergentes 

do funk ao topo da indústria nacional.   

 
 
5. CONCLUSÃO  

  

Compreende-se que as mídias, dentro do aspecto da indústria cultural, têm se tornado 

um espaço de criação de identidades, a partir do qual se buscam exercer manifestações dos 

mais variados gêneros. A manutenção do “estrelato” de artistas do mainstream fica evidente 

em redes sociais, a exemplo do YouTube e do facebook. É perceptível que essas interações em 

rede têm possibilitado uma forma de divulgação e aproximação de grupos – antes inerentes 

aos movimentos undergrounds – para o público alvo:  os consumidores, sendo aceitos e 

elevando o estatus para o ápice da carreira. A exemplo do MC Guimê, um funkeiro do estilo 

ostentação paulista, os artistas de natureza popular encontram na internet um modo de ser 

aceito e reconhecido de forma generalizada.  

 Assim, participando de um grupo em busca de aceitação – qual seja o funk – essas 

expressões compartilhadas de forma cada vez mais democráticas por meio da grande rede são 

viabilizadas a todos que da internet fazem parte, desde que tenham acesso e o conhecimento 

mínimo de uso. Portanto, insurge a possibilidade de todos tornarem-se “produtores” e 

“consumidores” dos feitos no meio, podendo atingir grandes proporções, partindo inclusive 

do anonimato para a fama. O caso do funk – um estilo antes estigmatizado de forma 

                                                 
4
 Neymar da Silva Santos Júnior é uma celebridade esportista, futebolista brasileiro que atua como atacante, atualmente 

jogando pelo Barcelona da Espanha e seleção brasileira de futebol. Destaca-se nas mídias nacionais e internacionais e possui 
diversos títulos em seu currículo. Saiba mais: http://www.neymaroficial.com/nav  
5
 Leandro Roque de Oliveira, conhecido artisticamente como Emicida, é rapper, repórter e produtor musical brasileiro.  

Considerado como um dos maiores nomes do hip hop nacional. Seu nome artístico provém da fusão das palavras MC e 
homicida, devido a forma como vencia batalhas musicais do estilo no início de sua carreira. Saiba mais:  
http://www.emicida.com  
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pejorativa, mas arraigado de cultura – também se apropria dos recursos em rede, e, em 

especial, das mídias sociais, para alcançar o estrelado e se consolidar na indústria musical do 

Brasil e do Mundo.  
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AS REPRESENTAÇÕES DA AMAZÔNIA NO CURTA METRAGEM PARAENSE 
“QUANDO A CHUVA CHEGAR” 

 

Ana Letícia Cardoso1 

 

RESUMO  
 
O trabalho propõe-se a estudar a representação sobre a Amazônia a partir de uma análise 
comunicacional, tendo como objeto de estudo o curta metragem “Quando a chuva chegar”, 
dirigido pela cineasta paraense Jorane Castro. As representações transitam desde os olhares do 
século XIX, passando pelo modernismo até a atualidade, em uma relação tensa entre o 
tradicional e o moderno. O estudo objetiva interpretar aspectos da Amazônia contemporânea 
contidos no filme. A metodologia de pesquisa consistiu em uma análise fílmica, 
fundamentando-se em instrumentos de entrevistas e tendo como base a metodologia científica 
de leitura e análise da imagem, que se fundamenta em três etapas: leitura, interpretação e 
síntese ou conclusão final.  As imagens são analisadas como construção narrativa, sendo 
observado o contexto histórico cultural relacionado à conceitos e teorias. Pretendeu-se assim 
demonstrar que não há uma única representação da Amazônia predominante, mas sim 
diversas leituras que remetem tanto a concepções antigas quanto contemporâneas.  

  

Palavras-chave: Representação; Amazônia; Cultura; Cinema; Identidade.  

 
 
1. INTRODUÇÃO  

  
As produções audiovisuais da cineasta Jorane Castro têm destaque no âmbito do 

cinema paraense dos últimos anos. Entre suas obras está o filme “Mulheres Choradeiras” 

premiado nacional e internacionalmente (Melhor Montagem no Festival de Cinema de 

Maringá, PR; Melhor Atriz Elenco no Festival de Belém do Cinema Brasileiro; 2° Melhor 

Filme no Festival Internacional de Larissa, Grécia; Prêmio de Melhor Filme Canal Plus no  

Festival International de Films de Femmes - Créteil, França; e Seleção Quinzene de 

Réalisateus no Festival International du Film de Cannes - França. Além de atuar como 

coordenadora da Cabocla Produções, Jorane Castro também desenvolve pesquisas na área da 

                                                 
1 Esp, Universidade da Amazônia. Email: leticiacardoso.imprensa@gmail.com.  
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linguagem audiovisual. Possui mestrado em Ethnometodologia pela Universite de Paris VII - 

Universite Denis Diderot, U.P. VII, França, com ênfase em Sociologia aplicada ao Cinema.  

Jorane Castro tem formação em Cinema pela Universidade de Paris 8 e em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará, instituição da qual faz parte do 

quadro de professores do Curso de Bacharelado de Cinema e Audiovisual.  

Apesar do cinema paraense viver uma fase de grandes produções em comparação à 

décadas anteriores, o registro de informações sobre o assunto não é tão extenso. O crítico de 

cinema Pedro Veriano foi um dos poucos escritores que  contribuiu para que se fizesse uma 

bibliografia a partir de obras como “Cinema no Tucupi” (1999) e “A crítica de cinema em 

Belém” (1983). No entanto, Veriano se atém a questões e registros históricos da sétima arte no 

Estado. Partindo da necessidade de se analisar estas produções é que se faz necessário a 

produção deste artigo científico a fim de impulsionar também posteriores estudos.  

 A análise, em sua fase inicial, consiste na fragmentação dos curtas-metragens, e na 

decomposição dos elementos visuais. Nesta etapa, ocorre um distanciamento do filme, sendo 

observados aspectos técnicos da construção, como as unidades das narrativas fílmicas.  Na 

segunda etapa será estabelecida uma relação entre estes elementos isolados. O método é 

definido por Iluska Coutinho (2005):  

 

poderíamos dizer que a análise de imagens seria uma espécie de faculdade ‘natural’ 

de todo ser humano, uma de suas formas de comunicação com o outro, a sociedade. 
É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma mensagem que 
constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à Análise 
da Imagem compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, 
especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de massa (COUTINHO, 
2005, p. 331)  
  

 As imagens mostradas nos filmes são analisadas como construção narrativa, sendo 

observado o contexto histórico cultural dos curtas metragens. Também são analisados 

aspectos técnicos da construção dos filmes (sequência, cena, plano, ângulo). No entanto, não 

se objetiva um aprofundamento neste sentido. Assim, a partir da análise fílmica até as 

representações procura-se mostrar como estas leituras estão presentes em uma tênue fronteira 

entre o tradicional e o moderno.  

  
 
2. AS FACES DA REPRESENTAÇÃO AMAZÔNICA  
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O conceito de hegemonia definido por Gramsci (Apud Barbero, 2004) possibilita 

pensar o processo de dominação social não como uma imposição externa e sem sujeitos, mas 

como um processo em que há uma classe hegemônica de interesse sob as classes subalternas.  

A cultura popular e o folclore, sob este ponto de vista, representam esta subalternidade, pois 

compõem a concepção do mundo e da vida, pelos populares, em contraposição às concepções 

de mundo oficiais ou dos setores cultos da sociedade.  

 
Frente a toda tendência culturalista, o valor do popular não reside em sua 
autenticidade ou em sua beleza, mas sim em sua representatividade sociocultural, em 
sua capacidade de materializar e de expressar o modo de viver e pensar das classes 
subalternas, as formas como sobrevivem e as estratégias através dos quais filtram, 
reorganizam o que vem da cultura hegemônica e o integram e fundem com o que 
vem de sua memória histórica (BARBERO, 2003. p. 117) 

 

No entanto, segundo Gramsci (apud Barbero, 2004), nem sempre a hegemonia serve 

à reprodução do sistema. O popular pode sofrer mudanças, criando uma nova 

representatividade sociocultural. Há uma capacidade de a cultura popular aderir às condições 

e mudanças materiais de vida, tendo um valor de progresso e transformação.  

Canclini (2003) defende a ideia de que não há uma cultura popular essencialmente 

pura e que não é possível separar os conceitos de subalterno, hegemônico, tradicional e 

moderno. Por conta das mudanças causadas pelas migrações, o êxodo rural e das camadas de 

empregados que compõe o chamado mercado informal a sociedade se reorganiza e a cultura 

também sofre mudanças. O pensador ressalta que as sociedades latino-americanas deixaram 

de ter um caráter rural e tradicional para se tornar fortemente urbanas, marcada pela interação 

transnacional e pelo hibridismo2.  

 

A urbanização predominante nas sociedades contemporâneas se entrelaça com a 
serialização e o anonimato na produção, com reestruturações da comunicação 
imaterial (dos meios massivos à telemática) que modificam os vínculos entre o 
privado e o público (CANCLINI, 2003, P. 286)  

  

Sobre a organização da cultura, Canclini (2003) afirma que a formação de coleções 

divididas em arte culta e folclore foi uma forma de organizar bens simbólicos em categorias. 

Ele mostra que antes, as bibliotecas eram compostas por obras consideradas clássicas, o que 

                                                 
2 Canclini (2003, p. 284) define como hibridação “a quebra e a mescla das coleções organizadas pelos sistemas 
culturais, a desterritorialização dos processos simbólicos e a expansão dos gêneros impuros”.  
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automaticamente fazia seus visitantes serem classificados como cultos. Entretanto, hoje os 

museus e bibliotecas expõem obras diversas, tanto de cunho erudito, quanto popular e que 

essa mistura exemplifica a mistura em que a cultura se tornou, não sendo mais possível dividir 

ou perceber nas obras de arte, elementos puramente eruditos ou populares.  

 

As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e, portanto desaparece a 
possibilidade de ser culto conhecendo o repertório das ‘grandes obras’, ou ser 

popular porque se domina os sentidos dos objetos e mensagens produzidos por uma 
comunidade mais ou menos fechada (CANCLINI, 2003. P. 304)  

  

Este ponto se relaciona com as teorias de Hall (2001), quando este afirma que as 

identidades culturais estão em declínio por uma nova identidade fragmentada. O que acontece 

em detrimento da mudança estrutural que está transformando as sociedades modernas no final 

do século XX. É válido ressaltar que podemos aplicar o que o teórico atribui ao nacional, 

também como a construção do regional.  

No mundo moderno, as culturas nacionais ou regionais são determinantes para a 

formação de uma identidade. A partir daí, cada nação produz sentidos em um sistema de 

instituições, símbolos e representações culturais, baseada na ideia de um povo puro e original.  

Porém, o autor “desconstrói” a cultura nacional como um sistema de representação 

unificada, argumentando que ao longo da história, a maioria das nações se constituiu por 

vários processos de conquistas violentos, o que gerou a mistura de povos e etnias. “Em vez de 

pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um  

dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade de identidade” 

(HALL, 2001, p. 62)   

Os estudos de Hall (2001) indicam que as identidades culturais passam por um 

complexo processo de mudanças chamado globalização, o qual atravessa fronteiras nacionais 

integrando comunidades e organizações. A identidade cultural se torna identificação cultural. 

Hall (2001) destaca que alguns teóricos argumentam que os processos globais são 

responsáveis por enfraquecer as identidades nacionais, produzindo uma fragmentação de 

códigos, uma diversidade de estilos baseada em um pluralismo cultural.  

  
A globalização implica um movimento de distanciamento da ideia sociológica 
clássica da ‘sociedade’ como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma 

perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao longo do 
tempo e do espaço (Giddens; apud HALL, 1990, p.64)  
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Também é discutida a homogeneização dessas identidades. A visão de que no futuro haverá 

uma perda da unidade nacional é definida por Hall (2001) como radicalista e exagerada. Para 

comprovar a afirmação, o estudioso se apropria do argumento de Kevin Robin (Apud Hall, 

2001), o qual observa que há também uma fascinação pela diferença.  

Apesar do impacto do “global”, há o surgimento de um interesse pelo o que se classifica como 

local e de uma nova articulação entre ambos. O que não significa ser um retorno a identidades 

antigas, mas sim à formação de novas identificações globais e locais.  

  
À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas, é difícil conservar 
as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através 
do bombardeamento e da infiltração cultural (HALL, 2001, p. 74)  
  

Segundo Ortiz, (1988), as décadas de 60 e 70 foram fundamentais na questão da 

consolidação de um mercado de bens culturais e para a construção de uma identidade 

nacional. Apesar da televisão se concretizar em meados dos anos 60, o cinema nacional – 

assim como a indústria do disco e da publicidade – se torna sólida somente nos anos 70.  

 

Se podemos distinguir um passo diferenciado de crescimento desses setores, jhnão 
resta dúvida que sua evolução constante se vincula a razões de fundo, e se associa a 
transformações estruturais por que passa a sociedade brasileira (ORTIZ, 1988, p. 
113)  

 
 Analisando o contexto em que tais transformações aconteceram, podemos perceber 

que estas foram causadas pela situação política ditatorial em que o país passava. De acordo 

com o autor, o Estado aprofunda medidas econômicas tomadas no Brasil durante o governo de 

Juscelino Kubitschek. Com isso, de acordo com estudiosos da economia, o Brasil inicia sua  

“segunda Revolução Industrial”, medida que trouxe consequências culturais 

imediatas, fortalecendo o parque industrial de produção de cultura e o mercado cultural.  

 A expansão cultural chegou até o cinema, que apesar de ser uma produção que 

demanda grandes investimentos, atingiu um impulso significativo por conta da criação do 

Instituto Nacional do Cinema, em 1966, e posteriormente da Embrafilme. O Estado 

reconheceu que a cultura envolve uma relação de poder - que pode ser maléfico quando nas 

mãos de dissidentes, mas benéfico quando circunscrito ao poder autoritário. A partir daí, foi 

percebida a importância de atuar junto às esferas culturais e iniciado um processo de criação 
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de novas instituições e de propagação de uma política de cultura. O Estado passa a criar 

mecanismos de controle da sociedade por meio da criação de uma identidade nacional.   

 
As tentativas do ISEB de decifrar uma ‘essência’ brasileira, as discussões em torno 

do que seria verdadeiramente nacional e popular correspondem a um momento em 
que existe uma luta ideológica que se trava em torno do Estado. (...) (ORTIZ, 1988, 
p. 130)  

 

Marilena Chauí (1994) mostra como o Estado busca controlar a cultura popular, por 

meio das tradições e do folclore. Há uma transformação do "popular" em "nacional", 

atribuindo como "típico". De acordo com ela a sociedade brasileira se recusa "a refletir sobre 

suas divisões originárias" e procura dissimulá-las; tomando de um conceito de história como 

continuidade, sucessão e progresso, a sociedade identifica a Cultura Popular com o passado, 

do qual é guardiã, definindo a Cultura Instruída como responsável pelo futuro, pela evolução 

e pelo progresso. (1994, p. 119) "Vivemos em sociedades que se recusam a refletir sobre suas 

divisões originárias e que dissimulam as divisões produzindo identidades e identificações 

imaginárias".  

Apesar dos termos “Nacional” e “Popular” serem considerados – por conta desta 

intervenção do Estado – aspectos do Estado nacional, na visão da autora, entretanto, 

“Nacional” e “Popular” são conceitos distintos: (1994, p. 107) “O Nacional reenvia à Nação 

como unidade, mas o popular reenvia à sociedade e à divisão social das classes "  

 

É por meio do mecanismo de reinterpretação que o Estado, através de seus 
intelectuais, se apropria das práticas populares para apresentá-las como expressões 
da cultura nacional. O candomblé, o carnaval, os reisados, etc. são, desta forma, 
apropriados pelo discurso do Estado, que passa a considerá-los como manifestação 
de brasilidade. Outro exemplo típico deste gênero de operação é realizado pela 
indústria do turismo, que procura vender, a brasileiros e estrangeiros, a identidade 
nacional manifestada nas produções populares (CHAUÍ, 1994, p. 140)  

 

Segundo Chartier (1988), o conceito de representação foi um dos mais utilizados por 

homens do Antigo Regime3, quando se pretendeu entender o funcionamento de uma 

sociedade e suas operações intelectuais que permitiam compreender o mundo. A partir desta 

                                                 
3 De acordo com Tocqueville (1997), o Antigo Regime refere-se originalmente ao sistema social e político 
aristocrático estabelecido na França entre os séculos XVI e XVIII.  
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definição, podemos articular várias formas de relação com o mundo: a realidade construída de 

forma diferente de acordo com diferentes grupos, as práticas de reconhecimento de uma 

identidade social e as formas institucionalizadas que marcam a existência de um grupo.  

O conceito oscila entre a representação como substituição daquilo que está, no 

momento, ausente e entre o oposto, ou seja, como exibição de algo ou alguém em um 

determinado tempo. Porém, o primeiro significado depende totalmente da memória do sujeito 

que observa a representação. Portanto, de nada adianta constar uma representação se o objeto, 

fato ou pessoa a quem ela faz menção não é conhecido nem guardado na memória de quem as 

vêem.  

Considerando as antigas definições do termo, observamos que a representação se 

divide em duas formas de sentido: pode se referir a algo ausente, o que supõe uma diferença 

acentuada entre aquilo que representa e o que é representado. Neste caso, a representação é o 

instrumento de um conhecimento indireto que nos faz ver um objeto ausente por meio da sua 

substituição por uma imagem que é capaz de reconstituí-lo como ele é. No entanto, 

considerando a outra forma de sentido, a representação também pode se referir ao que está 

presente, como a apresentação pública de algo ou de alguém.  

O francês Antoine Furetière (Apud Chartier, 1988) considera que a representação 

pode ser estabelecida a partir da relação de uma ideia representada por uma imagem. É 

importante ressaltar também que a representação como substituição possui modalidades 

variáveis que admitem separar as diferentes categorias de signo e ao mesmo tempo, 

caracterizar o símbolo, quando tratada a sua diferença com outros signos.  

 

Note-se que a distinção fundamental entre representação e representado, entre signo 
e significado, é pervertida pelas formas de teatralização da vida social de Antigo 
Regime. Todas elas têm em vista fazer com que a identidade do ser não seja outra 
coisa senão a aparência da representação, isto e, que a coisa não exista a não ser no 
signo que a exibe: «Este Senhor tem mesmo ar e a representação daquilo que e» e 
um dos exemplos de emprego dado por Furetière (Chartier, 1988, p.21)  

 

Podemos afirmar, a partir dos estudos de Chatier, (1988) que existem várias 

representações sob um mesmo objeto. Portanto, considera-se que não existe uma única 
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representação da Amazônia, mas sim um processo de interpretação da cultura e representação 

desta em escritos, que ocorre desde o processo de colonização do Brasil.  

Os europeus compreendiam a região como uma parte externa ao seu universo social. 

Oscilando inicialmente entre um olhar de paraíso ou de inferno. Conforme o avanço da 

conquista européia progredia, se firmava um imaginário sob a Amazônia, o qual estava 

baseado no pensamento mítico dos conquistadores. A partir destes conceitos, fundamentados 

em valores, juízos e simbolismos, os europeus propagavam as suas ideias sob a região, sendo 

estas também registradas em gravuras que ilustravam livros e folhetins. Desta forma, a 

Amazônia foi sendo introduzida no imaginário europeu ocidental.  

 Segundo Meyer (2001), o Brasil, neste período, retratado como um paraíso a ser 

explorado, em uma narrativa que envolve misticismo, transformando os colonizadores em 

heróis nacionalistas cuja missão é ocupar as terras sem dono. Ao passo que, na realidade há 

uma modificação da cultura do Brasil com a chegada dos colonizadores: ocupação das terras 

indígenas, escravidão, evangelização e outros fatores. A cultura configura a partir da 

miscigenação daqueles povos unindo hábitos, formas de comemorar, exprimir e narrar para se 

criar o que seria a cultura popular brasileira. Sendo função da restrita classe letrada, classificar 

os elementos que compõem a cultura “oficial” em contraposição à cultura popular.  

Diante da independência do Brasil, há a necessidade de se constituir uma identidade 

nacional. Gonçalves Dias foi inspirado pelo cotidiano brasileiro, retratando o país sob a visão 

romancista ocidental e por ter a experiência do convívio brasileiro, não se ateve retratar o país 

a partir de uma visão estrangeira, considerando também o cotidiano brasileiro. Mas é a visão 

de cultura “regional” que chega até as cortes, onde se determina os parâmetros da cultura e 

dos exotismos de cada país. Sílvio Romero, a partir de suas pesquisas, explora a produção 

cultural do povo brasileiro em contraposição à cultura oficial, tendo como destaque a cultura 

do Nordeste, aspectos que seriam aprofundados mais tarde pelo Modernismo.  

O movimento artístico se instalou oficialmente por meio da Semana de Arte 

Moderna4, em São Paulo. O modernismo buscava características essencialmente nacionalistas 

e os artistas, segundo Pacheco (2003), “queriam se livrar do dogmatismo intelectual que 

                                                 
4 A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, 
na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda, para o 
modernismo.  
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ditava as regras e conceitos literários”. Diferentemente dos paulistas, os paraenses preferiram 

legitimar suas ideias em uma academia ao ar livre, não só tentando mostrar que não é 

buscando o atrelamento a uma instituição legitimadora que se operam mudanças, mas 

procurando maneiras de rompimento que atingissem a raiz do problema.  

A Amazônia ganhou mais uma forma de representação com o Modernismo, tendo 

seu retrato incorporado ao costumes de fala, das lendas, crenças e mitos do homem 

amazônico, de acordo com os estudos de Oliveira (2004). No Pará, após a Semana de Arte 

Moderna, as ideias do Modernismo se intensificaram a ponto de atingir as gerações que se 

seguiram.  

Enquanto que na representação dos colonizadores as tradições culturais da região 

eram menosprezadas e se tinha uma ideia de supremacia da raça européia sobre índios e 

negros, o Modernismo busca as peculiaridades compreendidas como parte de uma cultura 

“pura”, as quais guardam uma essência do que seria a “verdadeira” cultura tradicional.  

A incorporação do falar, das lendas, das crenças e mitos do homem regional na 

literatura, tomaria a dimensão do folclore – conceito ligado às representações de um povo 

sobre sua cultura dos antepassados – como forma de atualizar o entendimento da identidade 

nacional, de fazer o país se reconhecer nessa busca antropológica e literária através de seu 

imaginário (OLIVEIRA, 2004. p. 69)  A cultura regional é representada por uma literatura 

que dá ênfase em elementos ditos regionais, a fim de valorizar o sentimento de pertencimento 

ao lugar. “A lenda, o mito, seriam uma das formas simbólicas, uma das dimensões, pelas 

quais o homem amazônico compreende o real” (OLIVEIRA, 2004, p. 70). Folcloristas e 

poetas como Bruno de Menezes passaram a incorporar na prosa e na poesia formas dramáticas 

e ritmos populares como o Boi-bumbá e Pássaros. Por meio do folclore, seria construído um 

elo de identificação com a cultura brasileira. Intelectuais brasileiros passaram a classificar a 

cultura regional como a oficial, compreendendo novas incorporações de forma negativa. 

Temos como exemplo, para maior clareza, a discussão a respeito do carimbó, o qual tem a 

mestiçagem incorporada desde sua origem, e, no entanto, ainda se questiona um retorno ao 

que seria o “carimbó de raiz”.  

 É sob a leitura destas representações que se vai analisar nos próximos capítulos 

como estas são apresentadas nas produções cinematográficas de Jorane Castro e Fernando 
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Segtowick. Tais identidades culturais já estudadas são verificadas nas representações da 

Amazônia expressas nos curtas metragens. Porém, antes de se avançar com esta discussão, é 

importante esclarecer acerca do surgimento da sétima arte na região.  

 Na Amazônia, as salas de cinema surgem em um cenário de grande riqueza 

econômica da Belle Époque, provocada pela exportação da borracha e também pelas 

melhorias urbanísticas feitas por Antonio Lemos. O espanhol Ramón de Baños, em 1909, 

fundou em Belém, a Pará-Films, enquanto que o português Silvino Santos, que na década de 

10, manteve uma intensa atividade cinematográfica em Manaus, registrando a região. Baños é 

considerado o pioneiro do cinema no Pará.  

Em 1939, chega a Belém Líbero Luxardo. Filho de um imigrante italiano dono de um 

estúdio de fotografia e cinema, ele ficou tão entusiasmado com as ideias de roteiros 

cinematográficos sobre a região que permaneceu na cidade até a sua morte. É de autoria dele, 

o primeiro longa-metragem da Amazônia, Um dia qualquer.  

A ação do movimento cineclubista também marcou a história do cinema paraense. 

Nas décadas de 1950 e 1960, formou-se uma cultura de espectadores de cinema, interessados 

na apreciação de filmes que se diferenciavam da proposta e da fórmula consagrada do cinema 

melodramático. Essas instituições fizeram surgir um espaço para exibições de filmes que 

estavam fora do circuito comercial, permitindo debates e realização de cursos. Entre o final da 

década de 1960 e 1970, o cinema amador surge em Belém com os trabalhos em bitola 8 e 

16mm. Na maioria dos casos a produção dos filmes era realizada com recursos dos próprios 

realizadores e contribuições de terceiros, incentivados principalmente pela paixão em fazer 

cinema e pela relativa facilidade que as técnicas, principalmente o Super 8, proporcionavam.  

No início da década de 1990, não havia uma produção cinematográfica expressiva 

que representasse a Amazônia sob diferentes focos e propostas como atualmente se têm. De 

acordo com artigo de Guedes (1995), nesta época o cinema paraense vivia uma crise que se 

estabeleceu na produção cultural do país, a qual prejudicou a atuação dos cineastas paraenses.  

“Os cineastas mais antigos e os novos realizadores, trabalham com o vídeo e a 

televisão, no esforço de se manterem em atividade na produção da imagem de sua terra” 

(1995, p. 22)  

O fato gerou um comentário negativo em um artigo escrito pelo crítico de cinema 

José Otávio Pinto (1995), no qual ele afirma que não se têm um cinema amazônico (pelo 
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menos até aquele período) que retrate as características fundamentais e os valores culturais da 

região. Na opinião dele, apenas os filmes Iracema, de Jorge Bodanzky, Aguirre, a Cólera dos 

Deuses, e Fitzcarraldo, ambos do cineasta alemão Werner Herzog tiveram como o cenário a 

Amazônia e conseguiram manter um padrão de qualidade.  

 O crítico, de certa forma, aguardava pelo surgimento e incentivo de uma produção 

que visualizasse a Amazônia como um cenário motivador de várias histórias e explorasse a 

cultura e estética da região. Hoje, com o surgimento de outra realidade há novas 

representações da Amazônia que possibilitam estudos a respeito.  

Com o avanço da tecnologia e com a possibilidade de captar recursos, o cinema 

paraense viveu uma nova fase. A criação de leis de incentivo à cultura e editais municipais e 

estaduais fez com que a produção de curtas se intensificasse durante a década de 2000. A 

premiação destas obras em diversos festivais de cinema motivou a produção de 

curtasmetragens na Amazônia, o que necessariamente ocasionou em um aumento da produção 

de curtas. Hoje, a produção de cinema na Amazônia tem certa periodicidade e ganhou 

visibilidade diante de festivais nacionais. Dentre as cidades da Amazônia, Belém é a que tem 

uma produção mais acentuada nos curtas metragens.  

Considerando as entrevistas realizadas ao longo deste estudo, percebe-se que hoje se 

tenta criar representações da Amazônia que evitam mostrar a região de forma tradicionalista, 

ligada às concepções do final do século XIX e do Modernismo.  A cineasta Jorane Castro, em 

um de seus filmes, buscou representar Belém com aspectos de uma metrópole, contrapondo as 

antigas representações regionalistas vistas anteriormente. Tal representação é uma proposta 

para se fazer um retrato de Belém de acordo com as características urbanas presentes na 

cidade.  

No capítulo a seguir, será discutido, entre outras coisas, como estas novas 

representações mostram a identidade cultural sendo estabelecida de acordo com novas 

influências internacionais, causando mudanças bruscas na cultura tradicional Amazônica e 

como esta se adapta a uma nova realidade a partir das transformações da sociedade moderna a 

partir de uma análise técnica e teórica.   

 
 
3. ANÁLISE DO FILME  “QUANDO A CHUVA CHEGAR”  
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3.1. SEQUÊNCIA 1  
  

  
FIGURA 1 - FOTOGRAMA 1  

 

  
FIGURA 2 - FOTOGRAMA 2  

  

  
FIGURA 3 - FOTOGRAMA 3  

 
 3.1.1 Trilha de imagem 
  

Sequência inicia com ângulos contra plongée (ângulo vertical no sentido de baixo 

para cima) que mostram mangueiras e inserem o prédio Manoel Pinto da Silva (fotogramas 1 

e 2). A fotografia explora bastante as formas geométricas do edifício (fotograma 3), em planos 

gerais e movimentos de travelling.  
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3.1.2 Descrição e análise da sequência 

 

A imagem do edifício Manoel Pinto da Silva caracteriza a cidade de Belém, por estar 

localizado no centro da cidade e pelo fato de ter sido, por muitos anos, o edifício mais alto do 

estado. As mangueiras típicas da cidade também situam o espectador diante do local onde o 

filme foi rodado. A sequência assume a forma narrativa de apresentar o espaço onde a história 

irá se desenvolver.   

Podemos considerar que a representação, de cunho tradicionalista, da Amazônia em 

“Quando a chuva chegar” é implícita. A identidade expressa no curta não se limita ao 

estereótipo do caboclo, da floresta, do rio ou outros aspectos referentes à representação 

tradicionalista da Amazônia. O filme nos apresenta uma história urbana, que poderia 

acontecer em qualquer capital. Porém, observamos logo na primeira cena um edifício 

emergindo das mangueiras típicas da cidade de Belém, o que significa dizer que os aspectos 

tradicionais são mesclados com elementos urbanos característicos das grandes cidades 

(caracterizados pelo prédio).  

Estes elementos estéticos se relacionam com os estudos de Hall (2001), demonstrados 

no primeiro capítulo deste trabalho. As primeiras imagens do filme mostram a natureza, 

representada pelas mangueiras, surgindo e tomando espaço no enquadramento. Logo, somos 

surpreendidos pelo edifício Manoel Pinto, que emerge entre as árvores, para depois ser 

explorado em planos que ressaltam sua estética geométrica (planos 2 e 3). Podemos entender 

esta cena como um diálogo entre a tradição e a modernização da cidade.  

 A presença das mangueiras e do edifício Manoel Pinto da Silva estão fortemente 

ligadas à história da cidade. A plantação de centenas de mudas de mangueiras, importadas 

diretamente da Índia, nas novas avenidas teve início em 1902. A ação visava climatizar a 

cidade e era parte do projeto de construção da Paris n'América ou de Petit Paris, do 

intendente Antônio Lemos5. Fato que deu à capital o título de “Cidade das Mangueiras”. 

Pode-se afirmar que o edifício Manoel Pinto da Silva é um ícone da modernização da cidade. 

Construído na década de 50, foi o primeiro arranha-céu da Amazônia e permaneceu por muito 

tempo entre os edifícios mais altos do Brasil. Foi um dos primeiros a ser construído com 

                                                 
5 Segundo Sarges (2002), Antônio Lemos nasceu no Maranhão e chegou a Belém por meio da Marinha, sendo 
mais tarde contratado pelo jornal A Província do Pará, por conta de sua habilidade com a escrita. Ao longo de 
seus anos no periódico, ganhou destaque frente a sociedade paraense, o que facilitou o ingresso para a vida 
política. Em 1897, foi eleito intendente de Belém e ficou conhecido por suas diversas ações que visavam o 
desenvolvimento da cidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_n%27Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_n%27Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_n%27Am%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_Paris&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_Paris&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_Paris&action=edit&redlink=1
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profissionais locais e a utilizar técnicas avançadas para a época, como a implantação de 

elevadores, uso do concreto e outros.  

 
3.2 SEQUÊNCIA 2 
 

 
FIGURA 4 - FOTOGRAMA 1  
 

 
FIGURA 5 - FOTOGRAMA 2  
 

 
FIGURA 6 - FOTOGRAMA 3 
 

Em um movimento de travelling horizontal, a câmera passa por uma janela onde está 

uma personagem em primeiro plano e outra em plano de fundo (eles são o casal que está 

vendendo o apartamento) e segue para outra janela onde está o casal protagonista (fotograma 
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2), se aproximando do primeiro  casal ao final da cena (fotograma 3), em  movimentos de 

Traveling horizontal e Plano médio.  

 

3.2.1 Descrição e análise da sequência:  

 

Este take apresenta o casal protagonista do filme (fotograma 2). Eles aparecem 

aparentemente felizes por realizar a  aquisição do imóvel. A sequência termina Nesta segunda 

sequência, os traços modernos podem ser notados no figurino dos personagens como um todo, 

com o casal que está vendendo o imóvel na varanda do apartamento (fotograma 3). 

principalmente pelas roupas do casal que está vendendo o apartamento, as quais são mais 

exuberantes: a moça veste um vestido ousado e usa botas vermelhas, enquanto que o 

personagem masculino usa uma camisa informal também de cor vermelha.  

Há uma suavidade pela qual a câmera passa pelas janelas do apartamento enquanto o 

casal se entreolha, demonstrando mistério. Portanto, podemos afirmar que a cena prioriza 

mostrar sensualidade. Ideia reforçada pela repetição da cor vermelha e pela brisa balançando 

as cortinas, o que também contribui para a visualidade da cena. Assim como nos últimos 

planos do take, momento em que a personagem interpretada pela atriz Élida Braz e seu 

companheiro observam parte da cidade na varanda do apartamento (plano 3). Esta sequência 

tem também a função de adiantar a atmosfera misteriosa daquele local, a qual será 

apresentada aos espectadores ao longo do filme.  

Pode-se supor que o casal que adquire o apartamento está recém casado ou que vão 

morar juntos pela primeira vez, pois demonstram empolgação e são apresentados como um 

casal jovem (plano 2).   

  
 3.3 SEQUÊNCIA 3 
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 FIGURA 7 - FOTOGRAMA 1 
 
 

 
FIGURA 7 - FOTOGRAMA 2 
 

 
FIGURA 8 - FOTOGRAMA 3 
 

 
FIGURA 9 - FOTOGRAMA 4 
 

 

Plano chamado plongée, câmera posicionada acima do seu objeto, que é visualizado 

em ângulo superior. A estética geométrica é explorada quando se utiliza os lances de escada 

para compor a imagem (fotograma 1) e, novamente, quando se destacam os detalhes da porta 

do apartamento onde uma corretora de imóveis aguarda pelo personagem Zeca (fotograma 2). 

 

3.3.1 Descrição e análise da sequência 
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As cenas seguintes acontecem depois de alguns meses que o casal adquiriu o 

apartamento. Utiliza-se novamente o plano picado para mostrar o casal protagonista, que têm 

um breve diálogo, no qual a esposa de Zeca faz uma advertência (fotograma 3). No fotograma 

4, Zeca se encontra com a corretora do imóvel e ela informa que já tem um comprador, mas 

ressalta que ele não vai pagar o valor determinado, mesmo assim Zeca não coloca obstáculos 

e  demonstra ansiedade em vendê-lo. Embora seja alertada por ele, a corretora insiste em 

entrar no apartamento para verificar uma infiltração entrar no apartamento para verificar uma 

infiltração.  

Em entrevista, a cineasta Jorane Castro explicou que escolheu o edifício Manoel 

Pinto da Silva, por sua importância história, mas também principalmente por sua estrutura 

física, a qual é bastante explorada nos takes desta sequência (planos 1, 2 e 3).  

Zeca surge apressado quando descobre que a corretora está aguardando por ele 

(plano 3). Ele é alertado pela esposa para tomar cuidado e durante a negociação demonstra 

grande interesse em vender o apartamento a todo custo, mesmo com os compradores 

oferecendo um preço abaixo do solicitado (plano 4). Ora, se na cena anterior o casal aparece 

comprando o apartamento e aparentemente felizes com a aquisição, é possível que o 

espectador se pergunte o que aconteceu durante os meses que se passaram para fazer com que 

o casal mudasse de ideia.  

Além das observações técnicas, as imagens possibilitam várias leituras de acordo 

com o que foi discutido no primeiro capítulo deste estudo. Vejamos: a modernidade é 

caracterizada por uma sociedade constante, rápida e permanente, aspectos ressaltados pela 

personagem feminina no plano 2. Ela usa trajes típicos de executiva, carrega uma pasta (que 

remete à ideia de negociação e trabalho) e, no pulso, usa um relógio, ícone da modernidade. A 

personagem se movimenta em frente à porta do apartamento e olha para o relógio, 

demonstrando inquietação.  

Giddens (apud Simões, 2004) afirma que a invenção do relógio é um marco 

fundamental para a transição das sociedades tradicionais para as modernas. O relógio é 

baseado em um tempo social e artificial, a partir de uma noção linear e não cíclica e, portanto, 

pode ser usada para previsões. O instrumento permite uma medida de tempo universal e não, 

como era o caso, de noções tradicionais de tempo determinadas pela natureza. Noção que 

ajuda a produzir uma percepção entre os indivíduos de que o mundo está encolhendo. As 
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distâncias passaram a diminuir a partir do momento que as comunidades começaram a 

cronometrar e dividir seu tempo com o de outra comunidade do outro lado do globo.  

 

3.4 SEQUÊNCIA 4    

      

   
 FIGURA 10 - FOTOGRAMA 1 
 

 
FIGURA 11 - FOTOGRAMA 2 
 

 
FIGURA 12 - FOTOGRAMA 3 
 

Em um movimento de travelling para trás a esposa de Zeca aparece em plano 

americano e quando ele e a corretora são enquadrados na imagem pela esquerda, temos um 

plano médio (fotograma 1). O marido sai de cena, e as duas mulheres também são envolvidas 
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por algo sobrenatural que desperta atração física. No plano seguinte (fotograma 2), imagem 

panorâmica do céu acompanhada de sons surreais. 

  

3.4.1 Descrição e analise da sequência 

 

Quando a esposa retorna e procura pelo marido ela o encontra aos beijos com a 

moça. Ao contrário do esperado, demonstra uma postura pouco agressiva. Zeca, do lado de 

fora, observa as duas mulheres se beijando. Assustado, rapidamente entra na sala e retira a 

corretora do apartamento. O espectador pode perceber que o apartamento tem algo 

sobrenatural que cria uma atração física entre as pessoas que estão nele. O casal revela a 

intenção de se desfazer do apartamento. Com a chegada da chuva, o casal emerge na 

atmosfera sobrenatural do local (fotograma 3).  

 Observamos nesta sequência como a relação entre tradicional e moderno expressa no 

curta se relaciona intimamente com as teorias vistas no primeiro capítulo. Analisando a 

montagem  notamos que até a sequência anterior, o curta ressalta a modernidade através do 

figurino, da estética e de outras representações que predominam sob os elementos que 

retratam o tradicional.  

No entanto, quando há a chegada da chuva percebemos que há uma supremacia do 

tradicional sob o moderno. Na composição de imagens do plano 3, o céu ocupa grande parte 

do plano, enquanto que a cidade, abaixo dele, parece estar sendo comprimida. As imagens do 

céu sob a cidade se repetem várias vezes ao longo do filme, sempre ressaltando a relação entre 

a chuva e aos acontecimentos sobrenaturais que norteiam o filme.  

Ao relacionamos o filme com o conceito de identidade cultural, percebemos que 

somente espectadores que estão imersos na cultura de Belém podem entender a chuva como 

elemento característico da cidade, o que representa uma forma particularista de vínculo ou 

pertencimento. Quem não sabe que a cidade é famosa pelas chuvas rotineiras, pode entender 

que o filme se passa em qualquer capital do Brasil ou interpretar de várias outras formas.  

Outra questão importante é o fato da obra retomar antigas concepções de 

representação da Amazônia quando nos apresenta uma energia que toma conta do apartamento 

e põe em questão os limites da realidade. É interessante verificar que esta relação é tão fictícia 

quanto as lendas da Amazônia. Apesar da intenção de sair do apartamento, já que este se 
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tornou um problema, com a chegada da chuva, eles se entregam ao desejo. O moderno perde 

sua racionalidade e lógica para dar lugar à imaginação, ao incompreensível e à crença sem 

fundamento.  

    

 3.5 SEQUÊNCIA 5 

 

 
FIGURA 13 - FOTOGRAMA 1 
 

 
FIGURA 14 - FOTOGRAMA 2 
 

 
FIGURA 15 - FOTOGRAMA 3 
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FIGURA 16 - FOTOGRAMA 4 
 

A  sequência  seguinte  mostra,  em movimentos panorâmicos e 

parados, o céu escurecido sob a cidade (fotograma 1). Em plano picado e câmera fixa, o casal 

aparece deitado no chão, sendo banhados pela chuva (fotograma 3).  Por detrás da cortina a 

câmera está fixa e mostra o casal em plano   médio (fotograma 4).  

3.5.1 Descrição e análise da sequência 

 

Conforme o céu escurece, algumas mudanças acontecem. O personagem de um idoso 

entra em cena e diz a seguinte frase: “Olha só, vai começar tudo de novo”, pessoas percebem 

algo estranho ao ocorrer paradas bruscas e problemas de iluminação evidenciando a relação 

entre a chuva e o sobrenatural.   

Os aspectos tradicionais - tal como o conceito de cultura popular mencionado 

anteriormente - não desaparecem totalmente, mas ganham uma nova forma de se expressar e 

de se agrupar ao moderno, e em algumas cenas (como por exemplo, o fotograma 2 da 

sequência 4 ou o fotograma 1 da sequência 5), até mesmo de se sobrepor a ele.  

 Podemos entender a obra como uma crítica ao moderno. A chuva desperta 

naturalidade, espontaneidade e uma entrega aos sentimentos, o que faz com que os 

personagens abandonem o comportamento padronizado e mecanizado da modernidade para 

se entregar à paixão humana. O que é mostrado na imagem do casal sendo banhado pela água 

da chuva e na cena do casal de idosos (fotograma 3).  

Após a chuva, todos os personagens são exibidos envolvidos em certa tranquilidade e 

nos últimos takes do curta, há uma surpresa: o casal desiste de vender o apartamento e decide 

enfrentar a situação. A partir desta análise é permissível entender aspectos cômicos ao longo 

do filme, sem classificá-lo no gênero. O final do filme gira em torno da solução inusitada que 



 

847 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

o casal encontra para resolver o impasse: torná-lo um local de visitação inusitado, a partir da 

curiosidade das pessoas em conhecer o misterioso apartamento.  

 

   

4. CONCLUSÃO 

  

Apesar do filme apresentar Belém como uma cidade urbana, nota-se que a presença 

do tradicional não deixa de existir, mas se reformula a partir de um novo contexto tal qual 

caracteriza a habilidade de transformação da cultura. É de característica da cultura se adaptar a 

novas realidades e contextos. A cultura brasileira têm se modificado desde a chegada dos 

colonizadores, com a adição de costumes europeus e africanos às diversas culturas dos povos 

indígenas que já habitavam o Brasil.  

A cultura, como um processo de mutação constante, é claramente representada no 

atual contexto cinematográfico Amazônico. A região não é retratada somente a partir das 

concepções do século XIX, do modernismo ou de acordo com uma visão contemporânea. 

Apesar de partirem de um contexto moderno, os filmes não excluem elementos que remetem 

ao tradicional, já que este também está integrado à cultura Amazônia e não pode ser 

desconsiderado ou anulado. Pretendeu-se assim demonstrar que não há uma única 

representação da Amazônia predominante nas produções cinematográficas analisadas, mas 

sim várias representações que remetem tanto a concepções antigas quanto contemporâneas.  
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UM “CORDEL” MAIS QUE “ENCANTADO”: DIALÓGICO - (RE)PENSANDO O 
CONCEITO DE AUTORIA NA TELENOVELA 

   

Anderson Lopes da Silva1   

   

RESUMO   

 
Este artigo aborda o conceito de autoria na telenovela “Cordel Encantado”, produzida e 

exibida em 2011 pela Rede Globo de Televisão. A leitura bakhtiniana é direcionada pelo 
tensionamento conceitual de autor-criador e autor-pessoa no escopo da ficção televisiva 
enquanto prática cultural. A metodologia baseia-se numa leitura culturalista, com enfoque na 
América Latina, que pensa a teledramaturgia a partir das mediações socioculturais e da 
hibridização. Como consideração final é possível afirmar que visualizar o dialogismo de M. 
Bakhtin a partir dos meios de comunicação revela possibilidades de leitura da telenovela que 
desmitificam a ideia (de uma visão elitista de cultura) de que apenas na literatura é possível 
analisar narrativas permeadas pelas ideias de autoria e discursividade.   

   

Palavras-chave: Telenovela; Autoria; Dialogismo; Hibridização; “Cordel Encantado”.   

   

1. INTRODUÇÃO   

   

A telenovela brasileira é um elemento muito representativo de nossas matrizes 

culturais e formadoras da ideia de brasilidade desde seu início na década de 1950 (com “Sua 

Vida me pertence”, TV Tupi, 1951) e, com mais força, a partir de Beto Rockfeller (TV Tupi, 

1968). Junto ao reconhecido “modelo brasileiro” de produção em Martín-Barbero (2009), o 

formato industrial adquirido pelo modus faciendi de nossa teledramaturgia adentra 

cotidianamente as casas de milhares de brasileiros. Uma telenovela que, ao lidar com a 

projeção e a identificação daqueles que a consomem, é também “amada e odiada” na mesma 

intensidade por acadêmicos e estudiosos do assunto, isto é, provoca posicionamentos 

polarizados numa clara acepção dos “apocalípticos e integrados” de Eco.  

Como coloca Maria Rita Kehl:   

                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná 
(PPGCOM/UFPR) e membro do Núcleo de Estudos em Ficção Seriada (NEFICS) da UFPR. Especialista em 
Comunicação, Cultura e Arte (PUCPR) e Jornalista (FACNOPAR). Bolsista da Capes – Brasil, E-mail: 
anderlopps@gmail.com    
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Cotidiana e doméstica, transformou-se nesse período [década de 1970] na principal 
forma de produção da imagem ideal do homem brasileiro. Mais especificamente, as 
novelas das 20h da Globo, as mais abrangentes e mais assistidas da televisão 
brasileira, cumpriram nos anos 70 – quando começaram a se modernizar e a se 
afirmar com uma estética realista – o papel de oferecer ao brasileiro desenraizado 
que perdeu sua identidade cultural um espelho glamurizado, mais próximo da 
realidade de seu desejo do que da realidade de sua vida, e que por isso mesmo 
funcionou como elemento conformador de uma nova identidade, identidade 
brasileira, identidade-de-brasileiros, talvez o mais parecido com uma identidade 
nacional que este país já teve. (KEHL, 1986, p. 289).   
   

Dessa forma, vendo a telenovela pelo viés dos Estudos Culturais, o artigo propõe uma 

leitura de “Cordel Encantado” (2011), escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, a partir do 

pensamento dialógico de Mikhail Bakhtin representado na conceituação de autoria. Tem-se 

em mente a dificuldade do empreendimento, especialmente por dois motivos: o espaço 

limitado para a discussão e a desgastada ideia de que tais concepções apenas podem ser 

tensionadas no campo da literatura – um preconceito, como sempre, descabido (BRAIT, 2008, 

p. 91).    

A primeira dificuldade, é bom justificar, é instransponível e, por isso mesmo, 

apresenta uma visão incompleta e possuidora de lacunas a serem completadas pelo leitor do 

trabalho. Já a segunda, de mais fácil resolução, busca justamente desmitificar tal visão: não 

apenas é possível pensar o dialogismo bakhtiniano nos meios de comunicação atuais, como o 

é necessário fazê-lo para a compreensão de assuntos fundamentais como estética televisiva, 

cultura televisiva, imaginação melodramática e hibridização cultural nas investigações em 

telenovela (SILVA; RIBEIRO, 2013a).   

  Por isso, um dos aspectos que fundamentam o trabalho está na tentativa de preencher 

os gaps2 encontrados em pesquisas de Programas de Pós-Graduação em Comunicação do 

Brasil que trabalham com a mesma temática da hibridização cultural e da ficção seriada 
                                                 
2 Uma dissertação sobre o mesmo objeto (Cordel Encantado), mas que possui um tema diferente, isto é, a 
abordagem passa pelas práticas de consumo e pela estética da repetição, renovação e diferença. O trabalho não 
observa – num primeiro plano -  os processos hibridizadores no processo de construção narrativa e nem toma 
como problema de pesquisa uma releitura da cultura a partir da telenovela (“Estratégias da renovação da 

telenovela: a produção de uma estética da diferença em Cordel Encantado”, de Aliana Aires Barbosa – 
PPGCOM/ESPM - Dissertação defendida em 2013). E outro trabalha com a hibridização cultural a partir da 
cultura midiática, isto é, possui tema correlato ao empreendido por esta pesquisa, mas analisa um objeto distinto 
em termos de gênero narrativo televisivo (minissérie e não telenovela) e, mesmo sendo do campo comunicativo, 
aproxima-se muito mais do campo literário por ter como objetivo apontar as conjunções e as disjunções da obra 
televisiva em relação ao texto seminal da adaptação (“Palimpsesto mediático: o lastro ibérico medieval n’O Auto 

da Compadecida”, de Evandro José Medeiros Laia – PPGCOM/UFJF - Dissertação defendida em 2012).   
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televisiva, mas que ignoram num primeiro momento as questões relacionadas aos conceitos 

bakhtinianos.    

Assim, este artigo estrutura-se da seguinte maneira: inicia-se com uma 

contextualização do objeto analisado no contexto da telenovela brasileira e as possibilidades 

de leitura do arcabouço teórico bakhtiniano nos meios de comunicação. Em seguida é feita a 

discussão sobre a autoria (o autor-criador e o autor-pessoa) em “Cordel Encantado” – 

particularmente fazendo uso da voz das autoras a partir de entrevistas já publicadas no próprio 

site e no DVD da telenovela. E, finalmente, as considerações trazem – em especial – a 

existência de uma terceira figura do autor-pessoa para além das duas autoras já citadas.   

   

 

2. A TELENOVELA BRASILEIRA EM CONTEXTO: APRESENTANDO “CORDEL 

ENCANTADO”   

   

A telenovela brasileira possui características muito próprias. Nora Mazziotti (2010, 

p. 23-24) aponta alguns destes elementos dando destaque: ao caráter mais naturalista e realista 

das atuações; o plano narrativo como modelo coral, isto é, onde o protagonismo não se fixa 

apenas no par romântico, mas abre espaço a outros personagens e núcleos; o conflito e a 

personalidade bem delineada de cada personagem e sua história; um modelo permissivo da 

sexualidade presente nas narrativas e no plano moral; e a existência de personagens esféricos 

que dialogam e debatem entre si com pontos de vistas diferentes e consensuais.   

“Cordel Encantado” segue este modelo brasileiro de “fazer telenovela”. A obra foi 

produzida e exibida pela Rede Globo de Televisão entre 11 de abril e 23 de setembro de 2011, 

no horário das 18h, com a autoria de Thelma Guedes e Duca Rachid, numa totalidade de 143 

capítulos. A história de tom fabular se passa em locais fictícios como Seráfia (um reino                                                                                                                                                 

europeu distante) e Brogodó (uma típica cidade do sertão brasileiro). Como coloca Nilson 

Xavier (2011), a união de dois mundos imaginários tão distantes entre si provou ser uma 

escolha mais do que acertada pelas autoras, já que:   

   
A união desses imaginários era representada pelo amor entre a cabocla brejeira 
(Açucena/Aurora), criada por lavradores, sem saber que é a princesa de uma casta 
real europeia, e um jovem sertanejo (Jesuíno), que fica proscrito ao ser identificado 
como o filho legítimo do cangaceiro mais temido e respeitado da região. Quando a 
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família real vem da Europa, em busca da herdeira do trono, o amor dos dois fica 
ameaçado.   

   

No caso de “Cordel Encantado”, pensar a hibridização é pensar a mistura e a 

mestiçagem como processos intrínsecos à cultura e a comunicação. Entretanto, mais do que 

lidar com as fusões, acomodações, crioulizações, sincretismos, traduções e adaptações 

híbridas, pensar a hibridização é também pensar em seus resultados, suas consequências e 

impactos.    

Ao invés de entender a hibridização apenas como a possibilidade da mestiçagem, 

pensar de modo híbrido implica exigências maiores daquele que se propõe a compreendê-la. 

Exige certo desconforto, pouca linearidade e o abandono de conclusões que recaiam em meras 

relações de causa e efeito. Uma destas exigências está justamente em reconhecer os elementos 

que compõem a hibridização – isto é, elementos de sua metaconstrução e contexto - para daí, 

sim, elencar os elementos frutos da mistura, os elementos sui generis resultantes do processo.   

É interessante observar que apenas a partir dos Estudos Culturais, e na nossa 

realidade com a Escola Latinoamericana de Comunicação (com a Teoria das Mediações), é 

que o olhar metodológico transferiu-se de um lugar onde a “manipulação, massa amorfa e 

espectador acrítico” eram presentes, para outro lugar no qual as possibilidades de 

“apropriação, de ressignificação e ressemantização” por parte do espectador ganhavam 

importância nas discussões entre a comunicação, a cultura e a política (MARTÍN-BARBERO, 

2009).   

É o que pode ser encontrado em “Cordel Encantado”. Lopes e Mungioli (2012, p. 

158) explicam que nesta ficção televisiva: “o discurso híbrido da cultura oral sertaneja 

construiu uma trama envolvente baseada em duas importantes matrizes narrativas da cultura 

brasileira: a literatura de cordel e a telenovela”. E completam dizendo que: “[...] Cordel 

Encantado enredanos pela polissemia e plasticidade semiótica do texto audiovisual em um 

mundo ficcional com referências diretas e indiretas” às várias hibridizações narrativas e 

culturais. E aqui se entende a hibridização cultural, pela conceituação de García Canclini 

(2011, p. 283), como o “desmoronamento de categorias e pares fixos de oposição”, isto é, as 

formas pela quais os elementos culturais se fundem e produzem “culturas híbridas” gerando 

“gêneros impuros”.   
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Uma polissemia que caminha lado a lado com as matrizes culturais e os formatos 

industriais da literatura de cordel e da telenovela (SILVA, 2013, p. 137). Dito de outro modo, 

nesta ficção seriada o processo de hibridização cultural se deu a partir do uso de elementos da 

cultura popular (literatura de cordel, imaginário popular sobre o cangaço, contos de fada) e da 

cultura erudita (referências à literatura francesa, elementos da corte, mundo medievo) numa 

produção da cultura massiva (telenovela e suas lógicas narrativas), reelaborando significações 

(SILVA; RIBEIRO, 2013b). Assim, foi a partir da formação dos personagens (arquétipos 

modulares) e na interdependência entre eles (elementos internos à produção de sentido), que 

esta narrativa seriada conseguiu demonstrar a hibridização cultural.    

  3. O DIALOGISMO BAKHTINIANO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO   

   

Considerando o diálogo como um tecido organizado e estruturado que faz parte da 

natureza histórica dos seres humanos, somos levados a entendê-lo como o instrumento 

(transformador da realidade) de leitura do mundo e da palavra. Nessa linha de raciocínio 

Mikhail Bakhtin apresenta o papel da linguagem como primordialmente dialógica. Suas ideias 

sobre o homem e a vida são marcadas pelo princípio dialógico, constituidor da existência 

humana, segundo o qual a interação entre os sujeitos é o princípio fundador tanto da 

linguagem como da consciência. O sentido e a significação dos signos dependem da relação 

entre sujeitos e são construídos na interpretação dos enunciados.    

 O uso do termo diálogo não se constitui em mera técnica conversacional ou de 

evolução temático-discursiva capaz de revelar pontos de vista e visões de mundo, nem mesmo 

em uma estratégia para encobrir o domínio através da linguagem:   

 

O diálogo, no sentido mais estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas, pode-se 
compreender a palavra diálogo num sentido amplo, isto é, não apenas como a 
comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação 
verbal de qualquer tipo (BAKHTIN, 1992, p. 55).   

 
A concepção de dialogismo está espaço interacional entre o ‘eu e o tu’ ou entre o ‘eu 

e o outro’. Assim encontra-se o sentido atribuído por Bakhtin ao papel do “outro” na 

constituição do sentido e também no fato de que “nenhuma palavra é nossa, mas traz em si a 

perspectiva de outra voz”. Dito de outro modo, ao entendermos os meios de comunicação 
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como gêneros discursivos secundários (conceito a ser explicado em tópico específico), 

conseguimos enxergar que a construção das narrativas televisivas, por exemplo, são 

entremeadas pelas vozes sociais, pelos valores axiológicos presentes na sociedade. E, para 

além dos meios, é através das mediações sociais provocadas neles e reverberadas nas relações 

entre receptores que a alteridade torna-se mais nítida.   

Ou seja, a comunicação só pode existir a partir de relações intersubjetivas e 

interindividuais de sujeitos socialmente organizados (uma unidade social). Segundo Bakthin a 

consciência individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser 

explicada a partir do meio ideológico e social (1988, p. 35). E ainda: “separando os 

fenômenos ideológicos da consciência individual nós os ligamos às condições e às formas de 

comunicação social”. Isto é: “A existência do signo nada mais é do que a materialização dessa 

comunicação e a consciência individual não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas 

apenas um inquilino do edifício social dos signos ideológicos” (1988, p. 36).   

É precisamente na palavra que melhor se revelam as formas básicas e ideológicas 

gerais da comunicação massiva. A palavra acompanha todo ato ideológico. Os processos de 

compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma telenovela, um ritual, um 

comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior. Isso não 

significa, obviamente, que a palavra possa suplantar qualquer outro signo ideológico 

(BAKHTIN, 1988). Desse modo, fica claro que mesmo com a participação do discurso 

interior o processo não pode acontecer individualmente, mas na sua interlocução entre os 

pares, assim a linguagem nunca é utilizada vagamente, mas sim em um contexto histórico e 

social onde se interpenetram a enunciação, as condições de comunicação e as estruturas 

sociais.    

É dizer que ao analisarmos uma telenovela, como fazemos neste artigo, jamais 

podemos descolar tal exercício do contexto de sua produção, da construção de sua mensagem 

e, num viés mais especulativo (já que não há um estudo da audiência), das formas de recepção 

e circulação cultural deste produto midiático. E, como coloca Irene Machado, pensar o 

dialogismo a partir dos meios de comunicação massivos não é apenas transportar formulações 

de uma área (como o romance) para outra. Pelo contrário, é redimensionar tais conceitos pelos 

encontros e diálogos interculturais, isto é, reelaborar dialogicamente o pensamento. No caso 

da televisão, a autora a apresenta como um “enunciado concreto da comunicação mediada” e, 
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a partir de nossa leitura, analisar a telenovela neste viés é compreendê-la na esfera 

comunicativa da cultura onde tudo reverbera em tudo e onde as formas culturais vivem nas  

“fronteiras” – gerando, assim, elementos híbridos (MACHADO, 2008, p. 162).   

   

 

4. O AUTOR-PESSOA E O AUTOR-CRIADOR   

   

A concepção de autor e autoria em M. Bakhtin é perpassada sempre pelo dialogismo:  

pela visão marcante da alteridade nas interações entre os indivíduos. O autor na teoria 

bakhtiniana é dividido em autor-pessoa e autor-criador, uma divisão que direciona a 

compreensão do objeto estético em análise.   

O autor-pessoa é o ser físico, um elemento do acontecimento ético e social da vida 

(FARACO, 2008). É o autor conhecido, numa visão comum, como aquele que “escreve” a 

obra. Ou, no caso de “Cordel Encantado”, estes sujeitos são as autoras Thelma Guedes e Duca 

Rachid. Entretanto, na discussão bakhtiniana o destaque recai não na figura do sujeitoescritor, 

mas sim na figura etérea do autor-criador.   

É o autor-criador uma função estético-formal da obra, ou seja, uma parte imanente do 

todo artístico (o objeto estético). Uma parte que sustenta e, por conseguinte, cria e dá forma à  

obra. Esta concepção de autoria que não se fulcra no indivíduo que escreve, mas sim no 

elemento externo que permite que sejam criados os personagens, suas características e o 

mundo no qual eles habitam.   

Para tentar facilitar este entendimento do autor-criador é preciso visualizar duas vias 

de reflexão apresentadas por Faraco: 1) Bakhtin vê o autor-criador, num primeiro momento, a 

partir de uma posição axiológica (valorativa) e que dá unidade ao todo artístico; e, um pouco 

depois, 2) o autor-criador é visto como a voz criativa (social) que também dá unidade ao todo 

artístico, mas nesta visão, a partir das vozes sociais (heteroglossia) escolhidas pelo 

autorpessoa (2008, p. 41).   

A primeira conceituação coloca o autor-criador como o responsável por criar uma 

espécie de “confronto de mundos”, em outras palavras, é dele a função de, no plano estético e 

no ato criativo, confrontar o sistema de valores, normas, costumes e tradições comungadas 

pela sociedade (o plano axiológico da realidade vivida) com o sistema de valores proposto 
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dentro da narrativa (o plano axiológico da obra), isto é, os valores que delineiam os 

personagens e o caráter de cada um deles, as situações e as resoluções de problemas, e o 

desenrolar da história. Ainda nesse confronto (num misto de reflexo, refração e reconstrução 

de valores), e a partir do autor-criador, o leitor/espectador vivencia os dois planos axiológicos 

no contato com a obra e reelabora, consequentemente, novos mundos, novas axiologias.    

Em “Cordel Encantado” é possível perceber isso quando vemos a estrutura 

arquetípica do quadrilátero melodramático que a compõem, isto é, na narrativa existe a 

presença do Justiceiro (herói), do Traidor (vilão), da Vítima (mocinha) e do Bobo (bufão) 

(MARTÍNBARBERO, 2009, p. 168). Assim, é possível colocar Jesuíno na figura do 

Justiceiro, Timóteo como o Traidor, Açucena/Aurora como a Vítima e inúmeros outros 

personagens nos papéis cômicos de Bobos (como Prefeito Patácio e Primeira-dama 

Ternurinha, Rainha-mãe Efigênia, Delegado Batoré, sua irmã Neusa e o cunhado Farid, os 

amigos Quiquiqui e Setembrino, etc.).    

Partindo dos sentimentos básicos de medo, entusiasmo, dor e riso, estes quatro 

personagens formam o quadrilátero melodramático desta telenovela – produzindo, assim, um 

misto de quatro gêneros: o romance de ação, a epopeia, a tragédia e a comédia. O Justiceiro “é 

o personagem que, no último momento, salva a Vítima e castiga o Traidor”. É dele a função 

de, no desenrolar da trama, mostrar os enganos, entregar a todos a terrível face do vilão e 

permitir que a “verdade resplandeça” (MARTÍN-BARBERO, 2009).   

Essa visão do melodrama folhetinesco retratada na televisão possui uma vinculação 

muito forte com os valores e papéis sociais dedicados ao homem e a mulher, por exemplo. A 

axiologia da realidade vivida (de modo muito discriminatório) pressupõe que, num embate de 

gêneros (sexuais), cabe ao homem de bem proteger, lutar contra o mal e terminar casando-se 

com a mulher para formar família. E à mulher, essa figura sempre passiva, frágil e que vive 

por osmose a partir de sua relação marital, cabe apenas o espaço privado do lar. No plano da 

axiologia do objeto estético, com ligeiros matizes, esta valoração é replicada ad infinitum e 

faz parte de muitas das telenovelas.   

Muniz Sodré apresenta informações que corroboram este pensamento ao falar acerca 

da telenovela (tal qual o folhetim oitocentista) que ainda persiste numa construção arquetípica 

e estrutural pensada na ideia da família tradicional, patriarcalista, numa ideologia de falsa 

modernização da vida pelo consumo de bens comerciais, culturais e simbólicos. O, que por 
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sua vez, aproxima e muito a telenovela (“romance familiar”) da coletividade e das massas.  

Uma narrativa que imbrica a “cena familiar” com a “cena videográfica” e que liga o fluxo 

televisivo ao fluxo contínuo das ações sociais, como ressalta Muniz Sodré (2010, p. 156).   

Já a segunda conceituação de Bakhtin (a partir da filosofia da linguagem) vê o 

autorcriador em duas posições: a de refratado e a de refratante (FARACO, 2008). A primeira 

o apresenta como uma posição valorativa que é recortada (refratada) pelo autor-pessoa, uma 

posição na qual o autor-criador é uma projeção das escolhas e valores do sujeito-escritor.  Por 

sua vez, o autor-criador como posição refratante é visto como aquele que é o responsável por 

reorganizar (refratar) os eventos da vida (esta que é experienciada tanto pelo autor-pessoa 

quanto pelo leitor/espectador) e dar forma ao conteúdo apresentado na obra. Ou seja, é a voz 

social criativa que organiza, trabalha, lapida e insere as múltiplas vozes sociais na narrativa 

dando uma unidade ao objeto estético e coproduzindo sentido junto àqueles que o consomem.   

   

4.1 “BAKHTIN, CANGACEIROS E PRINCESAS”: A QUESTÃO DA AUTORIA EM  

“CORDEL ENCANTADO”   
   

Nesse confronto de mundos axiológicos, é possível perceber que além de tratar de 

assuntos que fazem parte da vida dos telespectadores ou que ao menos tenha verossimilhança 

narrativa e contextual, a apropriação cultural também é explicada pela troca e aceitação de 

valores dominantes comungados tanto pela telenovela quanto pelo público. E este comungar 

passa necessariamente pela figura do “autor-criador”. A pesquisadora Roberta Andrade (2003, 

p. 32) vai mais fundo nesta relação, ao mostrar que esta configuração cultural criada e 

compartilhada pela sociedade diz muito sobre o imaginário coletivo de um povo, a forma 

como as classes sociais, as relações de gênero, o acesso ao capital cultural e a convivência ao 

meio circundante são formadas neste processo de produção e recepção. O discurso do 

autorcriador, por isso, é sempre uma “voz segunda” em relação à voz primeira e direta do 

escritor (FARACO, 2008, p. 40).   

É o que vemos em “Cordel Encantado” que, mesmo tratando-se de uma narrativa 

fabular e onde há o escape ao realismo do cotidiano, ainda assim, nela as vozes sociais 

(heteroglossia) se fazem presente por parte do autor-criador refratado e refratante. Aqui o 

acordo ficcional neste “mundo parasita” que é a ficção (ECO, 1994, p. 91), vai a um nível no 

qual os espectadores comungam desses fatos fantásticos, de reinos medievais, de um sertão 
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retratado pelo cordelistas e de um tempo tão mágico que é difícil localizar em que período 

preciso passa-se a narrativa. “Cordel Encantado” é uma narrativa atemporal e parece conter 

uma subversão cronotópica que “não respeita” os cronotopos propostos por Bakhtin, como o 

conceito (ainda em construção) é apresentado por Gatti (2010) e Coca (2013).    

A fala de Thelma Guedes, comentando sobre o início da produção de “Cordel 

Encantado” é reveladora acerca deste mundo da fantasia presente na trama. A autora, 

referindose a Duca Rachid, diz:   

 

[Thelma G.] Cordel Encantado é um projeto bem antigo de nós duas. [...] Dentre 
algumas ideias, surgiu a de escrevermos uma novela que fosse um convite para o 
telespectador sonhar. Num primeiro momento, a decisão nasceu de uma vontade de 
oferecer ao público das 18 horas alguns minutos de completo deleite, sonho e 
fantasia, já que sabemos que é isso o que ele mais busca, quando liga a televisão 
nesse horário. [...] um presente que estamos dando para nós mesmas: a oportunidade 
de darmos vazão às nossas almas de contadoras de história. Me sinto um pouco 
como aqueles narradores orais, de antigamente, que contavam e recontavam as 
histórias, na beira do fogo, cercados pela sua tribo. [...] Ao nos inserirmos nesse 
mundo de reis, profetas, princesas e cangaceiros, talvez essa natureza fique mais 
explícita e viva (GSHOW/ CORDEL ENCANTADO, 2011).   

   
É interessante notar que a capacidade do sonho a partir da narrativa de ficção seriada 

televisiva é fortemente levada em consideração nesta trama tal qual os contos de fadas e 

narrativas orais já o faziam, contudo, um ponto crucial é percebido aqui: trata-se de uma 

telenovela, com “cara de telenovela”, com personagens e histórias melodramáticas próprias do 

gênero. Aqui se mantém a identidade do modus faciendi da telenovela brasileira.    

Continuando a falar sobre o teor fantástico da obra, mas sempre calcado no realismo, 

Thelma conclui:   

 
[Thelma G.] Há muitos desafios. Mas o maior deles talvez seja não cairmos num 
tom farsesco, paródico ou infantil. Não é nossa intenção escrever uma novela 
infantil 3, nem uma sátira de costumes ou uma paródia social. O desafio é escrever a 

                                                 
3 Ainda sobre o acordo ficcional nesta trama é interessante frisar alguns pontos. O horário das dezoito horas, no 
qual foi exibida a telenovela “Cordel Encantado”, tem sido um espaço de experimentação estética e narrativa 

nestes últimos anos. Mesmo tendo a presença de tramas mais tradicionais no horário (com temáticas voltadas ao 
misticismo, à religião espírita, às adaptações literárias e às histórias de época), ainda assim, é possível perceber 
que em “Cordel Encantado” (2011) e, mais recentemente (e sem muito sucesso com o público) com “Meu 

Pedacinho de Chão” (2014), o acordo ficcional era posto sob tensão em uma narrativa fabular e com constantes 
casos fantásticos que ocorriam no decorrer dos capítulos. No contexto específico de “Cordel Encantado”, faz-se 
interessante observar que a história possuía uma narrativa sem tempo definido e com espaços fictícios que só 
faziam sentido ao contexto diegético da narrativa por ter um forte apelo ao realismo mágico e até mesmo à 
presença do grotesco (como as referências ao Homem da Máscara de Ferro e o Fantasma da Ópera – do 
personagem Duque Petrus - por exemplo). Tal fato, na visão deste trabalho, facilitou a aliança entre público e 
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sério uma novela de reis, rainhas e cangaceiros. Queremos que os telespectadores 
acreditem nesses personagens e seus dramas. Riam e chorem com eles, mas não com 
distanciamento (GSHOW/ CORDEL ENCANTADO, 2011).   

   
Mesmo que para Bakhtin não seja necessário compreender os processos psicológicos 

envolvidos na criação por parte do autor-pessoa, faz-se importante atentar para a fala das 

autoras quando do comentário acerca desta atemporalidade da narrativa. Na entrevista elas 

falam de como foram pensando na criação de nomes e personagens e, de repente, se deram 

conta de que a história era realmente um cordel.   

 
[Duca R.] É um cordel que ao mesmo tempo te possibilitava usar todo um repertório 
de conto de fadas, de “capa e espada”, de folhetim, de história de aventuras... 

[Thelma G.] Até a história de São Francisco, que era medieval. A gente pegou esse 
universo que é meio atemporal. O que a gente percebeu - isso ficou claro para gente 
- que o sertão e o reino são universos atemporais. Não mudam. [...] [Duca R.] Como 
é com o rei europeu e o rei cangaceiro (CORDEL ENCANTADO/DVD, 2013).   

   

Bakthin ainda comenta que o que faz uma obra ser esticamente criativa consiste não 

na transcrição literal das ideias do autor-pessoa na voz social do autor-criador, como se ambos 

fossem um só. Pelo contrário, “as ideias do autor-pessoa” (no deslocamento da linguagem, 

isto é, no processo que leva as múltiplas vozes sociais à unidade conferida/organizada pela 

voz social do autor-criador) devem ser transformadas sempre, remodeladas e recriadas a partir 

de “imagens artísticas das ideias” (FARACO, 2008, p 40). A fala da diretora Amora Mautner, 

seguindo nossa linha de raciocínio, mostra como é possível realizar algo parecido na esfera 

discursiva de “Cordel Encantado”. Na mesma entrevista com as duas autoras, ela comenta:   

 
[Amora M.] Quando li a sinopse o que mais achei difícil era isso: era juntar... Como 
é que a gente ia conseguir unificar uma novela que tinha ao mesmo tempo um 
universo do cangaço e um universo da corte. Porque são duas coisas supostamente 
distintas, né? Mas, é como vocês acabaram de falar, elas não são (CORDEL 
ENCANTADO/DVD, 2013).   

   

Ao passo que as autoras na entrevista falam sobre a dinâmica de escrever em dupla, 

da troca de ideias e do jogo de negociação ao consenso, Duca Rachid comenta a participação 

                                                                                                                                                         
história. Como já dito, o paratexto fabular desta telenovela abria espaço ao sonho e, ainda assim, não era 
solapado pelo exagero de histórias fantasiosas: a estrutura melodramática e o quadrilátero melodramático foram 
mantidos do início ao fim. Talvez seja este um dos possíveis acertos desta trama e motivo de fracasso de “Meu 

Pedacinho de Chão”: a ausência de uma estrutura arquetípica e melodramática mais conhecida do público 

(mesmo que esta última tenha sido entusiasticamente bem recebida pela crítica especializada).   
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da diretora na transformação das ideias do roteiro à tela: desde o tratamento da imagem, a 

estética cinematográfica, a arte, o figurino à representação de uma cena específica de batalha 

que foi transformada pelo olhar de Amora Mautner. É sobre esta cena épica4 de invasão do 

Rei Teobaldo (Seráfia do Sul) ao reino de Rei Augusto (Seráfia do Norte), que Thelma 

Guedes fala:   

 
[Thelma G.] Eu lembro perfeitamente que a gente tinha feito estas primeiras cenas... 
E um personagem dizia que estavam sendo atacados nas muralhas... Porque a gente 
– sem noção - achava quer era mais fácil uma luta nas muralhas e tal... [risos] 
Quando a gente viu a sua “sacação” de como realizar aquilo: de colocar os dois 

exércitos se aproximando [em plano geral], aquela imagem... [Duca R.] Ficou 
grandiosa! [Thelma G.] Mais cinematográfica que cinema! (CORDEL 
ENCANTADO/DVD, 2013).   

   
Noutra entrevista, indagada sobre o maior diferencial desta telenovela, Duca Rachid 

chega a comentar que o destaque está na “inventividade” de trazer histórias ao público a partir 

de uma equipe que, segundo ela, promove a qualidade final da obra a partir não apenas delas, 

mas da direção de núcleo e, especialmente, da figura da diretora geral.   

 
[Duca R.] O figurino, a arte, o tratamento de imagem, tudo tem um bom gosto 
incrível! [...] Com a direção geral da Amora Mautner, que põe verdade e brilho em 
tudo que faz, a novela não poderia estar em melhores mãos. (GSHOW/ CORDEL 
ENCANTADO, 2011).   

   

Isso coloca em questão a presença de um terceiro autor-pessoa representado na figura 

da diretora Amora Mautner, pois é a partir das remodelações criadas pela diretora que as 

cenas e os sentidos intra e inter-capitulares vão ganhando corpo. Finalmente, entender os 

gêneros discursivos bakhtinianos como manifestações da cultura (BRAIT, 2008, p.88), 

possibilita lê-los como “dispositivos de organização, troca, divulgação, armazenamento, 

transmissão e, sobretudo, de criação de mensagens em contextos culturais específicos”. Ou 

seja, tal qual como ocorre em “Cordel Encantado” e sua reelaboração de outras histórias e 

                                                 
4 Tal cena serve bem para ilustrar a especificidade de algumas das características estéticas que tornam singular a 
telenovela brasileira quando comparada ao modelo argentino, mexicano e colombiano, por exemplo. Aspectos 
como uma notável elaboração estética da imagem, importância nítida à questão da iluminação, da tonalidade das 
cores, do figurino, da musicalização e do desenvolvimento de novas tecnologias (especialmente as de efeito 
especial), permitem que o modelo brasileiro produza tramas com maior potencialidade narrativa, inclusive, a 
partir de relatos épicos e de multidões, como destaca Nora Mazziotti (2010, p. 23, tradução nossa).   
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narrativas (SILVA, 2013), o gênero vive também do presente, mas sempre recorda seu 

passado, como explica Machado (2008, p. 158).   

   

 

5. CONCLUSÃO   

   

A leitura da telenovela “Cordel Encantado” a partir das concepções de autoria revela 

pelo menos três conclusões deste artigo: 1º) a distinção entre autor-pessoa e autor-criador é 

mantida (e reforçada) nesta narrativa; 2º) a conformação de arquétipos e matrizes culturais 

presentes na história (hibridização) conflui para a unidade criativa das múltiplas vozes sociais 

lidas em outros enunciados; e 3) a figura da diretora anexa-se ao rol de sujeitos-escritores 

(autorpessoa) por dar visualidade e materialidade às ideias do roteiro das duas autoras.   

Também é possível afirmar que visualizar “Cordel Encantado” a partir de Bakhtin é 

percebê-la como um gênero secundário a partir de códigos culturais complexos e elaborados. 

Tal possibilidade de leitura confirma que a telenovela é um elemento da prosificação da 

cultura e, mais ainda, que enquanto manifestação cultural localizada em seu contexto  

produtivo/receptivo perpassa as relações de identificação/projeção. Ao fazer isso, ela produz 

papeis intercambiáveis entre aqueles que consomem a narrativa num deslocamento que denota 

o potencial cocriativo do espectador em relação ao emissor. Esta última característica é 

reforçada pelo acordo ficcional e pela suspensão de descrença numa narrativa possuidora de 

realismo e, ao mesmo tempo, grandes doses de fantasia.   

Retoma-se, neste campo, o conceito de dialogismo, que diz respeito às relações que 

se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos historicamente instaurados pelos 

sujeitos, que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos. Sendo assim 

opera-se a lógica na qual a fala de um sujeito só se realiza e cria sentido se pensada em 

relação aos outros, e nessa interação o ato comunicativo é tanto responder como dirigir 

perguntas. Portanto, é nessa relação entre o eu e a voz do outro que surge a dinâmica da 

interação e da interatividade, elementos fundamentais do dialogismo.    

Isso significa superar visões de um modelo redutor e funcionalista que apresenta um 

caráter unidirecional e coloca o papel da recepção como atividade passiva na ressignificação 

das mensagens. Significa um redimensionamento do espaço comunicativo readequando os 
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papéis de emissores/receptores para uma dinâmica relacional coautores/criadores. Assim, 

interagir se torna mais do que simplesmente enviar e responder mensagens já que os sujeitos 

passam a fazer parte de um processo de relações interligadas por fios dialógicos.   

Entende-se com isso que o autor/emissor tem potencial de criar espaços nos quais 

combina os signos de forma a oferecer um conjunto de possibilidades de redes de articulação 

e conexões, o receptor pode neles interferir, modificando, associando ou resignificando, frente 

à polissemia e à ambiguidade, por aproximações sucessivas, idas e vindas, já que os sentidos 

atribuídos nem sempre são os que foram pretendidos pelo autor.   
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AS RELAÇÕES DE PODER EXERCIDAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 
ATRAVÉS DA HIERARQUIA E DA VIGILÂNCIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA: 

A CULTURA CORPORATIVA NOS DISCURSOS ORGANIZACIONAIS 

  
  

Camila Steinvascher Machado1  
  

RESUMO  
  
Este artigo apresenta uma análise conceitual sobre as relações de poder a partir dos conceitos 
de Foucault, que se estabelecem e são exercidas na comunicação organizacional, 
especialmente na comunicação interna, entre a empresa e seus funcionários.  A pesquisa 
explora a hierarquia e a vigilância como formas de exercício do poder das organizações para 
com seus profissionais.  A cultura da organização é tratada a partir da noção de “panóptico” 

de Foucault, no sentido de vigiar a atuação do profissional no que se refere aos princípios e 
valores da empresa, com o objetivo de disciplinar comportamentos e discursos. A 
comunicação da empresa com o seu público interno promove ações estratégicas com intuito 
de gerir as informações corporativas aos funcionários, unificando conceitos e ordenando 
mensagens.  O objetivo deste trabalho é refletir sobre as práticas de poder instituídas pelas 
organizações.  As relações de poder disciplinares praticadas nas empresas não buscam 
impedir o profissional de exercer suas atividades, mas gerir sua vida corporativa, controlá-lo 
em suas ações para aproveitar ao máximo suas potencialidades, tornando esse funcionário 
sujeito culturalizado e relativizado pela empresa e ao mesmo tempo proporcionando 
desenvolvimento na carreira e talvez crescimento profissional.   
  
Palavras-chave: Comunicação Organizacional; Comunicação Interna; Relações de poder; 

Cultura Corporativa.   

  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

 As relações de poder que se estabelecem e são exercidas no ambiente corporativo 

são objeto deste artigo. O exercício do poder das empresas por meio das hierarquias e da 

vigilância, a partir dos conceitos de Foucault, é tratado em reflexão sobre a comunicação da 

empresa com seus funcionários. Esse tipo específico de prática do poder, Foucault chamou de 

disciplina ou disciplinar, importante no contexto em que foi analisada para a manutenção de 

uma sociedade industrial, capitalista. Os conceitos de “panóptico” e da microfísica das 
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relações de poder são os focos de reflexão em relação aos discursos produzidos no ambiente 

corporativo.  

 Para abordar os conceitos de Foucault é necessário falar sobre o contexto em que os 

mesmos se deram, no da escola do pensamento estruturalista das relações sociais.  O 

estruturalismo era um conjunto de grandes sistemas explicativos, formado por uma ciência 

das estruturas sociais. Foucault propõe uma “arqueologia” do saber, uma história voltada para 

a análise das condições de possibilidade e configurações do conhecimento. Assim, em seus 

estudos, previlegia as interrelações discursivas e sua articulação com as instituições, que 

produziam respostas de como os saberes apareciam e se mantinham em constante 

transformação. Michel Foucault renova tratando a questão do poder como instrumento de 

análise capaz de explicar a produção dos saberes, uma genealogia do poder que realiza 

análises fragmentárias e transformáveis.   

 Surge com Foucault uma nova forma de analisar o exercício do poder, contraponto 

duas formas de controle social, “a disciplina-bloco” e “a disciplina-mecanismo”. A primeira 

trata entre proibições e bloqueios da hierarquia, foco de reflexão desse trabalho no que diz 

respeito ao processo de gestão das organizações. A outra forma é feita de técnicas de 

vigilância múltiplas, também abordadas no artigo analisando a comunicação interna como 

ferramenta ou técnica de dominação da organização para vigiar a atuação do funcionário em 

relação aos valores e princípios estabelecidos, a cultura corporativa. O filósofo defende uma 

concepção relacional do poder, uma análise voltada para a influência que ele exerce sobre o 

homem. Exclui a possibilidade de deter e transferir o poder feito coisa, pois é algo que se 

exerce, que funciona como uma prática social constituída historicamente. Defende que as 

práticas ou relações de poder produzem o real, refletindo sobre possuir riqueza estratégica e 

eficácia produtiva. Assim suas consequências não são somente efeitos negativos relacionados 

à repressão, pensando no contexto organizacional onde a hierarquia exercida pelos gestores é 

uma forma de relação de poder. Os efeitos podem ser positivos quando for possível dominar 

objetos e rituais de verdade.  

 O termo dispositivo é utilizado por Foucault e remete a ideia de organização e rede. 

É uma ferramenta estratégica que permite as práticas do poder com a vigilância. A 

comunicação-poder permite vigiar o indivíduo, que neste trabalho trata-se do funcionário da 

organização, a fim de assegurar a produção de comportamentos disciplinados na execução das 
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tarefas profissionais.  O modelo de organização em “panóptico” de Foucault caracteriza o 

modo de controle exercido pelas empresas por meio de diversos dispositivos utilizados no 

ambiente corporativo, desde a supervisão do gestor de uma determinada tarefa executada pelo 

subordinado, até uma câmera que filma toda a rotina do funcionário em seu local de trabalho 

com os recursos tecnológicos disponíveis na contemporaneidade. As tecnologias são 

abordadas especialmente a partir do uso da internet/intranet corporativa.  

 A microfísica do poder é a investigação dos procedimentos técnicos de poder que 

realizam um controle detalhado do ser – atitudes, comportamentos e discursos. Na 

comunicação interna, ações comunicativas estratégicas são os procedimentos que promovem 

as relações de poder, onde a comunicação da empresa com o funcionário direciona o discurso 

do mesmo com intuito de gerir as informações, unificar conceitos e ordenar mensagens para 

que venham ao encontro da cultura corporativa, dos valores e princípios das organizações.  

 Ao refletir sobre as relações de poder exercidas na comunicação organizacional a 

partir dos conceitos de Focault, é possível supor que as mesmas não buscam impedir o 

profissional de exercer seu trabalho, mas sim pretende gerir a vida corporativa do mesmo, 

controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-lo ao máximo, aproveitando 

suas potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 

capacidades. A hierarquia faz parte dos processos administrativos das organizações e pode ser 

considerada, além de uma forma de vigilância, também de desenvolvimento da carreira dos 

profissionais, quando estes podem são preparados por seus gestores e têm a oportunidade de 

crescer profissionalmente dentro da empresa.  A comunicação interna, da empresa com seus 

funcionários, é importante nesse processo como um recurso que, por meio de dispositivos 

estratégicos de controle, torna-se muito utilizado pelas empresas na atualidade, a fim de 

proporcionar aos funcionários informações que traduzam com quais valores e princípios 

buscam que os mesmos atuem profissionalmente. Estes valores e princípios são a cultura 

corporativa, e as organizações buscam que ela esteja impregnada no discurso do funcionário 

sobre a organização.  

  

  

2. AS RELAÇÕES DE PODER: A MICROFÍSICA DO PODER E A NOÇÃO DE 
“PANÓPTICO” DE MICHEL FOUCAULT  
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As análises do pesquisador Michel Foucault nasceram no auge do pensamento 

estruturalista das relações sociais. O estruturalismo, ciência das “formações sociais”, 

chamadas de estruturas, defende que:  

  

O indivíduo não é mais o sujeito da história [...] é o lugar de passagem, o “suporte” 

de estruturas; seu comportamento e suas atitudes fazem com que participe do 
processo de reprodução das relações sociais em uma formação social, ou seja, em 
uma sociedade historicamente determinada. (MATTELART, 2012, p.95)  

  

Para Foucault sua “arqueologia do saber”, compreende uma busca por definir os 

discursos enquanto práticas que obedecem as regras, com a análise das condições e 

configurações do conhecimento por meio de dados históricos. Uma “arqueologia que descreve 

os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo” (FOUCAULT, 2000, p. 

151). O pesquisador propõe “fazer uma história dos objetos discursivos que não os enterre na 

profundidade comum de um solo originário, mas que desenvolva o nexo das regularidades 

que regem sua dispersão” (FOUCAULT, 2000, p.55).  A arqueologia   

  
não é nada além e nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma mantida da 
exterioridade, uma transformação regulada do que já foi escrito. Não é o retorno ao 
próprio segredo da origem; é a descrição sistemática de um discurso-objeto. 
(FOUCAULT, 2000, p.160)  

  

 Em suas pesquisas, Foucault apresenta um novo formato de analisar os exercícios de 

poder, com uma concepção relacional do poder.  Defende que todo ponto de exercício de 

poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber. Assim, chamou de genealogia do 

poder “a tática que, a partir da discursividade local, ativa os saberes libertos da sujeição que 

emergem desta discursividade” (FOUCAULT, 1979, p. 172).   

 Nesta inovadora forma de analisá-lo, o poder é entendido “como algo que só 

funciona em cadeia” (FOUCAULT, 1979, p. 172). Assim, o indivíduo não pode deter e 

transferir o poder feito coisa, pois é algo que se exerce, uma prática social. É dessa forma que 

Foucault considera as relações de poder um instrumento disciplinar para constituição do 

capitalismo industrial e do tipo de sociedade que lhe é correspondente, um tipo de poder não 

soberano. “É um mecanismo que permite extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que 

bens e riqueza” (FOUCAULT, 1979, p. 187). Neste sentido, entende que a prática do poder 

disciplinar serve para controlar as ações do sujeito para que seja possível aproveitar suas 
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potencialidades ao máximo, por meio de um aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 

capacidades.   

 Foucault contrapõe duas formas de controle social em suas pesquisas, “a 

disciplinabloco” composta pelas proibições e hierarquias e “a disciplina-mecanismo” pelas 

formas de vigilância, para analisar as relações de poder como uma forma de produzir o real, a 

verdade. Entende as práticas de poder como ferramentas de riqueza estratégica e eficácia 

produtiva para este fim.   

 Em sua obra “Microfísica do Poder” (1979), Foucault propõe uma investigação dos 

procedimentos técnicos de poder que controlam os comportamentos e discursos do homem.  

Defende que o poder “se exerce através da vigilância e não descontinuamente por 

meio de sistemas de taxas e obrigações distribuídas no tempo” (FOUCAULT, 1979, p. 187). 

Para falar sobre vigilância, é importante abordar termo utilizado por Foucault para tratar do 

tema, o dispositivo. Em suas análises, remete ao termo uma ideia de organização e rede. 

Agamben  

(2009, p.29) define o dispositivo como “um conjunto heterogênio, linguístico e não-

linguístico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título [...] é a rede que se estabelece entre 

esses elementos [...] resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de saber”. Assim, pode 

ser considerado um recurso ou ferramenta estratégica para as análises das relações de poder enquanto 

forma de disciplinar o indivíduo.   

 O modelo de organização em “panóptico” de Foucault, apresenta as relações de 

poder exercidas por meio de mecanismos de vigilância em uma instituição, local que 

proporcione o domínio da distribuição de corpos para que possam ser supervisionados 

constantemente. Assim, o “panóptico” pode ser definido como espaços organizados que 

permitem uma garantia de ordem, de visibilidade dos discursos e comportamentos 

constantemente, permitindo que os efeitos no sujeito os direcione para a necessidade do local 

em questão.  

  

Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua 
conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre si mesmos; 
inscreve em si a relação de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois 
papeis: torna-se o princípio da sua própria sujeição. (FOUCAULT, 1997, p.168)  

  

 A fim de considerar os estudos de Foucault como importante base para relacionar as 

relações de poder ao tema comunicação organizacional, mas especificamente à comunicação 
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interna, direciono o texto para a relação da empresa com o funcionário e a hierarquia e a 

vigilância neste contexto.  

  

  

3. AS RELAÇÕES DE PODER NO AMBIENTE CORPORATIVO: A HIERARQUIA 

E A VIGILÂNCIA EXERCIDAS POR MEIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

  

 As relações de poder exercidas no ambiente corporativo proporcionam às 

organizações subsídios para analisar seus funcionários – suas atitudes, comportamentos e  

discursos. Na comunicação interna, práticas comunicativas estratégicas são os 

procedimentos que promovem as relações de poder. A comunicação da empresa com seus 

funcionários busca direcionar o discurso desses profissionais com o intuito de gerir as 

informações corporativas, unificar conceitos para que venham ao encontro dos objetivos e 

normas da organização. Neste contexto, quando os discursos dos funcionários são alinhados 

aos da organização “o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se 

inserir em seus gestos, sua atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana” 

(FOUCAULT, 1979, p. 131).   

 É possível considerar que as relações de poder ocorrem através de dispositivos, 

recursos funcionais. Assim, a hierarquia enquanto forma de gestão de pessoas nas 

organizações, é um recurso comunicacional que pode ser utilizado para disciplinar o 

indivíduo. A comunicaçãopoder permite monitorar o indivíduo, que neste trabalho 

corresponde ao funcionário da organização, a fim de assegurar a produção de comportamentos 

comunicativos disciplinados na execução das tarefas profissionais.     

 Desta forma, a prática da hierarquia também pode ser entendida como vigilância, e a 

noção de “panóptico” pode ser considerada rotineira no ambiente corporativo, pois 

proporciona o monitoramento do papel, da função ou obrigação do funcionário. É possível 

também citar como exemplos de vigilância organizacional, dispositivos como as câmeras de 

filmagem dentro das empresas e especialmente o uso da internet/intranet pelos funcionários.    

Analisar as relações de poder no ambiente corporativo envolve “questões sobre as 

implicações destes dispositivos para a vigilância, o controle e a formação de saberes 
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específicos sobre desejos, inclinações, condutas e hábitos de indivíduos e populações” 

(BRUNO, 2013, p.8). Em função da diversificação de dispositivos, o conceito de vigilância 

tem se desenvolvido e com isso traz mais questões sobre a sua prática.   

  

Atividades de vigilância voltadas para indivíduos ou populações humanas envolvem, 
de modo geral, três elementos centrais: observação, conhecimento e intervenção. A 
observação pode ser efetuada de diferentes modos (visual, mecânico, eletrônico, 
digital) e implica a inspeção regular, sistemática e focalizada de indivíduos, 
populações, informações ou processos comportamentais, corporais, psíquicos, 
sociais, entre outros. Ela deve, ainda, permitir a produção de conhecimento sobre os 
vigiados, o que pode ser formalizado de diversas formas (extração de padrões, 
regularidades ou cadeias causais, por exemplo). Ou seja, as informações apreendidas 
pela observação devem ser convertidas em conhecimento a respeito daqueles sob 
vigilância, de modo a permitir agir sobre suas escolhas, subjetividades, 
comportamentos (BRUNO, 2013, p.18).  

    

 A vigilância só acontece sob a perspectiva de intervir sobre os indivíduos em foco, a 

fim de conduzir suas condutas. Desta forma, a vigilância é tratada como dispositivo. Um 

dispositivo comporta um conjunto de elementos heterogêneos, uma função estratégica e jogos 

e formação de poder e saber. Os elementos, no caso da comunicação organizacional (interna), 

são os discursos e as medidas administrativas, compondo a rede de relações da organização. A 

composição desta rede envolve disputas, negociações e controvérsias, que a redefinem 

constantemente (BRUNO, 2013, p.20). Estas redefinições envolvem as estratégias e os 

objetivos de uso do dispositivo.  

 Em relação às funções estratégicas do dispositivo, sendo ele associado às 

tecnologias contemporâneas, podem ser exercidas em três circuitos: de segurança e controle, 

de visibilidade midiática, e os de eficácia informacional. Para entender estes circuitos, é 

importante primeiramente tratar do modo de funcionamento das redes que constituem a 

vigilância como dispositivo nas sociedades contemporâneas, a chamada vigilância distribuída, 

que   

  

pretende designar tanto um modo de funcionamento da vigilância quanto o seu 
pertencimento ao contemporâneo, indicando em ambos os casos que tanto as vias de 
captura quanto as vias de escape passam por este caráter distribuído, e não por um 
exterior qualquer que lhe faria oposição (BRUNO, 2013, p.26).   

  

 Apesar de se opor à estrutura panóptica abordada anteriormente, de sistemas 

centralizados e hierarquizados, pode abrigar pontualmente práticas e discursos que operem 
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nestes princípios.  Neste sentido, a abordagem deste trabalho sobre a vigilância distribuída no 

âmbito da comunicação organizacional trata das atuais tecnologias que “não vigiam ou 

monitoram apenas indivíduos ou grupos, mas informações, transações eletrônicas, condutas, 

deslocamentos e rastros deixados no ciberespaço” (BRUNO, 2013, p.31). Desta forma, o 

circuito que interessa para a reflexão proposta, é o de eficácia informacional. É possível 

considerar que as organizações também utilizam circuitos de segurança e controle no 

ambiente de trabalho, como as câmeras de segurança por exemplo. Porém, normalmente é 

utilizado para o fim de punição, na investigação de algum crime ou de comportamentos 

suspeitos. Dificilmente as filmagens são utilizadas para monitorar a comunicação do 

funcionário, porém, podem ser aproveitadas para o fim, desde que uma necessidade específica 

aconteça.  

 Como este trabalho aborda especificamente a comunicação interna, vai analisar o 

regime de eficiência informacional, “especialmente vigente nas redes digitais de comunicação 

distribuída e serviços a ela associados” (BRUNO, 2013, p.49). Este regime está relacionado 

aos hábitos comunicacionais e informacionais dos vigiados e ao “impulso participativo que 

hoje caracteriza boa parte dos ambientes e serviços na Internet e que vem sendo um contexto 

privilegiado de monitoramento e vigilância” (BRUNO, 2013, p.50). A comunicação interna 

realizada por meio da internet, normalmente via intranet em função do acesso às informações 

ser restrito aos funcionários, promove interatividade entre a empresa e seus profissionais. A 

participação do funcionário de alguma forma neste ambiente virtual corporativo, seja somente 

pelo acesso, já proporciona subsídios para o monitoramento. Este tipo de circuito de 

vigilância pode também ser entendido pelos termos “panóptico participativo ou vigilância 

participativa”, que designam práticas que constituem um regime de observação, visibilidade e 

ação política efetuado não mais por grandes centros, mas por inúmeros indivíduos, ações e 

decisões locais e distribuídas” (BRUNO, 2013, p.142).  

  O uso das tecnologias da informação e comunicação proporciona interação e 

participação dos funcionários vencendo o tempo e o espaço, alterando os formatos de 

comunicação interna. Estas tecnologias também “permitiram uma coleta a distância e 

automatizada capaz de capturar os dados em tempo real ou in the wild, sem as tradicionais 

mediações de entrevistadores e questionários” (BRUNO, 2013, p.152). Os novos modos 

comunicativos apresentam os dispositivos de monitoria como recursos facilitadores aos 
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funcionários, em função da temporalidade que se apresenta na atualidade. Desta forma, é 

possível considerar que o uso da internet pelo funcionário em sua rotina profissional faz parte 

da realidade de uma cultura informatizada e digital da sociedade atual, e assim torna-se 

natural para ele ser participativo em suas práticas comunicacionais via intranet. Por isso, “as 

dinâmicas da vigilância na Internet estão hoje intimamente atreladas às formas de participação 

dos usuários e aos embates que lhes correspondem” (BRUNO, 2013, p.125). Estes embates 

são aspectos importantes a serem considerados, pois   

  

a compreensão do dispositivo exige uma análise de cada um destes aspectos, os 
quais não se restringem à vigilância digital, mas nela se atualizam de forma singular:  
a) os mecanismos de rastreamento, monitoramento e arquivo de informação; b) os 
sistemas de classificação e conhecimento dos rastros pessoais; c) os procedimentos 
de individualização; d) as formas performativas e proativas de controle sobre as 
ações e escolhas dos indivíduos. Ainda como o tipo de saber produzido a partir dos 
rastros pessoais digitais e o caráter proativo do controle a ele associado buscam 
legitimar um tipo de poder que se exerce sobre uma espacialidade própria, que 
focaliza a ação, e uma temporalidade particular, que privilegia o futuro imediato 
(BRUNO, 2013, p.148).  

    

 Neste sentido, o saber é produzido através dos jogos de poder e saber compostos no 

dispositivo, que são “um corpo de intenções, interesses e estratégias de poder que apropriam 

este campo segundo seus próprios fins, desviando-o do que seriam os seus propósitos iniciais, 

essenciais ou autênticos” (BRUNO, 2013, p.21). Apesar do objetivo da comunicação interna 

estar relacionado ao conhecimento dos funcionários sobre as informações corporativas e ao 

diálogo com a empresa, os dispositivos utilizados acabam também exercendo outra função, a 

do poder disciplinar como forma de controlar a comunicação do funcionário. As relações ou 

práticas de poder são importantes a serem analisadas na comunicação organizacional, pois 

buscam direcionar o funcionário a produzir discursos que contribuam para os objetivos da 

organização, inclusive os de conquistar boa imagem e reputação forte no mercado. Para isso, é 

importante que a cultura corporativa possa ser expressada pelos profissionais de forma 

condizente com os princípios e valores da organização. Neste aspecto, a hierarquia e a 

vigilância exercidas por meio de dispositivos tecnológicos, são formas de gerir os discursos 

sobre a organização sendo assim possível aperfeiçoá-los.  
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4. A HIERARQUIA E A VIGILÂNCIA NA PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO 
INTERNA: A CULTURA CORPORATIVA NOS DISCURSOS ORGANIZACIONAIS  

  

 Como as formas de relação de poder dadas pela hierarquia e a vigilância na 

comunicação organizacional foram brevemente definidas através dos conceitos de Michel 

Foucault e Fernanda Bruno, é importante definir ou conceituar agora a cultura corporativa, 

para relacioná-la ao que as empresas buscam com estas práticas do poder. O conceito foi 

criado nos primeiros estudos de comunicação organizacional, onde “a cultura é vista como 

produto e processo, continuamente criados pelas pessoas nos processos de interação” 

(KUNSCH, 2009, p.297).   

 A definição de Fascioni (2005, p.160) conceitua cultura corporativa como um 

“conjunto de valores e princípios compartilhados pela maioria dos membros da corporação. 

Esses valores são, simultaneamente, elementos de integração interna e de construção social da 

identidade corporativa”.  

 Assim, é possível supor que são as relações de poder exercidas entre a empresa os 

seus funcionários regulam a cultura corporativa e formam a identidade corporativa2, o que 

explica o porque este trabalho tem análise específica  na comunicação interna, da empresa 

com seu público interno. A comunicação organizacional tem por objetivo atuar com ações e 

práticas comunicacionais para todos os púbicos, interno e externo à organização. Os 

funcionários fazem parte da identidade que expressa, comunica a cultura da organização. 

Estas ações e práticas comunicativas direcionadas ao público interno são ferramentas 

estratégicas que buscam reforçar a cultura corporativa (valores e princípios), unificando 

conceitos e ordenando mensagens, permitindo considerá-las como microfísicas das relações 

de poder manifestas nas políticas de comunicação interna.   

  

Os sujeitos que vivem as organizações são sempre sobredeterminados pelas próprias 
organizações. São sujeitos marcados pelo domínio de um outro grande sujeito que 
lhes impregna a máscara desde a sua gênese: são as almas e os corpos culturalizados 
e relativizados. (KUNSCH, 2009, p.118)  

  

                                                 
2 Definição extraída de obra organizada por Kunsh (2009, p.219), identidade corporativa são atributos que 
definem a essência de uma organização e são utilizados como forma de expressão de sua cultura, na 
comunicação de seus valores e princípios.  
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 A hierarquia e a vigilância na comunicação organizacional são consideradas neste 

artigo as formas de exercício do poder que as empresas buscam para gerir o discurso dos 

funcionários sobre a organização.    

 A vigilância é uma prática de poder no sentido de monitorar o funcionário – 

observar atentamente, verificar, cuidar. Desta forma, é possível obter a realidade, analisá-la e 

direcionar os discursos e comportamentos do profissional em sua atuação. “Somos 

submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da 

verdade” (FOUCAULT, 1979, p.180). Assim, também é possível supor que a vigilância na 

comunicação interna é um recurso para obter a verdade, que serve como prova para eventual 

punição de comportamentos e discursos que não estão em acordo com as normas, não 

disciplinados. Conforme foi abordado, na comunicação interna a observação do funcionário 

através da hierarquia, como forma de gestão de informações através do diálogo ou 

interatividade que ocorrem por meio de dispositivos via internet, normalmente por meio da 

intranet corporativa dentre outros tipos de comunicação em ambiente virtual, proporcionam 

também a vigilância pela empresa.   

 A hierarquia é uma ordenação de elementos por grau de importância ou utilidade 

para um determinado fim. Também pode ser considerada uma distribuição ordenada de 

poderes. Se materializa na comunicação organizacional como prática ou relação de poder na 

comunicação interna, da empresa (através do gestor como representante) com o funcionário 

(subordinado). O exercício do poder por meio da gestão de pessoas tem a função de 

supervisionar e regular a atuação dos profissionais a partir dos objetivos, princípios e valores 

da empresa.  

 Em seu modelo disciplinar, a hierarquia como relação de poder não busca impedir o 

profissional de exercer suas atividades, mas sim, direcioná-lo em suas ações para que seja 

possível e viável desempenhar seu trabalho com aproveitamento máximo suas potencialidades 

por meio de um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades. A 

hierarquia é uma forma de administração das organizações e pretende desenvolver seus 

profissionais na busca do objetivo mútuo de sucesso no âmbito corporativo  

 A comunicação interna estratégica, que busca seus objetivos por meio de práticas e 

ações comunicacionais, é um recurso importante para as organizações a fim de que seja 

possível lidar positivamente com as relações de poder. Através dos dispositivos estratégicos e 
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tecnológicos citados, muito utilizados pelas empresas na atualidade, os profissionais recebem 

e comunicam informações que os direcionam para a cultura da organização. Como são os 

próprios funcionários os responsáveis pela manutenção da cultura corporativa, os processos 

comunicacionais das organizações com seu público interno buscam direcioná-los a uma 

preocupação com as políticas, a fim de gerir a expressão da identidade corporativa a outros 

públicos, que influenciam diretamente no bom desempenho da empresa no mercado. Neste 

sentido, as organizações objetivam com suas ações comunicativas que a cultura corporativa 

esteja impregnada no discurso dos funcionários sobre elas. A monitoria serve para verificar se 

o discurso da empresa é reproduzido pelos funcionários ou ainda é necessário desenvolver 

algum ponto para o fim.   

  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Em análise conceitual sobre as relações de poder exercidas na comunicação 

organizacional por meio dos conceitos indicados por Focault e Bruno, é possível supor que 

estas relações não devem ser impedimento, restrição ao funcionário na execução do seu 

trabalho, mas uma forma da empresa cuidar da sua vida profissional, vigiando suas ações para 

que seja possível aproveitar suas potencialidades por meio do aperfeiçoamento.  

 A forma de administrar uma organização normalmente envolve a hierarquia. 

Definida neste artigo como uma relação de poder disciplinar, a hierarquia pode vir a 

proporcionar um efeito positivo para o profissional, quando o gestor desenvolve suas 

potencialidades aumentando suas chances de crescimento na empresa.    

 A comunicação da empresa com o funcionário como forma de vigilância é uma 

ferramenta que gera informação para análise, conteúdo este que representa uma realidade 

profissional.  Somente através do contato com essa realidade é possível que a empresa oriente 

ou reforce os comportamentos e discursos do público interno para o objetivo estratégico da 

organização. Assim, os efeitos do controle também podem ser entendidos como benéficos ao 

funcionário, por possuir riqueza estratégica para uma eficácia produtiva das tarefas 

profissionais e assim obter boa avaliação do seu trabalho.   
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 A comunicação organizacional estratégica é importante para regular as relações de 

poder estabelecidas e exercidas no ambiente corporativo, pois é um recurso, que por meio de 

dispositivos permite que a empresa direcione seus funcionários para os valores e princípios 

estabelecidos em suas políticas de comunicação interna, que traduzem a cultura corporativa.   
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JUVENTUDE, IDENTIDADE E AUTORREPRESENTAÇÃO EM REDES SOCIAIS  
  

  
Elisa Ferreira Roseira Leonardi1  

  
RESUMO  
    

Ao observar a juventude e suas relações com a tecnologia e com a condição de 
transitoriedade que ela apresenta, é possível visualizar um paradoxo. Desde 1980, segundo 
Freire e Lemos, o advento dos computadores pessoais, da internet e dos videogames foi 
precursor da identificação da Cultura Tecnológica como uma Cultura Juvenil (FREIRE e 
LEMOS, 2008). Portanto, o juvenil está ligado ao tecnológico, e porque não dizer que a 
transitoriedade é também relacionada aos dois contextos? A juventude, se considerada como 
uma etapa entre outras etapas, com certa duração em anos, também teria em suas 
características a efemeridade? E a tecnologia, que a cada instante apresenta novas propostas 
de aparelhagem, sempre convidando à superação, ao upgrade de máquinas e programas, 
também não teria intrinsecamente o valor da efemeridade? Estas são algumas questões que 
podem ser polemizadas para se refletir sobre o que o contato e as relações entre os jovens e a 
tecnologia podem revelar, no que tange aos sentidos identitários e suas autorrepresentações 
nas redes sociais.  
   
Palavras-chave: Juventude; Redes sociais; Identidade; Autorrepresentação.  
   

  
INTRODUÇÃO  

  
 É a partir da identidade que as pessoas são distinguidas umas das outras. É ela que 

valida a unicidade e a singularidade de cada um e que traz a sensação de exclusividade. Mas é 

também a partir da identidade que as pessoas podem ser agrupadas em associações onde todos 

têm as mesmas características de raça, costumes, credos, entre outros predicados. A 

identidade está diretamente relacionada à individualidade e também à alteridade, ela é o 

elemento que nos une e que nos separa dos outros.  

É consenso que a identidade é um processo de construção e sua evolução é social. 

Grande parte deste desenvolvimento ocorre durante quase todos os momentos da vida de um 

indivíduo. Desde que uma pessoa nasce, ela imediatamente começa a interagir com o meio e 

com as outras pessoas que a rodeiam, estabelecendo, assim, uma forma de ação recíproca que, 

de uma forma ou de outra, causa e sofre influências em sua identidade e na do outro. A partir 

                                                 
1 Doutora em Comunicação e Cultura, professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO, 
elisaroseira@hotmail.com.   
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disso, seus valores passam compor sua identidade, aquilo que ele quer ser, o que ele 

representa para os outros, o que ele quer representar, e aquilo que ele é.    

Essas reflexões podem trazer à luz ponderações para se chegar a possíveis respostas 

para as questões pertinentes a este estudo. A identidade, edificada ao logo da vida através do 

desenvolvimento dos vários estágios psicossociais, é construída por elementos e valores que 

posteriormente serão reafirmados. Esses elementos, que são a matéria-prima da história de 

cada indivíduo, são incorporados às pessoas de acordo com suas vidas e organizados 

conforme suas próprias sentenças, tendo como mediador o ego.  Porém, na evolução da sua 

identidade social até a cristalização do seu self, o indivíduo encontra seus referenciais em 

oscilação e isso o torna sua autoimagem susceptível aos valores e juízos externos. Este 

processo é característico da adolescência e é por esta razão que se torna pertinente e muito 

significativa a reflexão destas proposições.   

É na fase púbere que as pessoas podem sentir-se mais vulneráveis em virtude de um 

contexto de suas vidas que quase pode ser considerado como uma passagem. Neste momento, 

elas não são mais crianças, e portanto, devem estar agora projetando-se para assumir suas 

responsabilidades sobre seu futuro, mas ainda não são adultas, e desta forma, não detém o 

controle total sobre suas ações e as consequências delas. A adolescência é um período de 

instabilidade, de moratória e de insegurança. Para Erik Erikson, é uma fase de conflito e de 

confusão interior, quando as pessoas estão ainda edificando suas estruturas internas e 

reafirmando os valores que aprenderam na infância.  

É neste contexto que os adolescentes sentem-se interpelados sobre seus 

compromissos e as consequências de suas escolhas, como as respostas que têm que oferecer 

sobre quem ele é, como se relaciona com seus pares, qual é a função que quer desempenhar 

no âmbito da sociedade que o acolhe. Esta circunstância, chamada por Erikson como a crise 

da identidade, que é o quinto estágio citado em seu tratado Desenvolvimento Psicossocial, 

atinge a adolescência.  

Ao observar a juventude e suas relações com a tecnologia e com a condição de 

transitoriedade que ela apresenta, é possível visualizar um paradoxo. Desde 1980, segundo 

Freire e Lemos, o advento dos computadores pessoais, da internet e dos videogames foi 

precursor da identificação da Cultura Tecnológica como uma Cultura Juvenil (FREIRE e 

LEMOS, 2008). Portanto, o juvenil está ligado ao tecnológico, e porque não dizer que a 
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transitoriedade é também relacionada aos dois contextos? A juventude, se considerada como 

uma etapa entre outras etapas, com certa duração em anos, também teria em suas 

características a efemeridade? E a tecnologia, que a cada instante apresenta novas propostas 

de aparelhagem, sempre convidando à superação, ao upgrade de máquinas e programas, 

também não teria intrinsecamente o valor da efemeridade? Estas são algumas questões que 

podem ser polemizadas para se refletir sobre o que o contato e as relações entre os jovens e a 

tecnologia podem revelar, no que tange aos sentidos identitários e suas autorrepresentações.  

  

  

2. JUVENTUDE E IDENTIDADE  

  

 Desde o momento do nascimento, as pessoas iniciam um caminho baseado, 

fundamentalmente, na sua interação com o contexto em que vivem e com as pessoas que 

permeiam sua vida. A identidade é o resultado dessas interações e é ordenada através das 

identificações que as pessoas nutrem com a sociedade em que vivem. É o que Manuel Castells 

chama de interrelação de atributos culturais, isto é uma identidade é formada a partir de um 

processo de construções de significados a partir das experiências e referências que as pessoas 

têm contato no percurso de sua existência. Porém, tantos atributos culturais podem gerar 

também múltiplos significados e estes tendem a construir a fonte identitária a partir do que 

prevalece como o mais relevante ou os mais significativos.   

É justamente na fase da adolescência que as pessoas estão mais susceptíveis a certa 

confusão causada pelo prenúncio da compreensão de suas identidades psicossociais, conforme 

explica o psicanalista Erik Erikson, em sua Teoria do Desenvolvimento Psicossocial. De 

acordo com Erikson, o quinto estágio compreendido nesta tese, ou seja, a adolescência, 

encerrada no período entre os 12 aos 18 anos, determina a fase quando as pessoas começam a 

racionalizar sobre a sua singularidade e a sua unicidade, e, a partir disso, a perceber e a refletir 

sobre sua função no mundo e sobre o sentido de sua existência.  

Segundo Erikson, os adolescentes atravessam esse período de conflito e de confusão 

interior porque nesta fase estão construindo um trabalho de estruturação interna. É nesta idade 

que os jovens sentem-se questionados pela sociedade sobre questões que o interpelam como 

responsável por seus atos e pelas consequências de suas escolhas, como as respostas que têm 
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que oferecer à sociedade sobre quem ele é, como se relaciona com seus pares, qual é a função 

que quer desempenhar e em qual contexto social quer conviver.   

Estas angústias passam a povoar a mente dos adolescentes porque, segundo Erikson, 

é justamente nesta fase que os indivíduos iniciam a refletir sobre essas proposições, em 

função do momento de suas vidas, que geralmente oferece inúmeras oportunidades e espaços 

de crescimento intelectual e profissional e ainda, de potencialidades cognitivas. Isso arrebata 

os jovens a um novo universo de experimentação e novas sensações causadas pela chegada 

repentina da fase adolescente. É claro que uma nova ordem interior está se reestruturando 

dentro do jovem. É a fase de uma reorganização de tudo o que ele já viveu, aspirando o que há 

porvir, mas colocando seu futuro em moratória, até que se finde o processo de estruturação 

total da sua compreensão do que ele é e porque existe. À medida que o adolescente soluciona 

suas questões, vai, aos poucos, construindo sua noção de identidade pessoal.   

Erikson exemplifica que passou a compreender melhor a unidade de identidade 

pessoal e cultural inerente a uma população a partir de um texto de Freud, proferido em 

Viena, em 1926. O psiquiatra dizia que sentia vergonha em confessar que a sua maior ligação 

com o judaísmo não vinha em função de sua fé e nem orgulho nacional, mas sim em virtude 

de uma certa percepção de uma construção mental comum, de identidade íntima. (FREUD 

apud ERIKSON, 1987, p. 19).    

 
Revela-se-nos, pois, que a identidade de uma pessoa ou grupo possa ser relativa à de 
outras pessoas ou grupos; e que o orgulho de conquistar uma forte identidade pode 
significar uma emancipação interior da identidade de um grupo mais dominante, 
como o da “maioria compacta”.  Um requintado triunfo é sugerido na afirmação de 

que o mesmo desenvolvimento histórico que restringiu a maioria no livre uso de seu 
intelecto, em decorrência de preconceitos, tornou a minoria isolada mais robusta em 
questões intelectuais. (ERIKSON, 1987, p. 20, grifos do autor).  
  

Erikson explica que a formação da identidade do indivíduo é um ato constante, 

contínuo e dinâmico, e que, para além disso, exige reflexão profunda, em termos psicológicos, 

simultaneamente a um processo de observação que ocorre em todos os níveis funcionais da 

mente, de autojulgamento baseado na percepção e na comparação com o julgamento externo. 

A concepção de Erikson sobre os papéis desempenhados pelos atores sociais é de que eles 

nunca refletem a sinceridade da pessoa, porque são, na verdade, a busca pela identidade.   

 
De fato, toda a interação entre o psicológico e o social, entre o desenvolvimento e a 
história, para a qual a formação da identidade é de um significado prototípico, só 
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pôde ser conceptualizada como uma espécie de relatividade psicossocial. Eis, pois, 
uma questão ponderável: por certo, os meros “papéis” desempenhados 

intermutavelmente, as meras “aparências” tímidas ou as meras “posturas” enérgicas 

não têm possibilidade alguma de ser a coisa autêntica, embora possam ser aspectos 
dominantes daquilo a que hoje se dá o nome de “busca de identidade”. (ERIKSON, 

1987, p. 22, grifos do autor).  
  

A Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erikson propõe oito fases de 

diferentes etapas de construção da identidade, onde cada período corresponde a um 

crescimento, o que o autor chama de Princípio Epigenético. Os primeiros quatro estágios, que 

vão do nascimento até aos 11 anos de idade, marcam a interiorização dos valores que deverão 

compor a identidade, e os últimos três estágios, que irão da fase adulta, meia idade à velhice, 

caracterizam a cristalização do self. Porém, em cada fase, com sua crise psicossocial 

característica de seu período, com uma vertente positiva e uma negativa que deve ser 

superada.  

Assim, no primeiro estágio, Erikson diz que o indivíduo deve lidar com o conflito 

entre confiança e desconfiança em função de sua dependência das pessoas que cuidam dele. 

Se a criança sentir que tem segurança e afeto, haverá o crescimento equilibrado e a crise será 

positiva. No segundo estágio, que ocorre entre o segundo e o terceiro ano de vida, a crise é 

entre a autonomia e a vergonha, quando a criança tem que controlar suas necessidades 

fisiológicas e não deve ser ridicularizada por não fazer. Entre o quatro e o quinto ano de vida, 

a criança passa ao terceiro estágio do desenvolvimento psicossocial. A crise é entre a 

iniciativa e a culpa, quando a criança percebe as diferenças entre os sexos e as funções 

desempenhadas pelos diferentes gêneros. Se sua curiosidade sexual for castigada, o conflito 

será negativo. A última fase da infância é a da construtividade e inferioridade, que vai dos seis 

aos onze anos de idade. A crise acontece quando a criança não consegue se sociabilizar com 

seus pares. A crise de identidade, segundo Erikson, é no quinto estágio do desenvolvimento 

psicossocial e é por isso que o psiquiatra destaca este período como o mais relevante no 

processo. É aqui, dos doze aos dezoito anos, justamente o ponto de interseção e transição 

entre a infância e a idade adulta e é onde acontece a confusão de papéis, ou seja, a crise 

psicossocial ganha contornos de assimilar ou não os valores identitários apreendidos durante a 

vida e como projetá-los ao devir. O jovem adulto, no sexto estágio, atinge a crise de 

intimidade e isolamento, quando busca edificar suas relações mais profundas. Na meia idade, 

a sétima etapa, a produtividade e a estagnação podem provocar uma crise psicossocial. E, por 
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fim, na velhice, o oitavo estágio, o indivíduo pode sofrer a crise da integridade e 

desesperança, quando o envelhecimento não é tranquilo, mas traz lamentações e 

arrependimentos.   

Erikson faz a diferenciação como identidades de ego e identidades de grupo, no 

sentido de que a primeira diz respeito a formação inicial do conceito que o indivíduo faz de si 

mesmo, tendo como princípio as noções e comparações mais incipientes que experimenta, e a 

segunda, é justamente o resultado da fusão das primeiras conviventes no meio. Erikson 

norteia-se pela perspectiva freudiana sobre o ego e suas relações com a sociedade em sua 

concepção da construção identitária. Conforme a teoria psicanalítica, o id é a energia 

instintiva que incita a pessoa aos atos impulsivos, sem reflexão. O ego é justamente a 

atribuição da sensatez, do raciocínio, da consciência de si. E o superego, são as imposições 

vindas de fora, inicialmente pela constelação familiar e após pela sociedade em geral, ou seja, 

a internalização das regras sociais a que o ego tem que observar. Assim, a criança, ou o 

superego, busca modelos na ânsia de que reproduzindo-os, possa chegar à felicidade, e se 

assim o faz, atinge o amor próprio. Segundo Erikson, esses padrões continuam moldando os 

debates sobre o assunto. (ERIKSON, 1987, p. 46.).   

Portanto, a criança tem possibilidades de identificar-se conforme a família que nasce 

e o contexto social que está inserida. É claro que, em alguns casos, as ocasiões específicas 

podem fazê-la tomar atitudes radicais no que tange à sua seleção de modelos a espelhar-se. 

São situações que fogem à regra, de forma geral.  

 
Contudo, a era histórica em que ela vive oferece apenas um número limitado de 
modelos socialmente significativos para combinações viáveis de fragmentos de 
identificação. A utilidade desses modelos depende do modo como satisfaçam, 
simultaneamente, aos requisitos da fase de amadurecimento do organismo, ao estilo 
de síntese do ego e às exigências da cultura. (ERIKSON, 1987, p. 53).   
  

Erikson ainda destaca, a partir da reflexão freudiana, como a sociedade se utiliza dos 

métodos para que as crianças aceitem as pessoas históricas como modelos do bem ou do mal e 

como exemplos a espelhar-se ou a rejeitar. Ele acredita que a forma é sutil e se instaura na 

manifestação minuciosa de sentimentos íntimos como as relações de afeto, o orgulho, a raiva, 

a ansiedade, a culpa e a tensão sexual.   
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A procura pelos modelos a reproduzir é caracterizado pela ânsia da felicidade e a 

busca pelo amor próprio, que, segundo a teoria psicanalítica é qualificado como o amor 

natural infantil por si, o sentimento da criança de onipotência e ainda a libido objetal, isto é, o 

amor ao externo.   

 
A educação para uma identidade do ego que recebe um vigoroso impulso das 
condições históricas em transformação exige uma nova aceitação consciente da 
heterogeneidade histórica, por parte dos adultos, combinada com um esforço 
esclarecido para dotar a infância humana, em toda a parte, com uma nova provisão 
de continuidade significativa. (ERIKSON, 1987, p. 72).  
  

Anna Freud, a filha mais nova de Sigmund e que era colega de Erikson em 

Psicanálise Didática no Instituto de Psicanálise de Viena, desenvolveu estudos que 

fundamentaram alguns conceitos de Erikson sobre a identidade. Anna pontua que se deve 

observar a interdependência funcional entre o id, ego e superego para que se possa perceber a 

mudança em cada uma das instituições. Desta maneira ela propõe três processos 

compartimentados que compõe o funcionamento mental do homem interior. O primeiro deles 

é o processo biológico, que é a forma sistemática da estrutura orgânica do ciclo vital humano. 

O segundo é o processo social, que dá conta da ordenação dos organismos de acordo com suas 

características definidas segundo a geografia, a cultura e a história. O terceiro é o processo do 

ego e é o que fundamenta o indivíduo em suas relações com a sociedade, bem como a sua 

visão de si, no que tange à sua experiência pessoal e personalidade coerente. A psicopatologia 

investiga a autonomia de um desses processos quando sofre alguma forma de 

descompensação causada pelo desequilíbrio entre as outras. (ERIKSON, 1987, p. 73).   

 
A meta do tratamento psicanalítico, propriamente dito, foi definida como um 
aumento simultâneo na mobilidade do id (isto é, na capacidade de adaptação dos 
nossos impulsos instintivos às oportunidades de satisfação, assim como às 
necessárias demoras e frustrações), na tolerância do superego (que condenará atos 
especiais mas não todo o autor) e no poder de síntese do ego. A este último ponto 
acrescentamos nós a sugestão de que a análise do ego inclui a identidade do ego do 
indivíduo em relação às mudanças históricas que dominaram a sua infância, a sua 
crise de adolescência e a sua adaptação madura. Pois o controle do indivíduo sobre a 
sua neurose começa quando ele é colocado em posição de aceitar a necessidade 
histórica que fez dele aquilo que é. (ERIKSON, 1987, p. 75).  

  
Desta forma, pode-se inferir que o elemento interno agenciador da identidade é o 

ego, quando promove a interação social entre o self e os pares dentro do ambiente social 
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através da proeminência premeditada de suas aptidões na intenção de causar impressão moral 

sobre si.  

Contudo, mesmo que a estruturação da identidade seja composta no transcorrer de 

toda a vida do ser humano, é na adolescência que ela se reveste de legitimidade, já que deve 

se justificar como autêntica e projetar-se como veemente. Assim, a maneira como os 

indivíduos projetam suas representações sobre si mesmos e a forma como os outros recebem e 

concebem esses papéis são as construções das identidades sociais das pessoas, e tudo isso é 

que constitui o sentido histórico da vida de cada um, como ator social, e do contexto como um 

todo.  

Como referência às representações e como concepção de atores sociais, este estudo 

baseia seus alicerces no firmamento teórico de Erving Goffman, quando estipula que as 

pessoas são dotadas de capacidade de expressividade intencional, ou seja, de passar 

impressões premeditadas de acordo com a convenção social e ocasional momentânea. Estas 

pessoas são os atores que estão, em determinadas ocasiões, representando seus papéis sociais. 

Goffman acrescenta ainda que esta expressividade compreende duas formas de ação: a 

expressão transmitida, através dos símbolos verbais propositadamente selecionados e 

comunicados, e a expressão emitida, que depreende todas as demais manifestações 

transmitidas, também de forma intencional (GOFFMAN, 2009, p. 12). O autor reflete que 

sempre há o caráter de premeditação das atitudes do ator quando está em presença de outras 

pessoas que deseja impressionar.   

Goffman alerta que uma pessoa, desenvolvendo vários papéis sociais, de acordo com 

a situação e o contexto momentâneos, atingirá também vários públicos, e que o ator tende a 

elaborar os mesmos movimentos para o mesmo tipo de público.   

 
Definindo papel social como a promulgação de direitos e deveres ligados a uma 
determinada situação social, podemos dizer que um papel social envolverá um ou 
mais movimentos, e que cada um destes pode ser representado pelo autor numa série 
de oportunidades para o mesmo tipo de público ou para um público formado pelas 
mesmas pessoas. [...] O padrão de ação preestabelecido que se desenvolve durante a 
representação, e que pode ser apresentado ou executado em outras ocasiões, pode ser 
chamado de um ‘movimento’ ou ‘prática’ (GOFFMAN, 2009, P. 24).       

  
Ainda, é necessário destacar a latência normativa que acompanha as relações 

cotidianas. É a forma como as pessoas regem seu dia-a-dia, suas decisões e suas escolhas, 

com base nas inferências sobre as atitudes e pensamentos das outras pessoas. Não é possível 
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conhecer com asserção o comportamento de uma pessoa, mas pode-se inferir, com base na 

conduta social, que seu procedimento não deverá ser opoente a isso (GOFFMAN, 2009, p. 

13).  

  

   

3. JUVENTUDE, IDENTIDADE E AUTORREPRESENTAÇÃO  

  

Partindo então, do pressuposto goffmaniano no que diz respeito aos atores sociais e 

aos papéis que representam, nos parece justa a observação de Castells quando levanta o 

questionamento sobre a natureza das efígies tomadas pelos atores sociais. Para o autor, é 

“necessário estabelecer uma distinção entre a identidade e o que tradicionalmente os 

sociólogos têm chamado de papéis, e conjunto de papéis” (CASTELLS, 2010, p. 23).  

São as fontes de significados que integram a multiplicidade dos papéis sociais e as 

suas necessidades de representação diante dos contextos que, interiorizados pelo ator, irão 

constituir, juntamente com outros fatores, a base de sua identidade. Esta é uma premissa 

sustentada por Castells, mas também a premissa em seu mesmo caminho, em percurso 

inverso. O autor cita que a identidade, da mesma maneira, estrutura fontes de significado para 

os atores, edificando seus papéis e sua capacidade para representá-los. Assim é que deve ser 

vista a distinção entre os papéis sociais, a representação deles e a identidade dos atores. “Em 

termos mais genéricos, pode-se dizer que identidades organizam significados, enquanto 

papéis organizam funções” (CASTELLS, 2010, p. 23).  

Desta forma, o sentido de identidade social é entendido aqui, como uma construção 

que vem, a partir da evolução das etapas psicossociais e da incorporação de valores conforme 

a arbitrariedade do ego, desde a evolução do processo individualizado dos atores e da 

multiplicidade de papéis sociais, até o resultado das ressignificações das fontes de sentido que 

têm como fundamento os costumes e tradições convencionados culturalmente, cujo resultado 

é a autorrepresentação. E com base nestes referenciais que este estudo intenta investigar a 

como a forma que as adolescentes gerenciam seus perfis no facebook pode revelar a 

construção de seus sentidos identitários.   

Para isso é necessário também buscar respaldo teórico em estudos sobre as questões 

identitárias relacionadas à conjuntura em questão, ou seja, no contexto onde as pessoas 



 

888 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

comunicam-se mais em ambientes virtuais do que em situações presenciais e as possibilidades 

de representação ganham contornos como aqueles goffmanianos no que tange às 

possibilidades e facilidades de performance e simulação das expressões transmitidas e 

emitidas, já que o palco é a tela do computador.  

 
Quando atravessamos o ecrã para penetrarmos em comunidades virtuais, 
reconstruímos a nossa identidade do outro lado do espelho. [...] A Internet é outro 
elemento da cultura do computador que contribuiu para encararmos a identidade 
como multiplicidade. Nela, as pessoas tem a possibilidade de construir uma 
personalidade alternando muitas personalidades diferentes. (TURKLE, 1997, pp. 
261-263).   
 

  

4. JUVENTUDE, IDENTIDADE, AUTORREPRESENTAÇÃO E REDES SOCIAIS  

  

A forma como a identidade pode ser entrevista por meio da autorrepresentação 

mostra possibilidades através dos perfis virtuais, como defende Nicola Döring, ao afirmar 

que, neste contexto atual, onde a identidade pode ser considerada como patchwork, com 

tantas subidentidades, constituir uma home page pessoal seria o equivalente a responder a 

questão sistemática quem sou eu? (DÖRING, 2002). Para o autor, nenhum meio seria mais 

adequado para localizar as questões atuais referentes à identidade, já que é um campo denso 

de construção de sentido e coerência em um dos polos e no outro, de distinção.  

É evidente que tratar sobre a natureza de uma home page não é o mesmo que ter 

como temática um site de redes sociais, porém, neste caso, pode-se dizer que a essência 

recebe equivalente conceito, já que a característica fundamental das redes é exatamente a 

conexão entre os atores através da comunicação mediada pelo computador. A significação 

mais coerente da concepção de redes sociais foi encontrada em Recuero, quando anuncia que 

a terminologia representa a observação dos padrões de conexão de atores sociais. A autora 

acrescenta que os espaços onde se encontram as expressões das redes sociais na internet são 

denominados sites de redes sociais.   

 
Sites de redes sociais foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como aqueles 
sistemas que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou 
página pessoal; ii) a interação através dos comentários; e iii) a exposição pública da 
rede social de cada ator. Os sites de redes sociais seriam uma categoria do grupo de 
softwares sociais, que seriam os softwares com aplicação direta para a comunicação 
mediada por computador. (RECUERO, 2009, p. 102).  
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Porém, conforme Recuero, os trabalhos de Boyd e Ellison emergem os conceitos de 

apropriação e de estrutura, na diferenciação dos sites de redes sociais. A autora afirma que a 

apropriação, ou seja, a utilização de ferramentas pelos usuários para manter e dar sentido às 

redes sociais, é manifestada através das conexões. A estrutura, que é a exposição pública dos 

atores, é expressada através da dicotomia entre a lista de amigos e as trocas conversacionais 

(RECUERO, 2009, p. 103). Desta maneira, a autora concebe a divisão dos sites de redes 

sociais como propriamente ditos, quando são focados na exposição das redes de seus atores 

(Orkut, Facebook, Linkedin), e apropriados, quando não são concebidos para tal propósito, 

mas posteriormente são adaptados para a publicização (Fotologs e weblogs). Compreender 

esta diferenciação é necessário para considerar o motivo de que foi citado, anteriormente, em 

home page, separadamente de sites de redes sociais.  

 Conforme Recuero, os atores, em uma rede social, são representações, ou seja, 

atuam como construções identitárias no ciberespaço. “São espaços de interação, lugares de 

fala, construídos pelos atores de forma a expressar elementos de sua personalidade ou 

individualidade.” (RECUERO, 2009, p. 26.). E estes são os fatores fundamentais que 

personalizam os atores como norteamento para as conexões e a interação social para que haja 

a estruturação da comunicação.  

 
Portanto, através da observação das formas de identificações dos usuários na 
Internet, é possível perceber os atores e observar as interações  e conexões entre 
eles. Assim, todo o tipo de representação de pessoas pode ser tomado como um nó 
da rede social: weblogs, perfis no Orkut, fotologs, nicknames, etc. Compreender 
como os atores constroem esse espaço e que tipo de representações e percepções são 
colocadas é fundamental. (RECUERO, 2009, p. 29).   
  

É evidente que o argumento é análogo no que tange à essência, para ser aplicado ao 

ato do gerenciamento de perfis em sites de redes sociais. É naquele espaço onde os usuários 

têm a possibilidade de se manifestarem como querem ser vistos, como são e como se vêem. 

Döring ainda comenta que a home page pessoal representa elementos relevantes formadores 

de um canal de auto-expressão e de autoconstrução que sustenta um importante meio de 

comunicação. O mesmo argumento pode ser aplicado, já que o preenchimento dos perfis 

aponta a intenção do usuário de manifestar, às pessoas que acessam suas informações, dados e 

indicações sobre sua identidade.   
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Da mesma forma, um estudo realizado por Nicole Ellison, Rebecca Heino e Jennifer 

Gibbs, sobre as estratégias de auto-apresentação em um site de encontros online, apontou que 

os participantes constroem seus perfis de acordo com o que consideram ideal para encontrar 

um parceiro romântico e para isso, norteiam-se pelos indícios deixados pelos outros usuários 

(ELLISON, HEINO e GIBBS, 2006). A pesquisa registrou que as pessoas procuram qualquer 

traço que indique como elas devem construir seus perfis de maneira a torná-lo mais atraente 

para o usuário que querem impressionar. Assim, elementos, que muitas vezes parecem 

irrelevantes, como o horário de conexão das pessoas ou o estilo gramatical da escrita, podem 

ser um aspecto a ser considerado sintomático pelos participantes que ajustam seus perfis ao 

agrado dos que eles querem despertar interesse e, da mesma forma, ao contrário.  

Ellison, Heino e Gibbs contam que nestes casos de auto-apresentação em seus perfis, 

quando os usuários têm tendência de descrever-se com adjetivos que não explicam 

exatamente como eles são, mas qualificam suas características de forma a agradar os outros, 

elas passaram a denominar como “espelho nebuloso”. Este fenômeno ocorre quando os 

participantes desejam, intencionalmente, apresentar uma imagem auto-idealizada de si, que, 

segundo as autoras, é como eles se vêem e como traz uma conotação diferente daquela pessoa, 

é a sua auto-imagem, mas também não é uma aparência inexistente, porque ela é real na 

mente do usuário. A terminologia do “espelho nebuloso” separa a autopercepção da 

concepção e da avaliação que os outros fazem da pessoa (ELLISON, HEINO e GIBBS, 

2006). Podemos dizer então, que quando criamos um perfil, ou quando preenchemos as 

informações requeridas em um site de redes sociais com informações que não correspondem à 

verdade integral sobre nós, estamos diante de uma projeção do que queremos que seja a nossa 

identidade, e porque não, que essa projeção, baseada no que Goffman caracteriza como uma 

reafirmação ou um rejuvenescimento (2009, p.40), venha a tornar-se a nossa identidade futura 

e incorporada.  

O estudo realizado em 2008, por Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck e Jason Martin, 

da Universidade de Temple, sobre a construção de indentidade no Facebook, abordou o 

aspecto de como as pessoas se expõe no site em questão, a fim de mostrar-se como querem 

ser vistas pelos seus pares, ou seja, como os autores denominaram, um anúncio de identidade 

(ZHAO, GRASMUCK e JASON, 2008).   
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 Danah Boyd defendeu, em sua tese de doutoramento pela Universidade de Berkeley, 

na California, que os sites de redes sociais configuram o espaço construído através da 

tecnologia e por meio das comunidades, o imaginado que emerge como a interação entre as 

pessoas e os computadores. Além disso, Boyd descreve que os adolescentes, ao exercitarem a 

interação por meio dos sites de redes sociais, desenvolvem estratégias que se mostram como 

novas alternativas de vida social através da mídia e acabam por ser incorporadas na vida 

cotidiana, e com isso, eles fazem com que as novas tecnologias remodelem a vida pública e 

também reconfiguram a própria tecnologia (BOYD, 2007).   

A superexposição nos sites de redes sociais é descrito por Danah Boyd com o uso de 

uma metáfora. Ela explica que o fenômeno pode ser comparado a uma situação onde algumas 

pessoas conversam muito alto em um ambiente em que há muitos ruídos. Este é exatamente o 

motivo que as pessoas falam em voz muito elevada, para que possam ser ouvidas e entendidas 

pelos interlocutores. Porém, a situação imaginária continua com o repentino silêncio dos 

barulhos externos à conversação. Ou seja, os ruídos que protegiam o diálogo em voz muito 

alta daquelas pessoas foram cessados de modo repentino e o que todas as pessoas do contexto 

puderam ouvir foi a fala muito alta do interlocutor de forma isolada, nítida e muito salientada. 

Assim Boyd caracteriza os new feeds do Facebook. Boyd comenta nesse estudo ainda, que, no 

Facebook, o fluxo de informações traz às pessoas uma falsa sensação de intimidade, mas isto 

não é o que acontece fora da vida on-line.     

  
Sites de redes sociais como o Facebook sugerem que as pessoas podem manter um 
número infinito de amigos, desde que tenham as ferramentas de gerenciamento 
digitais necessárias. Apesar de ter centenas de amigos em sites de redes sociais, os 
usuários não mantém com eles, na verdade, relacionamentos sociais iguais fora do 
ambiente on-line. Estes amigos digitais não são necessariamente amigos e as 
ferramentas de gestão não são boas o suficiente para a construção e manutenção de 
laços estreitos de amizade. [...] As pessoas apreciam a informação pessoal, porque é 
a moeda de capital social, hierarquia e conectividade. (BOYD, 2008, pp. 16-17, 
grifo nosso).2    

 5. CONCLUSÃO  

  

                                                 
2 Tradução livre da autora para: “Social network sites like Facebook imply that people can maintain infinite 
numbers of friends provided they have digital management tools. While having hundreds of Friends on social 
network sites is not uncommon, users are not actually keeping up with the lives of all of those people. These 
digital Friends are not necessarily close friends and friendship management tools are not good enough for 
building and maintaining close ties. […] People relish personal information because it is the currency of social 

hierarchy and connectivity.” 
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 Com base nos fundamentos da teoria de Goffman sobre as representações de si, 

consideramos que a terminologia adequada a ser utilizada para esse estudo sobre como os 

jovens utilizam os perfis das redes sociais para se revelar, é autorrepresentação. Esta 

inferência se dá em virtude de que, quando uma pessoa está diante de outra, ela está sempre 

atuando, ou seja, sempre representando. O desempenho dessa atuação, ou desses papéis 

sociais, pelo ator, conforme Goffman, são sempre em função de projetar e apresentar o melhor 

de si para mostrar ao público. (GOFFMAN, 2009).  

É claro que Goffman provou que este mesmo artifício pode ser realizado através da 

interação face a face, de formas muito eficazes. Ora, a identidade é um desempenho em 

continuidade. A proposta goffmaniana de compreensão de papéis sociais é fundamentada mo 

fato que as pessoas são os atores que os representam em um contexto de audiência pública, ou 

seja, um ambiente de interação social a patir da linguagem. Isto permite que as pessoas 

interpretem juntas seus papéis para manter suas autoimagens escolhidas de si mesmas e de 

seus pares. O que vemos aqui é a transformação da sociabilização, pela juventude e 

adolescência, a partir da ressignificação dos valores sociais por meio de uma estratégia 

paralela à interação face a face, que remodelou a vida cotidiana com novas incorporações on-

line convivendo com o offline. Novamente, reiteramos que a juventude/adolescência tem sua 

fundamental importância neste contexto, porque são eles que estão naturalmente neste 

processo, tendo nascido já nesta conjuntura. São eles que representam os maiores números 

dos índices com acesso aos computadores e internet.   

No que tange à análise do perfil, consideramos que os atores sociais são os mais 

importantes elementos de investigação, porque compõem a primeira construção da rede social 

e constituem figuras de representação identitária (RECUERO, 2009a). Por isso, eles ocupam 

lugares de fala e "[...] atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 

constituição de laços sociais" (RECUERO, 2009a, p. 25). No caso das redes sociais, porém, 

os atores não são especificamente atores, mas sim representações de atores sociais, porque 

configuram espaços de interação e de relacionamentos (RECUERO, 2009a).   

É exatamente neste processo que destacamos a relevância da participação dos atores 

sociais. É o momento, em que eles manifestam sua subjetividade e atribuem sua característica 

única  e personalizada ao mecanismo da interação nas redes sociais. Vale considerar que cada 
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ator é uma construção singular de si, do self que está em um polo da rede e que configura um 

aspecto subjetivo e exclusivo, mas que está em constante construção. A forma de expressar 

esta subjetividade por meio das redes sociais é através da manutenção de determinados 

elementos possíveis na internet, como os perfis disponíveis hoje. Neste caso, estamos falando 

dos perfis dos sites de redes sociais.  

Perfis como construção simbólica de seus atores são elementos valorosos para 

investigação por sua rica essência significativa. Um perfil pode ser como um anúncio de 

identidade (ELLISON, TOMA e HANCOCK, 2006), quando o ator representa uma 

identidade idealizada (GOFFMAN, 2009). Quando o ator quer deixar seu perfil mais atrativo 

para encontrar um parceiro romântico, seu perfil pode ser como um “espelho nebuloso” 

(ELLISON, HEINO e GIBBS, 2006).   

O objetivo é sempre o mesmo, o de monitorar a imagem que os outros têm da própria 

pessoa. (GOFFMAN, 2009). Pode-se constatar que os sites de rede social não só provocaram 

uma alteração no comportamento social dos jovens (BOYD, 2007), como transmutaram a 

autoestima deles. Enfim, para epitomar, concluimos que os jovens se autorrepresentam 

projetando-se como alguém que almejam ser, como pretendem que seus interlocutores os 

vejam. Essa é uma autorrepresentação idealizada de si.   
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LADO NIX: WEB-SÉRIE OU SÉRIE NA WEB? ANÁLISE DOS TERMOS  
ATRAVÉS DE ESTUDOS NARRATIVOS EM MAPAS 

  
Gustavo Arruda Lins1  

  
RESUMO  
  
Este artigo se propõe a discutir os conceitos de série na web e websérie, partindo do estudo 
da narrativa, baseado nas pesquisas sobre o Tempo discutido por Santo Agostinho, de 
intriga por Tzvetan Todorov, passando pela narratologia de Aristóteles e Paul Ricoeur – 
que também analisa as discussões de Santo Agostinho –, e usando como objeto de estudo 
conclusivo a série Lado Nix, analisando a apropriação do Tempo pelo roteiro, tomando 
como referência o uso da narrativa nos objetos audiovisuais de TV, cinema e web, e 
principalmente as características que a encaixam no termo "série na web" ou "web-série", 
tomando como base teórica o estudo narrativo em Mapas, o conceito de série e as 
características da linguagem web. Este artigo é relevante por se tratar de uma área ainda 
pouco estudada no audiovisual, e procura definir conceitos em uma web que está em 
constante transformação e evolução, tanto em plataforma quanto em linguagem.  
  

PALAVRAS-CHAVE: Web-série; Série na web; Narrativa; Mapas narrativos; Lado Nix.  
  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Os avanços tecnológicos e o uso das novas mídias influenciam a interação humana. 

No ato de narrar, a forma de como contar uma história também se modifica a partir dessas 

transformações. Isso aconteceu do rádio para o cinema, e dos dois para a TV, assim como da 

TV Analógica para a TV Digital. Contar uma história agora, com a internet, tem novas 

influências. A partir do surgimento da web como linguagem, outras possibilidades de 

formatos começam a ser produzidos.  

 Lado Nix, por exemplo, é uma produção independente para internet, que usa o site 

Youtube para veicular um conteúdo audiovisual seriado. Com o uso dessa nova plataforma, a 

linguagem do meio deve influenciar o modo em que o vídeo é produzido e assistido. A partir 

desse argumento, dois formatos audiovisuais seriados surgem, relacionados com a internet: 

séries na web e web-séries. Todavia, os estudos sobre essas categorias e as diferenças entre 

elas ainda são escassos.  

                                                 
1 Graduado no Curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, Recife, PE, email: gusarrudalins@gmail.com.  
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 Lado Nix é intitulada como web-série. Mas o que define uma web-série? Ela tem as 

características que a intitule como tal? Também por conta dessa falta de pesquisas sobre o 

tema, não há divisões tão perceptíveis entre os dois formatos.  

 Para a realização deste projeto de pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre as narrativas, focando o audiovisual em séries na tv, na internet, a internet 

2.0 e 3.0, e mercado de nicho, entre outros conceitos relevantes para esta análise. Finalizada 

esta etapa partimos para a análise do produto audiovisual - websérie Lado Nix - propriamente 

dito, utilizando-se para isso da análise de conteúdo. Na visão de Bardin (1977), a análise de 

conteúdo é:  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem.  
  

Procurar definir nomenclaturas adequadas aos formatos audiovisuais auxiliam no 

entendimento das inovações tecnológicas e ideológicas, e irão ajudar novos estudos a se 

concretizarem. Este artigo, então, se propõe a discutir os conceitos de série na web e websérie, 

partindo do estudo da narrativa, baseado nas pesquisas sobre o Tempo discutido por Santo 

Agostinho, de intriga por Tzvetan Todorov, passando pela narratologia de Aristóteles e Paul 

Ricoeur – que também analisa as discussões de Santo Agostinho –, e usando como objeto de 

estudo a série Lado Nix, analisando a apropriação do Tempo pelo roteiro, a estética através 

das imagens, a complexidade na interação do público com o conteúdo audiovisual, e 

principalmente as características que a encaixam em séries na web ou web-séries. Para 

análises mais práticas, este artigo compara especificidades de produtos elaborados para TV, o 

Cinema e para a internet.  

  
  
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
  
2.1. TEMPO, ESTRUTURA NARRATIVA E INTRIGA  

  

Narrativa, tempo narrado e intriga fazem parte de um leque de estudos, baseados em 

Aristóteles, Paul Ricoeur, Todorov e Janet Murray além de outras pesquisas, importantes para 

o entendimento da construção imagética de um roteiro, uma ideia ou um conto; narratologia, 
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objeto de estudo de Todorov e Ricoeur, mas em vídeo, como no caso da série na web Lado 

NIX, objeto de estudo.  

 Quem analisa a estrutura narrativa é o filósofo Paul Ricoeur, através das leituras do 

Livro XI das Confissões de Santo Agostinho (voltado para a análise do tempo na narrativa) e a 

Poética, de Aristóteles (onde focaremos a análise da intriga), que ele faz no livro Tempo e 

Narrativa (ed. 2010). Em primeira análise, Paul Ricoeur afirma que “é a narrativa que torna 

acessível a experiência humana do tempo, o tempo só se torna humano através da narrativa”. 

Antes de analisar juntos os conceitos de tempo, intriga e narrativa, vejamo-los separadamente.  

 No capítulo intitulado “As aporias da experiência do tempo”, Paul Ricoeur 

destrincha as concepções feitas por Santo Agostinho. O que é o tempo? Para que serve o 

tempo? Estas questões em sua essência não são diretamente respondidas pelo autor. E 

possivelmente nunca serão completamente. Mas uma análise sobre o uso, a impressão e a 

percepção do tempo se iniciou, inclusive, do princípio. “In principio fecit Deus”. Se, 

conforme o capítulo um do livro Gênesis da bíblia, no princípio havia Deus, e antes disso, o 

que havia? E durante quanto tempo só havia Deus? “Dixitque Deus fiat lux et facta est lux”. E 

Deus disse: Faça-se a luz! (como um verbo intransitivo tal qual “choveu”). Durante quanto 

tempo Deus viveu junto ao nada? E em quanto tempo fez-se a luz? E assim continuou Deus a 

criar a escuridão, o céu, a terra, as estrelas, o sol, o homem e a mulher. Na bíblia, essa 

passagem não dura mais que um capítulo do Gênesis. Duração. À escrita, não durou um 

capítulo, mas o quanto em tempo durou?  

 Questionamentos como esse nos levam a analisar o tempo de forma relativa. O 

tempo do tempo é relativo. E assim chegamos a uma questão ontológica, analisada por Paul 

Ricoeur e Santo Agostinho: “Que é, pois, o tempo?” (RICOEUR, 2010, p. 16), quid est enim 

tempus? (XI, 14, 17). Argumentos de Santo Agostinho são analisados por Paul Ricoeur; 

argumentação cética e não-cética sobre a existência do tempo. “O tempo não tem ser, porque 

o futuro ainda não é, o passado já não é e o presente não permanece” (RICOEUR, 2010); 

análise cética. “Dizemos que as coisas por vir serão, que as coisas passadas foram e que as 

coisas presentes passam” (RICOEUR, 2010); análise não-cética. Nota-se que o uso da 

presença real do presente na segunda citação ajuda, em termos de linguagem, à sustentação da 

ideia de existência do tempo. Isso torna o tempo completamente interpretativo, visto que nós 

compreendemos o que é falado sobre o tempo, ou quando ele é usado. A demora do tempo, a 
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passagem do tempo. Mas “como pode o tempo ser, se o passado já não é, se o futuro ainda 

não é e se o presente não é sempre?” (RICOEUR, 2010, p. 17). Como citei acima, algumas 

perguntas sobre o tempo não foram respondidas nas análises de Santo Agostinho e Paul 

Ricoeur. Não me atrevo a tentar respondê-las.  

 A questão seguinte em relação ao tempo vem em torno da medida. A medida que diz 

se o tempo é longo ou curto, ou está se alongando ou se encurtando. Quando define-se um 

ponto do passado e um do futuro, diz-se que o passado se distancia, se alonga, e o futuro se 

aproxima, se encurta. A medida do tempo, porém, só é sentida ao passo que se vive, que o 

tempo passa. “É quando o tempo passa que o medimos; não o futuro que não é, não o passado 

que já não é, nem o presente que não tem extensão, mas 'os tempos que passam'” (RICOEUR, 

2010, p. 32).  

 Analisar dessa forma faz o passado e o futuro estarem ativos no presente, em forma 

de memória e expectativa, respectivamente. Portanto, segundo Paul Ricoeur, passado e futuro 

são “modalidades do presente” (RICOEUR, 2010, p. 18). O movimento do tempo dáse, 

portanto, entre a lembrança do ocorrido e a expectativa ao não-ocorrido. Lembrar é trazer o 

passado ao presente, através de imagens da memória. Prever é o “por vir”, são imagens que 

simulam o que virá. “O tempo é o que dizemos, é o que ouvimos”, afirma Santo Agostinho. 

“É por isso que, diremos nós, há enigma, mas não há insciência”, afirma Ricoeur.  

  

2.2. NARRATIVA ILUSTRADA  

  
 Experiências são repassadas de geração em geração desde os primórdios da 

humanidade, diria até mesmo dos animais. A experiência de quem é predador ou presa para 

um porco-do-mato, por exemplo, é passada dentro dos bandos para a sobrevivência. Sem 

essas informações, um porquinho desavisado acabaria sendo o jantar de algum felino. 

Experiências repassadas como ensinamento, de uma comunidade que vive sob uma ordem 

elementar de sobrevivência, se assemelham muito com os ensinamentos que uma fábula 

transmite para crianças. Contos sobre corujas, elefantes, coelhos e tartarugas que se 

encontram em uma situação de inicial tranquilidade, até que algo acontece e um novo repouso 

aparece, agora com ensinamentos de como a vida deve realmente ser. Esses contos são 

narrativas, histórias contadas através de um único ponto de vista, que transmitem informações 

de experiências vividas. Segundo Todorov, “o melhor caminho para a teoria passa pelo 
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conhecimento empírico preciso”. (TODOROV, Tzvetan. As Estruturas Narrativas. Ed. 

Perspectiva, 1970. Pág. 81) É nisso que fábulas se baseiam, ilustram a teoria de forma 

empírica. E esse é o objetivo de toda obra de arte: a de servir de ilustração.  

 A estrutura dessa narrativa dá-se pelo esquema básico de repouso – movimento – 

novo repouso. Como um “Era uma vez X1. Até que Y e então X2”. Pode-se analisar também 

como equilíbrio (X1) – desequilíbrio (Y) – novo equilíbrio (X2)2. Essa estrutura está em todas 

as narrativas com início, meio e fim, visto que Y é aquele acontecimento que muda os 

parâmetros de repouso em X1 [chamado de Ponto de Virada por Syd Field (1997)], 

evoluindo-o a X2, que pode ser semelhante a X1, mas não o mesmo, pois a experiência de 

haver Y existe em X2 e não em X1.  

  

  
FIGURA 1 – DESENHO DE MAPA DE NARRATIVA LINEAR CONFORME EXPLICADO ACIMA  

  

 Essa estrutura dá importância à intriga. Esse equilíbrio X1, que inicia a narrativa, 

não significa o início de tudo, simplesmente por ser o começo (afinal, a história é um recorte). 

“ O que define o começo não é a ausência de antecedente, mas a ausência de necessidade na 

sucessão”. (RICOEUR, 2010, p. 70).  

 A intriga muitas vezes é usada para fazer uma comparação entre os dois pontos de 

equilíbrio X1 e X2, equivalentes e semelhantes porém diferentes. Equivalentes e semelhantes 

porque são pontos de equilíbrio em que há paz e não há conflito. Diferentes porque acontecem 

em momentos distintos e sucessivos, e, por conta da intriga e ponto de virada Y que os separa, 

                                                 
2 Sendo X sempre indicativo de repouso/equilíbrio e Y de intriga/desequilíbrio, conforme convenção adotada 
neste trabalho.  
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um é o espelho do outro após o conflito. A intriga é o embrião do conflito. “Pode-se 

apresentar a intriga mínima completa como a passagem de um equilíbrio a outro. (...) O 

essencial é que o poeta – narrador ou dramaturgo – seja compositor de intrigas” (TODOROV, 

1970, p. 64, 88).  

 Portanto, entende-se que: se a narrativa é um parâmetro do tempo e o preenchimento 

desse esqueleto narrativo básico se vale das experiências, que são jogo entre equilíbrio e 

desequilíbrio dado pela intriga, a experiência temporal é viva através da intriga. Ou seja: Se 

Narrativa é um parâmetro do tempo cujo preenchimento se vale das experiências, tempo são 

experiências. É a quantidade de acontecimentos, ações, que irão definir a extensão do tempo. 

Não cronologicamente, mas a percepção de como esse tempo passa.  

  
 Isso significa que quanto mais conflito, quanto mais história, pontos de virada (Y), 

quanto mais intriga uma história tiver, mais acontecimentos existirão nas narrativas. E aí 

voltamos às interpretações sobre o tempo: numa narrativa, o que importa não é como o tempo 

aparece linearmente, cronologicamente, mas como o tempo aparece para a intriga. “É o tempo 

da obra, não o tempo dos acontecimentos do mundo. (…) A relação interna da intriga é mais 

lógica que cronológica” (TODOROV, 1970).   

 Um exemplo em que a análise temporal é foco do objeto é a série americana de TV 

24 Horas. Nela, a proposta dos acontecimentos é que toda a história da temporada aconteça 

em 24 horas, com 24 capítulos de uma hora cada, resultando em uma linguagem quase de 

tempo real. Em outras séries cujos programas também duram uma hora, pode haver 

transformações temporais completamente diferentes, podendo passar mais de um dia em um 

programa só. Isso se vale pela importância dos acontecimentos naquele dia: não é porque o 

dia se comprimiu em menos de uma hora, mas os pontos de virada (Y) podem ser 

transmitidos nesse período de tempo menor. É claro que o formato da série 24 Horas preza 

por essa ilusão de tempo real, e portanto isso deve ser preservado. Mas o que define o tempo 

da história do programa é o roteiro, que depende da construção das intrigas para criar 

situações relevantes à trama. A passagem de X1 para X2 por Y, nesse caso, procura buscar o 

tempo cronológico.  

  

2.3. NARRATIVA EM MAPAS  

  



 

902 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

 Analisar o que é importante ou não para uma realização audiovisual vai além do 

trabalho do roteirista. Diretores que agilizam a cena, atores que transformam a forma de falar 

através do personagem e montadores e editores que decupam o material para que tenha um 

ritmo o mais adequado possível para a proposta do objeto. Esses são pilares que podem, cada 

um a seu modo, aumentar ou diminuir o tempo real do objeto audiovisual, sem 

necessariamente transformar o tempo da história, descrito no roteiro.  

 A estruturação narrativa em um roteiro, de objeto audiovisual ou não, analisando os 

pontos de virada decorrentes das intrigas que se constroem na história, são desenvolvidas pelo 

que se pode chamar de Mapa Narrativo (nota, a figura 1 representa um mapa narrativo  

rudimentar, de produto audiovisual linear). Essa nomenclatura se dá por conta de uma 

analogia às possibilidades de percurso que um roteiro pode ser construído, ou como o caso de 

um game, onde o jogador tem a possibilidade de transformar a construção narrativa do próprio 

jogo seguindo os caminhos que escolher em seus pontos de virada. Os mapas narrativos são 

os “guias para a criação de eventos específicos dentro da história como um todo” (BREYER, 

Felipe; FALCÃO, Leo; NEVES, André M. Mapas Narrativos: estruturas para criação e 

avaliação de games.  2007).3  

 Em produtos audiovisuais lineares ou unidirecionais, não há a possibilidade da 

narrativa ser transformada, através desse multidirecionamento existente nos mapas. Isso se dá 

porque, com o roteiro já definido e as imagens captadas e editadas, foi-se previamente 

escolhido o caminho seguido pela narrativa; X1 até que Y e então X2. Em games (produtos 

que são por definição interativos e multidirecionais), por exemplo, o jogador tem o poder de 

escolher de que forma guiará o jogo e sua história. Os pontos de virada, nos casos 

unidirecionais e multidirecionais, acabam não abrangendo tantas possibilidades, visto que a 

quantidade de fins e meios, seja em um produto audiovisual seja em um game, necessita de 

uma base de dados cada vez maior quanto forem as possibilidades narrativas. Mas o caminho 

pelo que segue a história, enquanto em unidireção não pode mudar, em multidireções sim. 

Isso provoca no espectador a sensação de poder sobre o que está acontecendo, gerando um 

envolvimento muito maior por conta da responsabilidade sobre o segundo repouso, dentro das 

opções possíveis em X2, X3, X4, etc.  

                                                 
3 Em uma obra não-interativa, o mapa será sempre linear, pois o público não pode escolher outros pontos de 
virada (Y) ou novos repousos diferentes (X3 ao invés de X2).  
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FIGURA 02: DESENHO DE MAPA NARRATIVO MULTIDIRECIONAL.  

  No filme longa-metragem Mr. Nobody (2012), do diretor belga Jaco Van Dormael, 

responsável também pelo roteiro do filme, a narrativa desenvolve o tema de mapas narrativos, 

ilustrando essas possibilidades de intriga. Na trama, um homem centenário conta a sua vida a 

partir de um ponto de virada específico, quando os pais se separam e ele tem que decidir entre 

viver com a mãe ou com o pai, e a partir daí fazer outras escolhas em sua vida. Acontece que 

ele começa a discorrer sobre todas as possibilidades de vida desde o momento de sua escolha 

como filho, e as possibilidades vão sendo mostradas ao espectador. Qual desses caminhos ele 

realmente tomou? Isso não importa, pois o filme realmente pretende analisar como as 

escolhas vão construindo os caminhos a se seguir, mas mostra também quantas possibilidades 

multidirecionais a vida pode ser trilhada; nesse caso, a história de um rapaz transcrita em um 

filme que poderia ser contada de várias formas, em uma rede narrativa de mapas. O diretor 

escolheu todas elas para desenvolver o Mr. Nobody. É importante pontuar, porém, que o tema 

de mapas narrativos, nesse filme, é apenas ilustrativa, não deixando ao espectador o poder da 

interatividade e da escolha. O mapa dessa obra será linear, pois do início ao fim há a 

passividade do espectador perante à construção do conteúdo narrativo. A construção  de X1 

até que Y gerando X2, X3, X4, etc., nesse caso, se resolve quando uma das opções de 

segundo repouso é escolhida (escolhida na linearidade do objeto audiovisual), negando todas 

as outras porém mostrando que é possível a escolha de diferentes caminhos. Detalhe: apenas 

mostrando, não possibilitando.  

  



 

904 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

   
FIGURA 03 - ANÁLISE DO MAPA NARRATIVO EM MR. NOBODY; LINEARIDADE.  

  

 Em um projeto de um filme de terror, o Last Call (2010), antes de determinadas 

sessões do filme os espectadores foram convidados a se cadastrar, cedendo informações como 

nome, e-mail e número de celular. Durante o desenrolar do filme, a personagem faz uma 

ligação e o celular de um desses espectadores toca, ao mesmo tempo. Eis que se inicia uma 

interação entre espectador e narrativa extraordinária. Em várias situações de perigo, a 

personagem pede ajuda a essa pessoa que está ao telefone. Decisões de subir ou descer as 

escadas, ir para direita ou esquerda ou perguntas de sim e não ficam a cargo do espectador, 

que tem o poder de interagir e interferir completamente na narrativa da trama. Nesse caso, há 

o multidirecionamento, possibilitando um encaminhar da história que interfere na narrativa, 

nos vários pontos de repouso e, a cada Y, a decisão entre X2, X3 ou X4 nas mãos desse 

espectador. Essa interação interfere até na duração do filme.  

Novamente, as possibilidades de interação são menores do que um 

multidirecionamento em um game, principalmente pelo banco de dados restrito, mas esse já é 

um exemplo das possibilidades interativas que não se encontram com frequência em filmes ou 

séries de TV.   

  

2.4. NARRATIVA EM SÉRIES  
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 Nos programas seriados ficcionais televisivos tradicionais, a narrativa é construída 

através de uma estrutura seriada com trajetória fixa. Novamente a linearidade dos objetos 

ficcionais não permite a manipulação da narrativa pelo espectador, impedindo assim a 

interatividade. Os seriados são muito populares nos Estados Unidos, e têm como característica 

ser séries de programas ficcionais com uma abordagem comum a todos, podendo diferenciar 

de programa a programa em outros pontos, como temporalidade (um programa sucedendo o 

outro através da história), temática (cada programa tendo a sua temática dentro da abordagem 

da série) ou situação (mesma construção narrativa, mesma temática mas situação diferente: 

local, personagem, etc.).  

 A equipe define as possibilidades narrativas dos programas e a trama é construída 

com o objetivo de agradar o público.  O showrunner – produtor responsável pela idealização e 

desenvolvimento da série – define, com a equipe de roteiristas, as possibilidades narrativas e 

os caminhos a serem trilhados durante o desenrolar da trama. É importantíssimo levar em 

conta a empatia do público quanto aos programas passados, para a construção dos programas 

seguintes. Para tanto, nos momentos iniciais de brainstorm e roteiro, pesquisa de opinião do 

público deve entrar em pauta, para discutir os próximos passos narrativos das tramas 

desenvolvidas. Isso é uma forma da opinião do público interferir na construção narrativa das 

séries, mas essa é uma influência indireta, que não necessariamente precisa acontecer para a 

realização do material audiovisual. É claro que a audiência está diretamente ligada ao sucesso, 

bem como ao lucro, mas desde o início da veiculação – e como acontece durante toda a 

temporada de algumas séries – o material audiovisual pode estar pronto, havendo a veiculação 

mesmo sem um estudo sobre as opiniões aos episódios anteriores.  

 Acontece que nas séries de TV o envolvimento do público com a escolha da 

narrativa é muito restrito, construindo uma relação quase total de emissão de um lado e 

apenas recepção do outro. A hierarquia existe nesse sentido, pois o espectador, por mais que 

tenha voz e que influencie as escolhas de como o roteiro vai seguir, não o define  

completamente. E mesmo quando define, essa escolha não é imediata, pois requer do produtor 

audiovisual uma análise de todas as interpretações de público sobre a série, e após esse estudo 

ele pode assim modificar ou não o direcionamento de roteiro e, portanto, construção narrativa 

através desse mapa de possibilidades.  
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2.5. NARRATIVA E A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA  

  

 É importante perceber que a posição dos que fazem a comunicação no audiovisual 

(telespectadores e comunicadores) muda drasticamente com os atributos técnicos e as novas 

possibilidades que traz a internet e a TV Digital. Com o sistema de comunicação analógico, 

acontecia a produção do material audiovisual e, através das antenas de emissão, o sinal é 

captado pelas antenas de recepção nas casas e locais onde há uma televisão. Nisso, alguém em 

posição passiva está em frente a essa TV recebendo as informações e o conteúdo que o 

comunicador, alguém em posição ativa, o emissor, está transmitindo. Essa nomenclatura 

emissor-receptor se dá quando a mensagem caminha em via única, quando o comunicador 

envia, o espectador recebe e codifica, compreendendo a mensagem. Se dá então o caminho 

sem volta das opiniões, dos comentários e da exposição dos fatos, podendo ser 

completamente manipulada, visto que não haverá resposta para tal.  

Com esse sistema de comunicação agora digital, a televisão se torna uma janela em 

que quem a abre pode escolher a vista. Ver um dia de chuva, ou uma tarde ensolarada, 

passarinhos cantando ou uma janela para o trânsito caótico de uma cidade com protestos 

acontecendo. A TV Digital possibilita ao espectador a escolha do material a ser visto, os 

portais de notícias de sua preferência, os programas, séries, conteúdo. Além disso, ele permite 

uma interação ainda não totalmente explorada ou conhecida, mas que está se desenvolvendo. 

 É possível comentar interativamente (e de imediato) os programas, interagir através 

do envio de vídeos, criar o conteúdo. Essa criação é guiada pela narrativa do roteiro do 

programa, e os caminhos seguem a mesma lógica X1 até que Y e então X2 ou X3 ou X4, etc., 

que estão presentes nas narrativas ficcionais, mas também em programas de realityshow, 

programas de entrevistas, telejornais, etc. Tudo depende da liberdade de interação  que é dado 

aos espectadores. E liberdade para interagir é um dos atributos que mais chama atenção na 

web 3.0.  

A criação e popularização do uso da internet como plataforma (em aplicativos, redes 

sociais e a capacidade de compartilhamento e desenvolvimento informacional) é característica 

da web 2.0, e a 3.0 está ainda em estudo prévio e construção. Isso porque seus elementos 

estão ainda embrionários. Interatividade, ausência de hierarquia e modularidade na internet 

são elementos que ainda não foram devidamente encontrados ou definidos/definitivos. 
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Segundo Silvio Meira, Pesquisador em Tecnologia do Porto Digital, a web 3.0 é “a rede onde, 

além de inserir meu próprio conteúdo, eu programo as funções que acho que deveriam estar 

lá” (MEIRA, Silvio. 2010). Ou seja, essa plataforma dá o poder de todos interagirem com o 

conteúdo de forma a modificá-lo.  

Por conta dessa liberdade e da capacidade de interação e resposta, nomear os 

espectadores de receptores e os comunicadores de emissores já não é mais coerente. Como a 

informação, o conteúdo e as opiniões agora vêm dos dois lados, tanto de quem produz o 

material audiovisual quanto quem consome esse produto, mais correto é chamar os dois 

extremos da comunicação como produtores e usuários.  

Além da interação cada vez maior, a convergência está presente quando games se 

juntam a portais de notícias e sites de compartilhamento de fotos e vídeos em um só lugar. 

Elementos de rádio e de TV estão se aproximando dessas possibilidades para agregar valor e 

possibilitar um maior contato com o público.  

Com isso, muitas empresas estão se inserindo no universo da internet e produzindo 

conteúdo para as duas plataformas, com linguagem nem sempre distinta. As produções 

audiovisuais ficcionais para web estão em sua maioria em um formato clássico de narrativa, 

em que X1 até que Y e então X2, como no estudo narrativo, com intriga definida, porém sem 

possibilitar a atuação do usuário na construção narrativa ou na interatividade ao caminhar do 

roteiro, seja com comentários públicos, com interferências ou desmembramentos e 

modularidade. O interesse dos produtores por fazer com que uma série ficcional seja mais do 

que apenas uma narração unidirecional (em que o usuário apenas vislumbre) ainda é pequeno, 

e a prática também.  

  

2.6. SÉRIES NA WEB OU WEB-SÉRIES?  

  

Um produto seriado ficcional com os formatos clássicos narrativos (provenientes dos 

estudos televisivos) e sem as influências características da web não podem significar um novo 

modo de fazer o audiovisual. Séries alocadas na web não podem se chamar webséries pelo 

simples fato de estarem em algum portal da internet. Esse fato categoriza o material 

audiovisual a uma “série na web”, e não uma “web-série”.  
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Uma série na web recente é House of Cards, do site Netflix. Esse site é um portal de 

seriados e filmes na internet, assistidos na tv ou no cinema, e que agora estão disponibilizados 

com uma mensalidade a baixo custo. Este canal de conteúdo na internet começou a produzir, 

em 2013, o seu material próprio, sendo lançado exclusivamente no site, que até então 

reproduzia. O foco, portanto, tornou-se a web. Alguns objetos audiovisuais exclusivos para 

internet se intitulam como web-séries. House of Cards, não. A série na web produzida pela 

Netflix é um objeto audiovisual em série cuja narrativa não é transformada pelo espectador, e 

conta a história de um político americano que almeja um alto cargo em Washington D.C. O 

fato de a produtora afirmar que House of Cards é uma série na web, e não uma web-série, 

reforça a importância de intitular corretamente e através dos parâmetros característicos dos 

dois formatos audiovisuais. Séries na web, de formato clássico e análogo ao da televisão 

tradicional, e web-séries, cuja participação da internet no estudo do formato é indispensável.  

Web-séries podem ser conceituadas como objetos audiovisuais (ficcionais ou não a 

depender do gênero do programa) de estrutura seriada com trajetória mutável, variando a 

partir de pontos narrativos clássicos como temporalidade, temática e situação, que utilizam de 

uma linguagem ágil, interativa e modular para com os usuários, que desenvolvem a 

possibilidade (e necessidade) de construir a narrativa através da liberdade dada a ele dentro do 

roteiro. Liberdade essa que pode estar evidenciada em uma escolha por um caminho narrativo, 

uma interação de envio de dados ou informações. Na web-série Conquista Interativa, do canal 

do Youtube Maionese Produções, o personagem Lucas precisa do espectador para, 

interativamente, ajudá-lo a conquistar a garota dos seus sonhos.   

 

 
 

FIGURA 4 - FRAMES DA WEB-SÉRIE CONQUISTA INTERATIVA E ALGUMAS OPÇÕES DE 
RESOLUÇÃO DE INTRIGA  
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Nessa web-série, o internauta deve escolher entre opções dadas pelo próprio Lucas 

para seguir com o seu plano de juda sta-la. De início, são sugeridas situações, e a partir dela 

opções de como se comportar perante algum estímulo do vídeo. O X1, nesse caso, aparece 

como a situação apaixonada de Lucas por uma garota, até que Y acontece: ele decide tomar 

uma atitude para tentar juda sta-la. O espectador, então, pode escolher que atitude é essa: X2 

(Deixar pra lá) ou X3 (Falar com ela). Escolhendo a opção X2, ele deixa a garota de lado e 

segue, até que um Y2 acontece (ele cai e ela vem juda-lo, e o reconhece) e outras duas opções 

para o público aparecem: X2.1 (Fingir que não lembra) ou X2.2 (Falar o que sente). 

Escolhendo a opção X3, ele se prepara para tal, e indaga o que falar (Y3). As opções dadas 

são X3.1 (Cantada), X3.2 (Dar um “oi”), X3.3 (Dizer que lembra dela) ou X3.4 (Dar um 

soco). Daí os caminhos seguem em repousos, intrigas e novos repousos, até a finalização da 

narrativa [exceto no caso do X3.4, por exemplo, que o soco é dado e a opção é tão ridícula 

(dar um soco na garota não vai, exatamente, fazer com que ele a conquiste) que o próprio 

personagem obriga o espectador a voltar e escolher uma outra opção].4 Abaixo segue um 

quadro com o mapa narrativo dessa história.  

  

  
FIGURA 5 - DESENHO DE MAPA NARRATIVO DA WEBSÉRIE CONQUISTA INTERATIVA.  

                                                 
4 Note uma semelhança entre a negação da continuidade em X3.4 pela narrativa com a negação de caminho do 
filme Mr. Nobody, citado anteriormente nesse artigo. Nos dois casos, há um impedimento de seguir 
simbolizado com um x vermelho. A diferença é que na web-série Conquista Interativa o espectador teve o 
direito de escolher se escolheria a opção X3.4, e o fez, sendo obrigado posteriormente a voltar a X3. Em Mr. 
Nobody, não há a possibilidade da escolha, tampouco as opções marcadas em x terem acontecido de fato; a 
narrativa se confirma, portanto, completamente linear e unidirecional.  
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 2.7 LADO NIX – OBJETO DE ESTUDO  

  

 O objeto audiovisual Lado Nix (2012) é um série de cinco episódios alocados no 

Youtube e no próprio site da série, que conta a história de Nix, uma garota que trabalha numa 

loja de quadrinhos e sonha em lançar sua própria Graphic Novel, Gorgole. A narrativa é 

unidirecional, tratando-se de uma história linear cotidiana realista (com o uso de realidade 

fantástica em alguns momentos de reflexão da personagem), em que Nix busca, com a ajuda 

de seus amigos, publicar seu quadrinho, e enquanto isso disputa espaço com sua antagonista 

Manu Velasquez. Um mapa narrativo do Lado Nix, que identifique a resolução das intrigas e 

desequilíbrios que aparecem no desenrolar dos episódios, pode ser ilustrado tal qual o 

desenho abaixo. X1 aparece no início e vai sempre se transformando, à medida em que Y 

acontece. Percebe-se portanto, a linearidade do roteiro da série.  

  

  
FIGURA 6 - DESENHO DO MAPA NARRATIVO DE LADO NIX EVIDENCIANDO A LINEARIDADE.  

  

Lado Nix apresenta um formato sequenciado de episódios entre seis e oito minutos 

cada, e a intriga ou desequilíbrio de cada episódio não se encerra no mesmo. As ações 

apresentadas na série fazem parte de um arco narrativo maior, o mote principal da trama. A 

Estética de Histórias em Quadrinhos é usada no seriado para fugir do realismo impresso no 

roteiro e explorada nos planos, cortes e passagens temporais, além dos momentos em que há 

uso dos elementos fantásticos desenvolvidos através de design gráfico.  

A temporalidade na construção narrativa, porém, foge do sequenciamento 

cronológico. O início do primeiro episódio é uma cena que finaliza o quinto e último episódio 
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da temporada, e a partir dessa informação do fim cronológico (uma briga entre Nix e a 

antagonista da trama, Manu Velasquez), toda a história é desenvolvida. Há também momentos 

em que o recurso dos flashbacks é usado, para contextualizar a história além da própria 

personagem; a relação dos pais, ou o emprego de colorista do pai na empresa da Manu, por 

exemplo. Essa estratégia de roteiro usa o tempo real do vídeo de forma nãocronológica. “É o 

tempo da obra, não o tempo dos acontecimentos do mundo” (TODOROV, 1970). Para 

exemplificar novamente essa afirmação de Todorov, há momentos em que os elementos 

fantásticos, baseados em quadrinhos e superpoderes, ilustram o pensamento de Nix baseado 

no desejo dela. Se o desejo é de destruir a Manu, por exemplo, uma encenação de golpe 

energético baseado em videogames e quadrinhos japoneses aparece. Nesse caso, o tempo 

cronológico da história de Nix não passou. Por outro lado, trinta segundos foram devidamente 

usados para ilustrar o pensamento dela.  

No canal do Youtube de mesmo nome, os produtores do Lado Nix classificam a série 

como uma web-série. Mas, segundo o que foi desenvolvido anteriormente neste artigo, séries 

na web se caracterizam por serem lineares, não-interativas, de roteiro pré-definido e trajetória 

fixa (assim como os modelos clássicos de séries televisivas), mas que são disponibilizadas na 

internet. Lado Nix apresenta todas essas características, o que faz dela uma série na web.  

A série estudada, se fosse pensada para ser uma web-série, apresentaria 

possibilidades de interatividade, em que o público teria a liberdade de decidir pelos 

personagens, construir uma narrativa em que ele também possa ser responsável por 

direcionar, e consequentemente teria uma base de dados bem maior quanto forem as opções e 

seus desmembramentos, ou seja, mais do que os cinco vídeos entre seis e oito minutos.  

  

3. CONCLUSÕES  

  

Os estudos sobre a ficção nas mídias digitais e suas possibilidades ainda são recentes, 

e o uso equivocado dos termos “série na web” e “web-série” é comum. Produtos audiovisuais 

que têm características de séries na web mas intituladas como web-séries, como o Lado Nix, 

usam apenas a plataforma da internet como justificativa para esse título,  mas que de fato não 

cumprem com o papel interativo que propõe uma web-série. Denominam web-séries, mas são, 

nesses casos, séries na web.  
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Apesar das diferenças no formato, a narrativa das webséries continua a ter 

características dos estudos de Aristóteles, Santo Agostinho, Todorov e Ricoeur, quando os 

revisitamos. Mesmo com a interatividade modificando roteiros e histórias através de decisões 

do público, a estrutura narrativa (estudada em mapas) continua baseada em repouso – intriga – 

novo repouso. Mesmo que esse novo repouso varie. Elementar dizer que, após um momento 

de desequilíbrio, se desenvolve um outro momento de  equilíbrio. Tanto fábulas infantis e 

folclóricas quanto histórias contemporâneas seguem o formato narrativo estudado neste 

artigo.  

Outro estudo que comprovadamente irá servir de referência é a análise do tempo e 

sua cronologia. Nota-se que em todo objeto audiovisual a temporalidade tem suas 

características. Em um episódio só, qualquer roteiro pode durar cronologicamente o tempo  

que interessar (de um segundo a mil anos, mais e menos), e pode durar, por exemplo, cinco 

minutos, ou apenas um, ou horas. As “modalidades do presente”, como discorre Paul Ricoeur 

citando o passado e o futuro, oferecem possibilidades para as variações narrativas e de roteiro 

que se pode fazer com o tempo. Passado e futuro vão sempre ter variações nos roteiros, e, 

diferentemente da cronologia, é possível brincar com o tempo.  

Há diferenças entre série na web e web-série. Na linguagem da internet, interativa, 

democrática e multidirecional, há particularidades que apenas nela como plataforma isso seria 

possível: essa é a linguagem. A escolha pelo espectador dos caminhos narrativos é uma 

característica própria desse meio.  

O formato de web-série não é comumente trabalhado, e o termo é usado 

equivocadamente. Mas a tendência para as inovações audiovisuais é explorar cada vez mais 

essa possibilidade que a internet proporciona, não apenas veiculando produtos, mas abrindo 

espaço para momentos interativos muito mais ricos – tanto para o produtor quanto para o 

espectador – que tendem a fidelizar o público quando há participação efetiva dele na 

realização daquela narrativa. Mas a empatia do público não é afetada com essa nomenclatura, 

e os estudos devem evoluir à medida em que as diferenças entre os dois formatos se explicite, 

e a necessidade de distingui-los aparece.  

O próximo passo é apontar as séries que se encaixem como web-série. Como o 

formato pode se diferenciar bastante entre essas duas categorias, o público também será 

variado, e os interesses por uma linguagem web servirá de guia para o espectador. Quem 
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quiser interagir com o conteúdo proposto na narrativa não se sentirá satisfeito em consumir 

uma série na web. Por outro lado, se o indivíduo quiser apenas assistir a uma narrativa em 

vídeo, essa será sua melhor escolha.  
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MOBILIDADE E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO ENTRE CEGOS  
  

Jhonathan Wilker da Silva Pino 1  
  
RESUMO  
  
O trabalho aponta a relação existente entre a mobilidade dos cegos e o 
desenvolvimento de imagens endógenas adquiridas com as experiências senhoriais, 
em seu deslocamento pelos metrôs de São Paulo. Utilizamos como base teórica 
Norval Baitello Jr., Vilém Flusser, Harry Pross e o trabalho sobre o estabelecimento 
de vínculos a partir da ausência da visão, de Fabiana Toledo Brunharo, além de 
entrevistas e leitura de especialistas na área da deficiência visual. Para Baitello Jr., 
as experiências adquiridas com os percursos e seus percalços nos induziriam a 
necessidade de saltá-los, adquirir novas habilidades, que seriam traduzidos em 
conhecimento. Ao fazer uma analogia entre as ações de caminhar e narrar, o autor 
relata que a sua união é imprescindível para o processo de descoberta. As narrativas 
seriam produzidas a partir de nossos pés. Em A Era da Iconofagia, o mesmo autor 
enumeraria as características particulares dos nossos sentidos para o processo de 
descoberta do mundo: do cheiro, a partir do olfato; das texturas, a partir do tato; dos 
sons, a partir da audição; dos gostos, a partir do paladar, e das formas, 
principalmente pela visão. Nossas narrativas seriam construídas por meio das 
experiências com os sentidos; o nosso corpo constrói vínculos pelo modo como nos 
apropriamos dos espaços, nos relacionamos com o tempo e com os outros sujeitos. 
Por isso, a ideia deste artigo é debater como essas imagens endógenas produzidas 
nos vínculos mantidos entre os deficientes visuais podem lhes auxiliar em sua 
mobilidade urbana, especificamente nos metrôs de São Paulo.   
   
Palavras-chave: Cegueira; Mobilidade; Conhecimento; Imagens endógenas; 
Identidade.  
  

  

1. INTRODUÇÃO  

  

 Há três anos Daniel Dias, 40, morador da Vila Joaniza, na Zona Sul de São Paulo, 

utiliza o sistema de Metrô, no percurso Conceição – Santa Cruz, para participar de aulas 

multidisciplinares na Fundação Dorina Nowil. Depois que ficou cego, após deslocamento da 

retina, o antes funcionário do Metrô teve que reaprender a utilizar o sistema de transportes. 

Daniel faz esse percurso todas as terças e quintas-feiras: ao chegar a Estação Conceição, 

recebe auxílio de um Jovem Cidadão, que o leva ao primeiro vagão do trem; ouve 

                                                 
1 Mestrando em Comunicação Social, pela Faculdade Cásper Líbero. Email: 
jhonathan.pino@ascom.ufal.br  
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atentamente o anúncio das estações e logo desce na Santa Cruz, onde há outro jovem para 

auxiliá-lo.  

Gilmar Silva também ficou cego no mesmo ano que Daniel, mas desde que isso 

ocorreu aquele não mudou seus hábitos: na Conceição, usa o metrô para ir ao trabalho, 

localizado no Centro da cidade, onde atua como bancário; também se desloca para as estações 

Armênia, Itaquera e Santa Cruz, onde pratica esportes diariamente. Nos fins de semana, 

quando não há pessoas para auxiliá-lo no Metrô, utiliza os pisos táteis e os recursos sonoros 

para se guiar sozinho.  

Além de utilizarem estações similares e terem o mesmo tempo de cegueira, em 

comum, Daniel e Gilmar ultrapassam os obstáculos de falta de visão e utilizam o metrô para 

adquirir conhecimento; ganhar a independência financeira e construir suas identidades.  

Norval Baitello Jr (2012) relataria que caminhar seria imprescindível para a 

construção de narrativas próprias. As experiências adquiridas com os percursos e seus 

percalços nos induziriam a necessidade de saltá-los, adquirir novas habilidades, que seriam 

traduzidos em conhecimento. “Se caminhar é ir em direção ao desconhecido, e portanto, ir ao 

encontro do próprio medo, narrar é reviver o sobressalto, o susto e a surpresa depois do 

suspense. Caminhar e narrar significam manter o suspense.” (BAITELLO JR, 2012, p. 34).  

Ao comparar essas duas ações, caminhar e narrar, o autor relata que a sua união é 

imprescindível para o processo de descoberta. As narrativas seriam produzidas a partir de 

nossos pés.   

 

o per- indo-europeu, com o significado de conduzir, levar, também produz, em 
grego, ‘póros (viagem, passagem) e, em latim, ‘porto’ e ‘porta’ (como abertura, 

lugar de passagem). Mas há ainda outro sentido para o per- indo-europeu: tentar e 
arriscar; dele nascem as palavras perigo e experiência. Assim, até mesmo as palavras 
e sua origem comprovam a proximidade entre o caminhar e o reunir saberes – 
perigosamente. Entre andar e conhecer (ou ficar conhecendo, tomar conhecimento). 
(BAITELLO JR, 2012, p. 35)  

 
Em outra obra, A Era da Iconofagia, o mesmo autor enumeraria as características 

particulares dos nossos sentidos para o processo de descoberta do mundo: do cheiro, a partir 

do olfato; das texturas, a partir do tato; dos sons, a partir da audição; dos gostos, a partir do 

paladar, e das formas, principalmente pela visão. Nossas narrativas são construídas a partir 

das experiências com esses sentidos; o nosso corpo constrói vínculos pelo modo como nos 

apropriamos dos espaços, nos relacionamos com o tempo e com os outros sujeitos.   
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A criação desses vínculos dependerá principalmente do modo como formamos 

nossas imagens do mundo. O pesquisador utiliza a classificação de Belting, quanto à 

formação de nossas imagens interiores e exteriores. Essa taxionomia enquadra as imagens 

exógenas como aquelas produzidas a partir de estímulos exteriores com as diversas mídias, 

enquanto as imagens endógenas como aquelas construídas a partir de fatores multissensoriais. 

“As imagens interiores são do âmbito do corpo, são geradas pelo corpo e realizam dentro do 

próprio corpo. (...) Convivem dentro de nós imagens de todos os naipes; sonoras, táteis, 

auditivas, olfativas, gustativas, proprioceptivas e até visuais”. (BAITELLO JR, 2012,113).   

A inaptidão de algum dos sentidos seria compensada por uma atuação reforçada de 

outro. Isso foi demonstrado num Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação da 

Faculdade Cásper Líbero, que faz a análise do filme Vermelho como o Céu, sob a direção de 

Cristiano Bortone. Nesse trabalho, Fabiana de Toledo Brunharo (2009), aponta como um 

personagem, Mirco, se adapta e aprimora seus sentidos, após perder a visão, ainda criança. 

Para embasar sua pesquisa, ela usa dados de uma pesquisa do MIT (Massachussets Institute of 

Technology), na área de computação e neurociência, que chegou a conclusão de que um terço 

de cerca dos cem bilhões de neurônios existentes no nosso cérebro estão voltados para a 

função da visão. “Sabiamente, a fisiologia humana parece colaborar. Quando o cérebro 

percebe algum dano, ele rapidamente se adapta à nova condição como mecanismo de 

sobrevivência”. (BRUNHARO, 2009, 23). Abaixo a autora ressalta como a falta de imagens 

externas é compensada pela criatividade do personagem na construção de imagens mentais, 

por meio de recursos sonoros.  

 

A partir do momento que Mirco entende que perdeu a capacidade de ver 
externamente, mas não perdeu sua capacidade de ver internamente, ele transforma 
suas imagens endógenas em re-criações da natureza e das coisas, através de um 
intenso processo criativo. Além disso, por meio de suas criações sonoras, o garoto 
passa a ver imagens onde elas não estão, projeta imagens onde elas não estão 
visualmente presentes, atribui valores imagéticos e sobretudo confere ao imaginário 
o status de realidade primordial e preponderante. (BRUNHARO, 2009, 24) 

 

Mais sensível aos outros sentidos, Mirco cria uma narrativa própria para os 

fenômenos comuns. A sua cegueira lhe trouxe restrições e a necessidade de criar formas, de 

entender o mundo, que antes parecia restrita a quem possui todos os sentidos, o faz com que 

busque caminhos distintos de apreendê-lo. Numa das cenas, em que o personagem explica 
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para seu colega como são as cores, Mirco utiliza o tato para isso. O diálogo foi reproduzido 

pela autora:   

 

Felice: Como são as cores?   

Mirco: São belas.   

Felice: Qual é a sua predileta?   

Mirco: Azul.   

Felice: E como é o azul?   

Mirco: É como quando andamos de bicicleta e o vento bate na nossa cara. Ou 

também é como o mar. O marrom é como a casca desta árvore. Sente como é áspera.  

Felice: E o vermelho?   

Mirco: Vermelho é como o fogo. É como o céu no pôr-do-sol. (BRUNHARO, 2009, 
38)  

 

Ao retratar a criação de imagens endógenas entre os dois personagens, o trecho 

acima evidencia o tato como meio para que os personagens compreendessem uma realidade 

em comum. Eles seriam exemplos práticos dos argumentos de Harry Pross (2013) e Montagu, 

quando ambos apontaram a pele como principal responsável pela construção de nossas 

narrativas. É principalmente pelo tato que iremos dá forma ao nosso mundo. “Quien no 

entiende una cosa trata de comprenderla (cogerla) con la mano. Quien se ve envuelto en una 

situación incomprensible puede en determinadas circunstancias responder de modo físico a un 

comunicado no comprendido”. (PROSS, 2013)  

Vilém Flusser (2007) defenderia que a nossa realidade seria construída a partir do 

momento em que damos forma ao material, a partir de nossas percepções particulares. Ou 

seja, apesar de existir antes de qualquer vínculo com o indivíduo, o objeto será compreendido 

a partir de modelos particulares de “modos de ver” dos indivíduos. O autor argumentaria que 

os próprios conceitos científicos, como o formato da Terra, a sua relação com o sol e as 

órbitas elípticas já nos foram explicados de formas diferentes em outros momentos históricos 

e se hoje entendemos que a Terra não gira ao redor do Sol a partir de círculos, e sim de 

elipses, é porque o último modo se tornou mais conveniente para explicarmos o mundo.   

 

A questão já não é mais voltada para o que é real, mas sim para o que é conveniente; 
e então se verifica que não se pode simplesmente aplicar formas convenientes aos 
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fenômenos (...), a não ser aquelas mais convenientes que harmonizam com eles. Em 
suma: as formas não são descobertas nem invenções (...) são recipientes construídos 
especialmente para os fenômenos (‘modelos’). E a ciência teórica não é nem 

‘verdadeira’ nem ‘fictícia’, mas sim ‘formal’ (projetam modelos). (FLUSSER, 2007, 

28).  

  
Seguindo esse raciocínio, o sistema heliocêntrico e a equação da queda livre seriam 

formas práticas de representação dos fenômenos. A materialidade dos fenômenos depende dos 

modelos como que a enxergamos, a tocamos, (etc.), do modo como nos é permitido 

representá-los. “A geleia amorfa dos fenômenos (o ‘mundo material’) é uma ilusão e as 

formas que se encontram encobertas além dessa ilusão (‘o mundo formal’) são a realidade, 

que pode ser descoberta com o auxílio da teoria”. (FLUSSER, 2007, 23 e 24).   

É seguindo esse raciocínio de apropriação particular das coisas, com a construção de 

modelos próprios de “enxergar” o mundo, que tentaremos analisar como se dá a apropriação 

dos sistemas de trens e metrôs de São Paulo pelos cegos da cidade.  

  

 

2. UM NOVO MODO DE CAMINHAR   

  

 De acordo com o Manual de Orientação e Mobilidade da Comércio de Materiais 

para Deficientes Visuais Ltda-Me (CMV), a cegueira no Brasil é constituída em sua ampla 

maioria por portadores de cegueira congênita, ou adquirida ainda na primeira infância, 

consequência de “uma situação socioeconômica desprivilegiada tanto em relação às condições 

natais e de nutrição,  quanto com referência às facilidades de acesso ao tratamento médico 

adequado e oportuno”. (MACIEL, 2013)  

Conforme esse documento, a cegueira está enquadrada como um tipo de 

incapacidade que provoca um alto grau de limitação ao deficiente. Como esse problema é 

originário de vários fatores, as consequências também são diversas, como o sentimento de 

perda da integridade física; a perda da consciência do todo corporal e do controle sobre si 

mesmo. O manual ainda relata que essa desorientação com o mundo exterior também 

ocasiona no deficiente um descrédito nas informações dos sentidos restantes.  
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Isto vem contradizer a opinião corrente de que, ao ficar cego, o indivíduo adquire 
melhor acuidade nos outros sentidos. O que ocorre é apenas maior eficiência deles 
através de melhor e intensa utilização. Se existia algum déficit na acuidade sensorial, 
o indivíduo falhará nas áreas a elas relacionadas. Disto decorre a necessidade de 
serem testados os sentidos remanescentes para que possam ser treinados a um uso 
adequado. (MACIEL, 2013)  

 

Para o autor, a perda da possibilidade de percepção do todo, dos objetos em 

movimento, ocasiona também dificuldades de contato com o meio ambiente e com isso a 

impossibilidade de locomoção independente, dados os obstáculos que o cego deverá 

encontrar, ao andar.  Esses problemas prolongam-se nas atividades da vida diária, que 

também são seriamente prejudicadas, como o asseio e aparência pessoal, com a escolha de 

vestuário e cuidados com a alimentação e higiene.   

Os problemas também são verificados na afirmação de identidades, a partir das  

“limitações” sobre a carreira profissional, ocasionando muitas vezes o sentimento de 

inutilidade, dado a situação inicial de dependência. Além disso, as dificuldades das pessoas 

em lidar com os cegos vêm dificultar todo o panorama desses deficientes: a comunidade ainda 

é incapaz de ofertar os recursos suficientes para suprir as necessidades pessoais dos 

deficientes visuais, como habitação, mobilidade e empregos.  

Como a sociedade não está preparada para essa realidade, isso se reflete na família, 

que muitas vezes atua com superproteção, ou com negligência quanto à construção da 

identidade dos cegos.   

Ainda em 1972, Dr. Richard L. Welsh, ao acompanhar o processo de adaptação de 

soldados americanos, que ficaram cegos na guerra do Vietnã, defenderia que a incapacidade 

de orientação e mobilidade dificultaria o desenvolvimento do autoconceito do indivíduo, ideia 

que corrobora com o trecho abaixo:  

 

todas essas reações exercem influências negativas no portador de cegueira e/ou visão 
subnormal, porque nenhuma delas leva em conta o valor pessoa, enfocando somente 
suas limitações e ignorando o seu potencial, o que dificulta e até mesmo impede que 
ele se realize como cidadão. (MACIEL, 2013)  
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3. ACESSIBILIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO   

  

  Quando a questão é mobilidade, é dentro da Companhia de Metrô de São 

Paulo em que os cegos se sentem mais seguros: isso é constatado entre os clientes da 

Fundação Dorina Nowill, instituição que é referência na capital paulista quanto à inclusão 

social de deficientes visuais.   

Ao lidar com a cegueira de pessoas por causa congênita, ou adquirida, os professores 

relatam que muitos sequer haviam andado de metrô até o momento em que ficaram cegos.  No 

entanto, como o sistema metroviário possui uma série de recursos disponíveis à 

acessibilidade, são frequentes os pedidos dos clientes para passar por aulas de mobilidade 

nesse transporte público.   

No Metrô de São Paulo são disponibilizados alguns recursos como o Jovem Cidadão, 

a instalação de pisos e mapas táteis, além do sistema de sinalização sonora, que em conjunto 

orientam e dão autonomia aos usuários cegos. No endereço virtual, as informações referentes 

à acessibilidade de pessoas com deficientes são as seguintes:   

 

Pessoas com deficiência, pessoas com crianças de colo, idosos, obesos, gestantes e 
pessoas com restrição de mobilidade por qualquer motivo, têm direito ao 
atendimento preferencial, podendo comprar bilhetes ou passar pelos bloqueios sem 
permanecer nas filas, além de usar os elevadores das estações e o assento 
preferencial nos trens. Faça valer o direito assegurado pelas Leis Federais 
10.048/2000, 10741/2003 e 5.296/2004.  O acesso de pessoas com deficiência visual 
acompanhadas de cão-guia é permitido em todas as estações e trens do Metrô.  Para 
garantir um embarque seguro para as pessoas que tem direito ao atendimento 
preferencial, temos o embarque preferencial nas estações. (METRÔ, 2013) 

 

 Além dessas informações, há uma tabela com os horários e estações onde aqueles 

que possuem necessidades especiais podem contar com o apoio de pessoas treinadas para isso. 

Há também um programa  exclusivo para os deficientes visuais, disponível em 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm.  

De acordo com Sylas Fernandes Maciel (2013), cada deficiente tem uma forma 

particular de lidar com os ambientes, pois sua mobilidade dependerá de experiências 

anteriores. Por isso a cada estação nova que o cego frequenta, ele terá que fazer um 

reconhecimento do espaço.   

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm
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Para suprir a falta de visão, será necessária mais atenção para memorizar e construir 

mapas mentais desses espaços, e para isso irão influenciar os outros sentidos, como o olfato, o 

tato e principalmente a audição. São esses dois últimos os mais trabalhados pela Companhia 

de Metrô.  

Com a disposição de adolescentes do Programa Jovem Cidadão (anexo 1), para o 

auxílio dos deficientes físicos, os usuários cegos são sempre orientados para a segunda porta 

do primeiro vagão. Caso queiram, eles poderão ser aguardados na estação destino por outro 

Jovem Cidadão, que estará disponível após prévio aviso da Companhia.   

  

 

 

 

 

 

 
   

  FIGURA 1: AUXÍLIO DE JOVEM CIDADÃO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS 

 

Como recurso tátil, estão disponíveis os pisos de alerta, que indicam atenção para 

mudanças de sentido ou obstáculos (possuem textura de bolinhas) e os pisos direcionais 

(figura 2), que indicam aos usuários os locais de saída e entrada dos trens. Muitos reclamam 

do excesso desses pisos, ou que alguns deles são mal distribuídos, levando os passageiros a 

obstáculos, como os corrimãos, elevadores em desuso, ou o sentido inverso das catracas 

(anexo 3).  



 

923 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

 

  

  

 

 
FIGURA 2: PISOS COM TEXTURAS DE BOLINHAS (INDICANDO MUDANÇA DE SENTIDO) E 
DIRECIONAIS.  
 

 
FIGURA 3: PISOS DIRECIONAIS LEVAM AO SENTIDO INVERSO DAS CATRACAS.  
  

Dentro de algumas estações também existem mapas táteis (figura 4), apontando 

pontos estratégicos, além de computadores com informações em áudio sobre as estações 

(figura 5). Conforme a professora de Mobilidade da Fundação Dorina Nowill, Valéria 

Rodrigues, os dois últimos recursos são pouco utilizados.  

 

 

FIGURA 4: MAPA TÁTIL DA REGIÃO CIRCUNDANTE DA ESTAÇÃO SANTA CRUZ.  
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FIGURA 5: COMPUTADOR COM INFORMAÇÕES EM ÁUDIO SOBRE A ESTAÇÃO.  
  

Com certeza são os recursos sonoros os mais lembrados pelos usuários cegos para a 

sua orientação. É a partir dos alertas, com informações do nome da estação e o lado da porta a 

ser utilizada, que muitos têm sua trajetória facilitada. Esse recurso acaba pondo o metrô em 

plena vantagem quando comparado ao uso de outros meios de transporte, porque dispensam o 

auxílio de terceiros para a sua utilização, o que não é o caso dos ônibus, cujo único modo de 

sinalização é visual.  

Com o reconhecimento e memorização sinestésica desses espaços, os deficientes 

visuais acabam assimilando e, por vezes, dispensam os recursos citados acima. Alguns 

continuam com o apoio de guias-videntes e cães-guias, outros necessitam do auxílio de 

transeuntes, mas o principal recurso que os cegos dispõem para lidar com os recursos táteis de 

orientação é a bengala longa, que se tornará ferramenta essencial para a sua segurança e 

autonomia no processo de re(conhecimento) do mundo.   

  
  

4. CONCLUSÃO  

  

Foi no início de sua descoberta do mundo, ainda aos seis anos, que Luciene Ramos 

começou a perder a visão. Hoje aos 20, com apenas cinco por cento da visão, vai de metrô 

para o trabalho, na Estação Santa Cruz, necessitando apenas da bengala para se locomover. 

Situação semelhante à de Andressa Lucena, que aos 16 anos iniciou um processo ascendente 

de perda da visão, ocasionado pela Síndrome de Arado, e agora, aos 30, não necessita de 

auxílio alheio, mas apenas de uma bengala para se locomover e orientar colegas de trabalho 
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com problemas similares. Para elas, os recursos de adaptação disponibilizados pelo metrô são 

ideais, o que falta é a educação dos usuários para lidar com os deficientes.  

O Jovem Cidadão é tão bem avaliado por todos, que a muitos não se utilizam dos 

outros recursos disponíveis. Usuária desde 1976 do sistema, Suzana Ramires, 57 anos, utiliza 

as estações Butantã, Luz e Conceição, sempre com o auxílio de funcionários, para ir ao 

trabalho. Muitas vezes ela nem necessita do anúncio das estações para saber qual vai descer, 

pois o lado em que abrem as portas também é outro recurso para identificar onde estão, no 

entanto, um dos fatores que mais atrapalham nesse processo, é quando os condutores 

anunciam o nome errado da estação, ou sequer o fazem.   

Com um sistema composto por 64 estações, o Metrô de São Paulo é quase sempre 

elogiado pelos usuários cegos. Para estes, os recursos lhes dão a independência e segurança 

para se locomover pela cidade de São Paulo, proporcionando a construção de uma visualidade 

endógena que facilitará toda a comunicação, locomoção e construção de vínculos do cego 

com o seu mundo.  

Como lembrado por Baitello Jr. (2012), as imagens não dependem da visualidade, 

elas são constructos dos diversos sentidos que possuímos. Convivem dentro de nosso corpo 

imagens sonoras, táteis, auditivas, olfativas, gustativas e proprioceptivas atuando de forma 

sinestésica. É seu conjunto que possibilita ao cego o trânsito e o estabelecimento de vínculos 

na sociedade e como tudo isso depende de sua mobilidade, torna-se imprescindível a 

disponibilização de recursos adicionais, como os mostrados no Metrô, para que ele consiga 

exercer seus papéis de cidadão.   

  

  

Se para Dr. Richard L. Welsh, a orientação e mobilidade são determinantes para a 

formação de autoconceito, a solução de problemas de forma autônoma e a tomada de decisões 

pelo deficiente visual; e se no mundo contemporâneo o cidadão só é reconhecido pelas suas 

habilidades funcionais, proporcionar a mobilidade a esses indivíduos não é só facilitar o 

trânsito dos deficientes visuais, mas ajudá-los a chegar ao conhecimento, construir suas 

próprias narrativas e formar suas identidades.  
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A COMUNICAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA NO CINEMA DE CARMEN 
MIRANDA: ANÁLISE DOS NÚMEROS MUSICAIS DO FILME UMA NOITE NO RIO 

(1941)  
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RESUMO  

  
Carmen Miranda, entre os anos 1930 aos 1950, foi responsável por propagar a cultura 
brasileira no exterior por meio de sua imagem, com signos de brasilidade em forma de 
canções, de filmes, da comunicação publicitária, etc. Este artigo estudou o filme Uma Noite 
no Rio (1941), produção estadunidense da 20th Century Fox, dirigido por Irving Cummings, e 
estrelado pelos atores Carmen Miranda, Don Ameche e Alice Faye. Utilizou-se como 
embasamento teórico os autores Bernardet (2006), Penafria (2009), Aumont e Marie (2011), 
Gardies (2011) e Parent-Altier (2011) para poder realizar a análise fílmica. A seleção das 
cenas para o estudo estabeleceu os seguintes critérios: ser um número musical e ter a presença 
de Carmen Miranda. Os resultados alcançados apontam para uma forte comunicação da 
cultura brasileira, de forma estereotipada, em todos os números musicais analisados.  
  
Palavras-chave: Cinema; Carmen Miranda; Análise fílmica; Musical.  

  

 

1. INTRODUÇÃO   

  

Carmen Miranda (1909-1955) foi uma artista responsável por construir um 

imaginário do Brasil no exterior, principalmente devido a propagação de ideias, símbolos e 

estereótipos que eram consumidos e comentados por boa parte da população mundial 

(KERBER, 2008). Chegou a ser uma das pessoas mais bem pagas da mídia mundial, sendo 

uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, no ano de 1946, segundo Castro (2005). 

Sua figura sempre foi reconhecida por estar associada a sua forma extravagante de atuação 

com penduricalhos no pescoço e frutas sustentadas em um chapéu que ficava em sua cabeça. 

Carmen tinha um forte poder comunicacional, e isso foi um dos principais fatores para a 

                                                 
1 Mestrando em Comunicação e Linguagens, da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Graduado em 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (FURB). E-mail: marcoaureliovavassori@gmail.com   
2 Doutorando em Comunicação e Linguagens, da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Docente do 
Departamento de Comunicação da FURB (Universidade Regional de Blumenau), e do Ceciesa-CTL da 
UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). Orientador do trabalho. E-mail: bona.professor@gmail.com   
3 Graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (FURB). E-mail: 2112lucas@gmail.com   
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utilização de sua imagem para a “Política da Boa Vizinhança”, no período da Segunda Guerra 

Mundial.  

Carmen começou a fazer grande sucesso no rádio e também no cinema brasileiro até 

que, em 1939, é descoberta pelos Estados Unidos.  Estreou no cinema norte-americano com o 

filme Serenata Tropical (Down Argentine Way, 1940) e, logo em seguida, grava Uma noite 

no Rio (That Night in Rio, 1941) e Aconteceu em Havana (Weekend in Havana, 1941), 

produções da Fox.   

O estudo aqui apresentado dedicou-se a realizar uma análise dos números musicais, 

em que aparecem Carmen, no filme Uma noite no Rio, dirigido por Irving Cummings 

(18881959), com os atores: Carmen Miranda, Don Ameche (1908-1993) e Alice Faye (1915-

1998). Castro (2005) menciona que este filme não tinha identificação com o público 

brasileiro, dizendo que o Rio de Janeiro, por exemplo, só está presente no título do filme e no 

telão do cassino. O filme faltou com tomadas gerais da cidade, o estereótipo do seu povo. O 

que conduzia para os signos de brasilidade eram mais para a presença de Carmen, e do Bando 

da Lua, em suas canções.   

  

 

2. CINEMA   

  

Desde o seu princípio o cinema conta histórias levando em conta que, mesmo o 

simples registro reproduzido de determinado fato, como a chegada de um trem à estação, 

coloca no espaço da tela determinada parcela de tempo. Os processos que possibilitaram a 

narração de uma história de relativa complexidade não foram simples, “exigiu uma 

convergência de fatores técnicos, estilísticos, econômicos e políticos para que um 

empreendimento cultural dessa envergadura pudesse se instituir na história da sociedade 

ocidental no começo do século XX.” (LUZ, 2002, p. 107). O autor ainda destaca três fatores 

essenciais para que o cinema começasse a contar, então, histórias mais complexas. São eles: O 

desenvolvimento de técnicas do processo de produção de um filme; a viabilidade econômica, 

que o transformou na primeira arte de massa; e os elementos de escrita que fundamentaram a 

linguagem cinematográfica: o plano em meio a uma sequência que forma a montagem. Dentro 

do plano, o enquadramento, a escala dos objetos, sua duração, movimentos – de câmera ou 

objetos no plano. “O cinema narrativo de ficção promete uma linguagem que fala da realidade 
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com os próprios meios, tipos, expressões, gestos, texturas e cenários da realidade.” (LUZ, 

2002, p. 108).  

A primeira teoria do cinema publicada por um norte-americano, The art of moving 

Picture (1916), de Vachel Lindsay, demonstra que o cinema se valia de todos os campos 

artísticos. (ANDREW, 2002).  

Dentre os principais teóricos do cinema está o cineasta soviético Sergei Eisenstein.  

Oriundo da engenharia mecânica, Eisenstein via a atividade artística como algo a 

construir. Disto advinha seu conceito de matéria prima. Incomodava-lhe a suposta ineficiência 

que via em filmes, nos quais o público assistia aos eventos na tela da mesma forma que via 

seu dia-adia. Em seus primeiros estudos Eisenstein enxergava o plano como menor unidade 

fílmica, sendo que cada plano funcionava como atração e estímulo psicológico, que 

combinado aos planos seguintes, comporia o filme. Em outro momento o cineasta passou a se 

interessar mais por elementos dentro do próprio plano. Mas, em ambos os casos, Eisenstein 

pensava que o cinema só possuiria índole artística se reduzido a traços, que como escalas 

musicais poderiam ser construídas de forma rítmica e temática. (ANDREW, 2002)  

A mente humana percebe no cinema essas atrações, mas o significado fílmico só é 

gerado quando o cérebro supera o puro entendimento e percebe a “colisão dessas atrações”. 

Por isso, a montagem, para Eisenstein, é a força criativa no cinema, sob seu imperativo, as 

partes isoladas – os planos, ou “células” como eram chamados – se tornam um conjunto e 

ganham vida. (ANDREW, 2002).  

Ao fim da década de 1920, Eisenstein concluiu que a montagem dava o significado 

local ao filme, mas não lhe fornecia um significado total. Devido a isso, passou toda a década 

de 1930 buscando ir além da simples montagem para chegar a uma definição da forma 

fílmica. Na maior parte dos filmes, é a linha de enredo que “domina” o filme, levando todos 

os demais pontos a se atrelarem a esta. O que Eisenstein buscava era justamente maior 

autonomia e influência para estes aspectos. (ANDREW, 2002).  

Outro importante teórico do cinema foi Christian Metz, que ansiava em construir o 

estudo do cinema por um viés mais rígido. A aplicação dos conceitos da linguística na análise 

do cinema eram baseados em perspectivas da teoria geral da comunicação. Definições como: 

código, mensagem, sistema, texto, estrutura, paradigma, entre outras, eram tidas como 

necessárias pelo teórico. (ANDREW, 2002). A narração cinematográfica é, entre outras 
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coisas, um sistema de transformações temporais. Em qualquer tipo de narração, o narrado 

geralmente é uma sequência cronológica de acontecimentos. A instância narradora possui a 

forma de uma sequência de vários significantes que o espectador leva um tempo para 

percorrer. Toda narração cinematográfica é também um discurso imagético, por possuir vários 

elementos que compõem a linguagem cinematográfica como a palavra, a música, as imagens, 

etc.  (METZ, 2006).   

Metz tinha como principal objetivo a descrição precisa dos procedimentos pelos 

quais o cinema funcionava e ganhava significado. Estava mais interessado em praticar seu 

trabalho em laboratório e campo a simplesmente sentar e refletir, chamou seu método de 

“semiótica do cinema”, por meio dele deu à teoria do cinema uma aparência de ciência 

humana progressista.  

Seus ensaios se dividiam em dois estágios: no primeiro estabelecia os parâmetros da 

ciência do cinema, no segundo realizava a análise da problemática do cinema sob a ótica 

dessa ciência. Intencionava, por meio desta, desvendar os padrões sígnicos que dão aos filmes 

suas particularidades. (ANDREW, 2002). No cinema os signos são apresentados como 

linguagem verbal (por meio do discurso das personagens) e não verbal (por meio das 

imagens). O significante (signo) é uma imagem e o discurso inserido nela. O significado é o 

que representa essa imagem. O cinema é feito para os espectadores, por isso, a semiótica do 

cinema é, por vezes, levada a colocar-se do lado do espectador e não do cineasta (METZ, 

2006).   

Assim como os demais estudos acerca do significado, a semiótica do cinema tem 

suas bases na linguística. Porém, questiona as semelhanças entre o cinema e a linguagem 

verbal, enquanto a linguagem verbal trabalha em dois níveis, a função dos sons (fonemas) e 

do significado. Conotação e denotação se fundem; os significantes estão diretamente 

relacionados aos seus significados, e imagens e sons são representações exatas daquilo a que 

aludem. A linguagem se dá entre pessoas, enquanto a representação cinematográfica se dá por 

meio de uma fonte, para um público espectador. (ANDREW, 2002).  

  

2.1 A NARRATIVA DE CINEMA  
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A narrativa é, por vezes, entendida de forma equivocada; como o ato da narração, em 

outras como o conteúdo que é narrado, e, às vezes, até mesmo como modo do discurso. Seu 

significado, no entanto resume-se na junção entre história, enredo e narração, a qual se insere 

dentro do enredo. Nogueira (2010) define estes termos da seguinte forma: narração é o ato de 

contar uma história. A história é composta pelos acontecimentos narrados. Já o enredo é a 

maneira como esta história é narrada.  

Pode-se entender, então, que há uma distinção entre aquilo que é narrado, e a forma 

como isto é feito. Cada um destes elementos encontra-se em um nível diferente. O primeiro 

no da história narrada, o segundo no discurso por meio do qual se narra a mesma. “é então 

que surge a narrativa enquanto junção dos dois aspectos: o quê (história) e o como (enredo).” 

(NOGUEIRA, 2010, p. 64). O autor ainda ressalta que a narrativa é um dos modos 

primordiais da percepção da realidade humana, sendo assim, pertence a todas as eras e 

sociedades.  

A mesma pode ser factual ou ficcional. A narrativa factual refere-se a um 

acontecimento histórico e/ou social, e possui uma abordagem objetiva. A ficcional, por sua 

vez, possui seus referentes dentro de seu próprio discurso, e de todas as alternativas que 

puderem ser inventadas pelo autor. A narrativa cinematográfica, em geral, se apoia no viés 

ficcional, atinge seus objetivos por meio de artifícios criados e inseridos pelo próprio autor. 

(NOGUEIRA, 2010)  

Uma particularidade essencial da narrativa, seja ela factual ou ficcional, é a 

transformação, por meio dos eventos narrados, do estado primordial da diegese ao estado 

final. Nogueira (2010) descreve de forma esquemática estes acontecimentos: há, no princípio, 

um estado de equilíbrio, ao qual, em seguida, é imposta uma perturbação. Desta surge um 

conflito e, por fim, a resolução e o retorno a um estado de equilíbrio, diferente do inicial. 

“Existe, portanto um percurso que é cumprido enquanto transformação de um estado num 

outro.” (NOGUEIRA, 2010, p. 66).  

A narrativa possui também um aspecto primordial, a temporalidade. Tanto a história 

quanto o enredo se dão em um determinado tempo. As maneiras como estes dois níveis se 

entrelaçam dá origem aos diversos suportes narrativos. Nogueira (2010) cita princípios pelos 

quais a temporalidade pode ser trabalhada, como a ordem, que pode ser cronológica, ou 

interrompida por analepses – flashbacks, retornos ao passado para descrever um 
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acontecimento relevante àquele momento da narrativa –, ou prolepses – chamadas 

antecipações, possui o efeito inverso, trata-se da busca de um evento futuro ao tempo 

narrativo atual.   

O evento pode ser entendido como o unidade fundamental da narrativa. Esta então 

pode se definir como a junção destes, que em sequência levam ao desfecho. O evento é um 

seguimento, pode ser tanto uma cena, como uma sequência, que ocorre no tempo, e comporta 

os elementos básicos da narrativa: estado de equilíbrio, perturbação e desenlace. “No fundo, o 

evento é uma pequena narrativa.” (NOGUEIRA, 2010, p. 66). Na história, nem todos os 

eventos tem a mesma importância. Alguns, os chamados episódios, não alteram efetivamente 

as chamadas causalidade e inteligibilidade da história. Os eventos que, se suprimidos, 

afetariam a compreensão da história como um todo, são chamados de peripécias, e compõem 

os “núcleos narrativos fundamentais” da mesma.  

Outro elemento fundamental para a narrativa é a dinâmica, que pode ser intelectual, 

ou emocional. Toda narrativa possui um movimento que leva as coisas do começo para o 

final. É por vezes mais sutil, em outras tem maior intensidade. A dinâmica “resulta da forma 

como a galeria de personagens, o conjunto de situações ou o leque de temas de uma narrativa 

são inter- relacionados.” (NOGUEIRA, 2010, p. 68).  

As características essenciais desta dinâmica são: um desafio, que incentive o esforço 

intelectual do espectador. O envolvimento que faça com que o espectador julgue as atitudes 

das personagens, e possivelmente tome partido nestas ações. Por fim, uma gratificação, que 

serve como retribuição ao espectador por seu esforço de interpretação e seu engajamento 

afetivo. (NOGUEIRA, 2010).  

Dos pontos chave desta narrativa, Nogueira (2010) cita, em um primeiro momento, a 

instauração de certo grau de mistério, o qual deverá variar entre diferentes gêneros 

cinematográficos. Este que prenderá a atenção do espectador à narrativa e, em seguida, dará 

origem à dúvida, que ao longo do acontecimento era instalada, preservada e aumentada. 

Causa assim certa ansiedade pela resolução deste mistério. Num último momento, a ansiedade 

findará com a resolução, e será substituída por um alívio das aflições acumuladas. Esta ordem 

é relacionada à narrativa organizada clássica, com início, meio e fim, contudo a ordem dos 

fatores pode variar.  
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 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

  

Ao se analisar um filme, deve-se entende-lo, em suas palavras, o “discurso 

significante”. E, ao analisar seus sistemas, estudar as configurações de significado, que 

puderem ser observadas nele. A análise textual tem como principais características: precisão 

nos elementos significantes e a constante dúvida em relação ao método, existência de uma 

auto-reflexão acerca da teoria em todas as fases da análise. (AUMONT, 2002).  

Todo filme é constituído por sequências, que são unidades menores dentro da 

narrativa, e tem como características a função dramática ou posição dentro do enredo. As 

sequências são constituídas por cenas e estas, são decupadas, para se fazer um processo de 

decomposição do filme/ ou cena, conforme Xavier (2008).   

A seleção das cenas para este estudo estabeleceu os seguintes critérios: ser um 

número musical e ter a presença de Carmen Miranda. Desta forma, portanto, foram 

encontrados quatro momentos em que Carmen aparece e foram analisados os musicais: 

“Chica Chica  

Boom Chic”, “Cai Cai”, “I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much)”, e “Boa Noite 

(GoodNight)”. O filme foi analisado a partir da cópia em DVD, lançada no Brasil, pela Fox, 

em 2007.  

Todas as cenas selecionadas do filme foram descritas em forma de texto. Os dados 

foram interpretados de acordo com a literatura selecionada para análise fílmica conforme os 

autores descritos a seguir. Em relação à análise foram observados: a personagem, de acordo 

com Gardies (2011) e Parent-Altier (2011); os planos e enquadramentos, a partir de Bernardet 

(2006), Aumont e Marie (2011) e Gardies (2011), e sobre o som/trilha sonora, com os 

embasamentos de Penafria (2009), Aumont e Marie (2011) e Gardies (2011).   

Um personagem é um elemento dramático primordial em qualquer narrativa. A 

história existe em função de um personagem, que pode ser um protagonista ou coadjuvante e, 

é por meio dele(s), que o enredo tem seu desenvolvimento, de acordo com Parent-Altier 

(2011).   

Sobre os planos e enquadramentos, Bernardet (2006) argumenta que, por muitos 

anos, teóricos tentaram criar uma espécie de gramática cinematográfica. Foi realizada uma 
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espécie de codificação dos planos e que possuem diversas escalas como, por exemplo: o Plano 

Geral (PG), o Plano de Conjunto (PC), o Plano Médio (PM), o Plano Sequência (PS), etc. 

Tudo isso compõe a linguagem do cinema na qual é possível entender a narrativa por meio da 

montagem fílmica.  

Em relação à análise do som/trilha sonora das cenas, é importante deixar claro que, 

conforme Aumont e Marie (2011), ela pode veicular múltiplas funções simultaneamente e, às 

vezes, não é possível fazer algumas distinções claras. Por isso que os autores argumentam 

sobre analisar uma cena/filme a partir do seu áudio. Deve ser levado em conta três coisas 

claras: a música, o diálogo dos personagens e os ruídos. Gardies (2011) argumenta também 

que cada análise de som em um filme deve ter uma metodologia adaptada de acordo com o 

espectador, que precisa encontrar seu ponto de vista e ângulo de abordagem, para que os sons 

possam ser interpretados. Para Penafria (2009), a análise da imagem e do som compreende o 

filme com um “meio de expressão”, é uma forma de análise especificamente cinematográfica, 

baseada em conceitos da própria linguagem do cinema, como o plano, ou a montagem.  

  

3. ANÁLISE DOS NÚMEROS MUSICAIS DE UMA NOITE NO RIO  

  
Uma Noite no Rio (1941) é o 2o filme de Carmen Miranda nos Estados Unidos. Foi o 

primeiro filme em que a atriz tem falas na história e fez mais sucesso que o anterior (Serenata 

Tropical). Conta a história de um homem brasileiro mulherengo, o barão Manuel Duarte 

(interpretado pelo ator Don Ameche), e que está passando por problemas financeiros. A 

história se passa no Rio de Janeiro, e ele precisa viajar até Buenos Aires, na Argentina, para 

conseguir um empréstimo. Para que tudo ocorra com sigilo, os sócios de Duarte contratam um 

ator chamado Larry Martin (interpretado também por Don Ameche), que é parecido com o 

barão. A mulher dele, a baronesa Cecilia Duarte (interpretada pela atriz Alice Faye), ao ficar 

sabendo da história, também fica confusa. Carmen (Carmen Miranda) interpreta a namorada 

do ator, e fica irritada ao pensar que seu namorado está com outra mulher.   

A análise do filme, portanto, ficou direcionada nas três vertentes: personagem, 

planos/enquadramentos e som/trilha sonora.  

O número musical inicia com uma paisagem do Rio de Janeiro ao fundo (em estúdio) 

e, logo em seguida, a cena é embalada com a canção Chica Chica Boom Chic. Os 

coadjuvantes que contracenam com Carmen já dão às boas vindas à ela com velas de estilo 
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pirotécnico nas mãos e inicia a música que leva, em sua letra, signos da brasilidade: como a 

saudade da Bahia, a batucada, o pandeiro. A música é cantada em português, até o momento 

em que entra outro cantor, que canta um trecho música em inglês.   

 

  
FIGURA 1 - FRAMES DO FILME UMA NOITE NO RIO (1941)  

 

As tomadas são feitas, na maior parte das vezes em Planos Gerais (PG) ou em Planos 

Médios e há poucos cortes de câmera. Carmen, com seu vestido rico em detalhes e as frutas 

na cabeça, representa nitidamente a imagem da mulher que ela quis propagar no cinema: a 

estereotipia da brasileira, na figura de uma “baiana” no Rio de Janeiro.  

O filme começa com os tradicionais créditos iniciais, estes, por sua vez, com 

letreiros, símbolos musicais e fontes coloridas acompanhados com um fundo musical que 

remete à cidade do Rio de Janeiro e com uma trilha sonora da canção “I like you very much”.  

A primeira imagem do filme é uma cena em plano geral da cidade do Rio do Janeiro, 

representada por montanhas, mar, palmeiras e casas de estilo simples, animada com fogos de 

artifício. Toda esta representação é feita em estúdio e a cena é embalada com a música Chica 

Chica Boom Chic. A transição para o próximo plano é feita por meio do crossfade, que é uma 

técnica de edição utilizada no cinema para suavizar a transição entre duas imagens, onde uma 

imagem vai desaparecendo enquanto que a imagem posterior se estabelece gradativamente.   

Nesta parte, é possível ver em primeiro plano alguns coadjuvantes enfileirados um de 

frente ao outro segurando pequenos palitos de fogos de artifício nas mãos. O movimento da 

câmera em estilo Dolly In leva o espectador a passar entre os coadjuvantes lembrando o 

“túnel” da festa Junina até que no fim, como forma de boas vindas, surge Carmen Miranda em 

destaque no centro da imagem. Ela está caracterizada em sua tradicional fantasia, com chapéu 

de frutas coloridas e traje com penduricalhos na cor prata.  
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Carmen começa então a cantar a canção Chica Chica Boom Chic. Ela está sempre 

dançando por meio dos movimentos suaves de seus braços e passos curtos enquanto canta. É 

possível ver também alguns músicos, espectadores e uma parte da cidade do Rio de Janeiro 

em segundo plano. Todas as pessoas estão muito bem vestidas. A tomada está em Plano 

Médio e varia para Plano Geral duas vezes. Neste plano mais aberto, pode-se ver ainda mais 

espectadores, dançarinas e uma parte da cidade representada por uma igreja ao fundo. Após a 

segunda variação entre os planos, volta para o enquadramento mais fechado com Carmen 

Miranda, em destaque, até o momento em que entra outro cantor representado por Don 

Ameche, que está de pé em um daqueles carros da época, cantando um trecho da música, até 

então cantada por Carmen apenas em português, na língua inglesa. Ele está vestindo com um 

terno claro e usa um chapéu estilo da marinha.  

Esta transição feita da atriz para o ator é realizada não somente pelo movimento de 

câmera, como também pela virada na canção. Esta virada é realizada por meio do som de uma 

buzina, que parece vir do carro que está prestes à chegar com o novo cantor, logo após de 

Carmen Miranda finalizar o refrão da música. Este outro cantor representa o Barão Manuel 

Duarte e é muito bem recebido pelas pessoas que ali se encontram.  

Carmen caminha em direção ao carro enquanto que o novo cantor começa a cantar 

em forma de discurso para as pessoas ao seu redor. O enquadramento da cena é representado 

por um Plano Médio em que o foco principal está no Barão. Ele está situado ao lado direito da 

imagem e gesticula seus braços de forma gentil ao mesmo tempo que, com uma voz forte e 

agradável, se comunica com todos em sua volta. Carmen está logo à esquerda e, em segundo 

plano, estão várias pessoas olhando atentamente para o ator.           

Nesta parte da cena os enquadramentos sofrem três tipos de variações, além dos 

Planos Médios e Planos Gerais usados anteriormente, há o uso do Plano fechado no rosto 

tanto do Barão, como também da Carmen Miranda. Neste tipo de plano, se dá maior ênfase e 

há maior atenção do público perante aos personagens retratados.        

No início do refrão da canção, logo após o discurso do Barão, é realizada a variação 

do Plano Médio para o Plano Geral. Desta forma vê-se o envolvimento e a união de todos que 

estão ali em volta, participando e cantando alegremente juntos desta parte da música.  
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Logo após, o Barão desce do carro e, acompanhado de Carmen Miranda, caminha até 

o centro do palco. Em um Plano Geral, vê-se todos, dançarinos e espectadores que cantam e 

dançam.  

A cena acaba com um destaque nos dois personagens principais em Plano Médio, 

cantando de forma alternada e sincronizada o refrão da música Chica Chica Boom Chic.   

A segunda canção representada por Carmen Miranda no filme é chamada Cai Cai, 

música de forte empatia que resultam, em seus versos fáceis, múltiplas interpretações. Desta 

vez, o palco em que Carmen faz sua apresentação é na casa do Barão que, por sua vez, realiza 

uma festa com convidados e pessoas da alta sociedade. Todos que estão ali admiram a 

apresentação de Carmen Miranda que entra em cena dançando de maneira contagiante ao 

mesmo tempo em que a banda começa a tocar a introdução da música. Ela está vestida com 

sua tradicional roupa, desta vez com tons mais básicos, saia comprida e brilhosa, de cor preta.   

O enquadramento da cena é iniciado em um Plano Geral, em que é possível avistar 

tanto as pessoas, como a banda, a elegante plateia e claro, Carmen Miranda, quanto o refinado 

ambiente em que se encontram: uma área de festa da casa do Barão próximo à uma piscina.  

Durante a apresentação da música são realizadas três variações de enquadramentos, 

Plano Geral já descrito anteriormente e outros dois planos mais próximos, tais como, Plano 

Aberto e Plano Americano. Em todos os planos temos como destaque Carmen, sendo possível 

ver também a plateia ao fundo apreciando o show. Entre estas variações de enquadramento na 

cantora, é realizado por três vezes alternados um Plano Aberto em que aparece a banda  

“Bando de Lua” composta por seis integrantes que tocam violão, cavaco, pandeiro e 

mexilhão. Todos vestidos com calça preta, camisa de manga comprida da cor branca e um 

lenço no pescoço em tom escuro. Eles estão posicionados logo ao lado do espaço em que 

Carmen Miranda faz sua apresentação.  

Em relação à plateia, percebe-se que além de apreciarem ao show, cantam 

alegremente a parte do refrão que condiz com o nome da música. No final, todos aplaudem 

alegremente enquanto Carmen, desta vez vista em Plano Médio, finaliza a canção com seus 

braços abertos e com seu esplêndido sorriso.  

A música apresentada logo após é I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much), que é 

iniciada depois de uma salva de palmas ao mesmo tempo em que pode-se ver um 

enquadramento ainda mais aberto do que qualquer outro já realizado até o momento para a 
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apresentação. Desta forma, é possível avistar que há espectadores não somente ao fundo de 

Carmen Miranda, mas também à sua frente. Assim, percebe-se ainda mais a admiração da 

plateia pela cantora.  

Como na música anterior, é possível ver três alterações nos enquadramentos de cena 

mas, desta vez, são mais próximos do assunto principal: Plano Aberto, Plano Americano e 

Plano Médio. Outra modificação em relação à música apresentada anteriormente é não ter 

uma imagem com foco somente na banda.  

Percebe-se o quanto Carmen Miranda gesticula e, principalmente, faz movimentos 

em suas feições do rosto e olhos quando há um enquadramento mais próximo, como no Plano 

Médio. No final, é possível ver, mais uma vez, Carmen recebendo uma salva de palmas da 

plateia enquanto termina a música.  

Na última apresentação musical, que acontece no final do filme, o ritmo é embalado 

pela melodia de Chica Chica Boom Chic. A cena começa com um enquadramento próximo a 

um instrumento musical cuíca, que é tocado por um dos integrantes da banda. De acordo em 

que a câmera começa a se distanciar em um movimento de travelling out,  é possível verificar 

a banda num palco com várias dançarinas ao fundo. Carmen Miranda entra em cena neste 

momento da esquerda para direita até o centro da imagem, destacando-se perante os demais.  

O ambiente é o mesmo que encontramos na primeira cena do filme, que no caso é 

dentro de um estúdio, onde está representada a cidade do Rio de Janeiro ao fundo. A roupa 

dos integrantes da banda é de estilo simples da cor branca, calça e suéter, junto com um 

chapéu de palha com detalhes coloridos. As dançarinas se destacam um pouco mais, pois 

vestem uma saia mullet, curta na frente e longa atrás, feita de várias penas coloridas. Sapatos 

da cor rosa e a parte superior no mesmo estilo de roupa de Carmen Miranda, que por sua vez, 

usa uma saia comprida branca com detalhes vermelhos, blusa dourada, penachos vermelhos 

na cabeça e penduricalhos da cor verde.  

A câmera se movimenta até o momento que é possível ver na mesma cena todos os 

integrantes, tocando e dançando de forma sincronizada. Após isto, há uma variação para o 

Plano Americano de Carmen, que começa a cantar até o momento que há uma transição da 

música. Agora, vê-se algumas mulheres em pé ao lado de um balcão de bar cantando e o 

movimento de câmera no estilo pan, capta todas as mulheres até chegar ao objetivo, que é 

Larry Martin sentado, que canta o início da canção That night in Rio. Ele está vestido com um 
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paletó da cor preta, camisa e gravata borboleta da cor branca. Carmen Miranda se aproxima 

do ator e após um momento, ela começa a cantar I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much), de 

forma sincronizada com a canção anterior. Em seguida, a canção continua a ser representada 

por uma mulher que está sentada no colo de um dos sócios do Barão, num Plano Aberto. É 

possível ver ao fundo que o ambiente continua sendo um bar ou restaurante. Novamente é 

feita a transição para outra música, desta vez é Boa noite (Good Night) que começa a ser 

cantada pela Baronesa. Ela usa uma blusa de cor escura, um colar brilhante e um penacho da 

cor azul, no mesmo estilo ao de Carmen Miranda. O Barão, que usa a mesma roupa de Larry 

Martin junto com a sua inseparável lente, está sentado ao lado e continua a cantar após a 

Baronesa um trecho da música. Logo após, a transição para a última cena é feita por um 

enquadramento de oito mulheres bem vestidas que cantam juntas lembrando um coral. 

Finalmente, na última cena ao lado direito da tela, está Carmen Miranda junto com Larry 

Martin de pé ao lado do balcão do bar. Eles cantam enquanto que o Barão e a Baronesa 

entram na cena pelo outro lado da tela. Os quatro revezam entre si para cantar e, ao final, 

todos fazem um movimento como se fossem brindar com o espectador.  

  

 

4. CONCLUSÃO 

  

Este trabalho teve como objetivo estudar o filme Uma Noite no Rio (1941), com 

Carmen Miranda. Foram selecionadas as cenas com os números musicais e, a partir disso, 

partiu-se para a análise. Os resultados apontam para a forte presença de signos de brasilidade 

em quase todos os momentos da presença de Carmen em cena. Isso também muito está 

relacionado à comunicação da artista na época, que conseguiu construir carreira a partir de 

estereótipos brasileiros como: a imagem da baiana, o Rio de Janeiro, os batuques, as canções 

alegres, etc. Tudo isso relaciona-se com a democratização da cultura propagada por Carmen 

Miranda.  

Estudar filmes do cinema do passado contribuem para o entendimento das linguagens 

do audiovisual da contemporaneidade. É uma maneira de entendimento acerca dos processos 

comunicacionais produzidos pelo audiovisual que sincroniza na narrativa: o som e a imagem. 

A própria obra de Carmen Miranda merece devida atenção para estudos acadêmicos. Seu 
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legado deixado para a comunicação audiovisual tem uma riqueza cultural que precisa ser mais 

estudada e pesquisada.  

As limitações para o estudo estão relacionadas à pouca quantidade de cenas 

analisadas, o que pode servir como sugestão para outras pesquisas realizadas na área em que 

podem ser estudados filmes como Serenata Tropical (1940), primeiro de Carmen nos Estados 

Unidos, ou até mesmo Copacabana (1947), primeiro filme depois da saída da 20th Century 

Fox.   
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A BELLE ÉPOQUE: A ERA CORONEL JOSÉ JÚLIO  
  

Milene Araújo de Oliveira1  
Ana Letícia Cardoso da Silva2 

Laís Teixeira3  
  

RESUMO 
 
O artigo trata sobre a rica história que envolve o palacete Bibi Costa, construído no século 
XIX e seu segundo proprietário, o coronel José Júlio de Andrade, um dos barões da borracha 
do período da Belle Époque Paraense. Este trabalho faz uma análise destes elementos como 
fontes da memória social coletiva, servindo como construção de uma identidade social. Para 
isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, pautada em conceitos propostos por Bill Nichols 
(2008): Modo Observativo e Modo Reflexivo. É esperado que este produto acadêmico, seja 
utilizado como fonte para muitos outros possíveis trabalhos, referentes ao Coronel e sua 
influência na economia do Estado do Pará e do Amapá. O Coronel, apesar de pouco 
conhecido, interferiu bastante na vida de diversos paraenses e amapaenses, que com 
inteligência e violência conseguiu administrar o império da borracha e reverter a ‘Revolta de 

Cezário’. Até a presente data, após 60 anos de seu falecimento, José Júlio de Andrade, ainda 

é lembrado, temido ou admirado.  
 
Palavras Chaves: Memória; Identidade; Cultura; Amazônia. 
  
  
1. INTRODUÇÃO  
  

A Belle Époque foi marcada por um período em que a Amazônia vivia um fenômeno 

econômico, em que sua matéria prima, a borracha, se tornou ouro nas mãos de comerciantes e 

produtores industriais. Este artigo científico visa apresentar por meio de fatos históricos e 

relatos de pessoas descendentes da época, como eram os costumes políticos e econômicos de 

um dos maiores seringalistas da Amazônia, o Coronel José Júlio de Andrade.   

Homem de poucas palavras e punhos fortes, o Coronel foi o responsável pelo 

desenvolvimento da cidade de Almeirim, no Amapá, e possuía diversas crises políticas com o 

governador Magalhães Barata (LINS, 1991, P. 38). Por muitos anos, residiu em um palacete, 

na capital paraense, localizado na Avenida José Malcher, esquina da Rua Joaquim Nabuco, 

que hoje é tombado como patrimônio histórico estadual e possui seu nome.  

                                                 
1  
2  
3  
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Segundo a obra de Lins (1991), José Júlio Andrade foi, talvez, o maior latifundiário 

do mundo. Suas Terras no Estado do Pará, nos municípios de Almeirim, Porto de Moz e 

território de Federal do Amapá beiravam mais de 3 milhões de hectares.  

     

  

2. MEMÓRIA  

  

Como afirmou Márcia L.S Chaves (1993, p. 139), não é fácil conceituar memória, 

porém, sabe-se que ela é trabalhada em ambos os campos comportamentais e sociais. Neste 

artigo, está sendo abordado a memória social coletiva, servindo como construção de uma 

identidade social.  

Parte-se do princípio que, agindo como um processamento de informação dependente 

da percepção e influenciado pelas emoções e imaginações, a memória pode funcionar tanto 

individual – compondo assim um processo psicológico básico – como coletivamente – 

resultado de um processo de construção grupal. Vale ressaltar que todos os elementos que 

constituem a memória tal como ela é, são frutos de acontecimentos vividos, seja pessoalmente 

ou seja pelo grupo ou sociedade aos quais o indivíduo pertence.  

O autor Michael Pollack (1992) defende a teoria de que a memória é um fenômeno 

construído, seja por pessoas ou por personagens. Quando o indivíduo vive ou grava um fato, 

podendo relembrá-lo ou excluí-lo com o tempo, trata-se de um trabalho de organização, que 

será repassado de gerações para gerações. Portanto, a lembrança originada agregará opiniões 

individuais pré e pós fabricadas, dependendo do seu grau de disseminação.  

  

A imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 
imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua 
própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser 
percebida pelos outros. (…). Ninguém pode construir uma autoimagem isenta de 

mudança, de negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 
identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência 
aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por 
meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade podem 
perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos 
como essências de uma pessoa ou de um grupo. (POLLACK, 1992, p. 5) 
  

A memória, juntamente com seus valores e sentimentos agregados, pode ainda ser 

considerada fonte de conflitos entre pessoas e familiares, por motivos políticos ou 
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ideológicos. No caso do coronel José Júlio de Andrade, a memória coletiva foi fator 

primordial para a construção de sua identidade: ele era temido pela herança memorial deixada 

pelas pessoas que com ele conviviam.  

  

2.1 BELLE ÉPOQUE  

  

Durante o século XIX, diante de um contexto de grandes revoluções tecnológicas no 

ocidente, a Amazônia surge como fornecedora de uma matéria prima fundamental para a 

época: o látex. A extração do látex pela árvore seringueira fez com que donos de seringais se 

tornassem homens ricos e poderosos. Em contrapartida, trouxe para a região inúmeros 

imigrantes, em sua maioria nordestinos, que eram obrigados a trabalhar em regime 

semelhante a escravidão, pelo sistema de aviamento.  

 

Belém estava ao lado das principais capitais do Brasil, além do Rio de Janeiro, e do 
Hemisfério Norte, como Londres, Berlim, Viena, entre outras, sinalizando a 
pretensão de Lemos em colocar a cidade que melhor administrava no mesmo 
patamar da civilização europeia. (SARGES, 2002, p.106)  

  

A reorganização do espaço urbano foi um dos resultados da riqueza criada pelo látex. 

A França era a grande inspiração da cidade Amazônica, a qual reproduzia o movimento 

francês art noveau em grande parte de suas construções - como o Teatro da Paz, o Cinema 

Olympia, o Mercado Municipal do Ver-o-Peso, o Palacete Bolonha e o Palacete Pinho - e até 

mesmo nos hábitos culturais ao frequentarem teatros, praças e cinemas a fim de serem vistos 

com seus melhores trajes. A modernização da cidade era tão acentuada que em 1886, já 

funcionavam quatro estabelecimentos bancários, e companhias seguradoras, ligadas ao 

sistema financeiro estabelecido na região. Além disso, havia uma linha de bondes e energia 

elétrica nas residências mais abastadas.  

  

Observa-se a "fabricação" de uma imagem que deveria extrapolar as fronteiras da 
cidade, do Estado e do país, como forma de adquirir a mesma importância dos 
chefes das nações ditas civilizadas e, até certo ponto, era também a maneira que o 
intendente encontrava para fazer a propaganda de sua administração, o que 
facilitaria, sem dúvida, os empréstimos que solicitava aos bancos estrangeiros”. 

(SARGES, 2002, p.106)  
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Mas, para sustentar todo este glamour, era necessária uma grande quantidade de mão 

de obra para extrair a fonte de riqueza dos donos de seringais.  A imigração nordestina se 

acentuou a partir da década de 70 do século XIX. Sendo assim, o nordestino se tornou 

primordial para a produção do látex.  

  

A imigração nordestina para a Amazônia, a partir da década de 70 do século XIX, 
possibilitou a formação de certa força de trabalho para os seringais e, 
consequentemente, a expansão da produção do látex, sem, contudo alterar o 
processo produtivo. O seringueiro tornou-se o elemento principal do processo 
produtivo" (SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzindo a Belle 
Époque 2 ed. 2002, p. 79).  

  

Ao chegarem à região Amazônica, os nordestinos eram submetidos ao sistema de 

aviamento (SARGES, 2002), caracterizado pelo sistema de crédito, ou seja, sem dinheiro, no 

qual o dono do seringal financiava ao extrator da borracha, equipamentos, remédios e 

alimentos, que garantiam o seu sustento e de sua família, em troca das mercadorias, os 

trabalhadores, tinham que trabalhar muito mais para pagar sua dívida. O dono do seringal, por 

sua vez, era financiado pelas casas exportadoras de borracha, sediadas na capital. O 

aviamento causava dívidas intermináveis, o que era a forma de obrigar o seringueiro a 

permanecer naquele trabalho até que suas despesas fossem quitadas. Na Amazônia, a 

expressão aviar significou fornecer mercadorias a crédito.  

  
O seringalista desempenhava também o papel de 'aviador', na medida em que 
fornecia mercadoria ao seringueiro extrator. Mas esses aviadores de primeira linha, 
no caso dos seringalistas, como os demais elementos da cadeia econômica do 
'aviamento também estavam sujeitos à exploração do capital monopolista 
internacional. (SARGES, 2002, p. 81)  

  

 

2.2 A ECONOMIA DA BORRACHA  

 

Considerado até a atualidade como a época de ouro do Estado do Pará, a Belle 

Époque, ocorreu em meados do século XIX, um fenômeno causado pelo desenvolvimento 

acelerado da economia da borracha. Após um período baseado em uma cultura de exploração 

voltada às drogas do sertão (canela, cravo, frutas, plantas medicinais). Na Amazônia, 

desenvolveu-se a extração do látex através das árvores seringueiras, o que trouxe para a região 

uma expansão social, cultural e econômica.  
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A borracha cativou olhares europeus ainda no século XVIII, quando ainda era 

pesquisada. Posteriormente foi divulgada como matéria-prima, ideal para produzir pneus de 

veículos movidos a cavalo. Não demorou muito para que seus três tipos (Sernamby; 

Entrefina; e Pará Extra Fina) fossem a principal pauta de exportação de produtos amazônicos, 

cujo trabalho de extração era realizado pelos chamados seringueiros4, que se dividiam entre 

nativos e estrangeiros – estes, responsáveis pela vasta importação de bens de consumo e pela 

exportação da borracha (DAOU: Ana Maria. 2008).  

Posto isso, era de se esperar uma proximidade na relação sociocultural entre as 

regiões fornecedoras da borracha e países europeus. Não é à toa que este período do final do 

século XIX e início do XX recebe uma nomenclatura francesa: Belle Époque. As 

transformações urbanas de cidades como Belém foram inspiradas em elementos culturais 

franceses, apresentando profundas modificações no processo de urbanização, bem como em 

comportamentos culturais. Novos hábitos de consumo, valores e sociabilidade se inseriram na 

sociedade belenense, tanto em saraus familiares como nas relações trabalhistas e sociais de 

forma mais ampla. (MACHADO, Selma. 2011)  

  

 2.3 A BELLE ÉPOQUE: O MITO DO PROGRESSO  

  

A ideia de progresso econômico, segundo estudiosos como Fábio Fonseca de Castro, 

Maycon Yuri Nascimento Costa e Geraldo Mártires Coelho, demonstram o mito de uma ideia 

fixada, através do senso comum, o qual glorifica o período da extração da borracha, como um 

grande progresso. De fato o que ocorreu foi o crescimento da desigualdade social, junto com o 

crescimento da migração nordestina as capitais Belém e Manaus, principais localidades em 

que o látex, ganhou grandes proporções comerciais.   

  
As novas relações instauradas na capital Belém excluíram classes sociais marcantes 
na região amazônica e formou novas classes: elitista, comerciante e marginalizada. 
No entanto, a exclusão não é no sentido de extermínio, mas de segregação espacial 
na própria capital, sendo que, a classe marginalizada tem além de nordestinos, os 
caboclos e indígenas, que se transformaram em “soldados da borracha”, para atender 

o mercado internacional. (COSTA; LISBOA, 2013) 

  

                                                 
4 Trabalhadores de regiões florestais onde se encontram a árvore seringueira, responsáveis por extrair a seiva das 
mesmas.  
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Toda a riqueza produzida pelo extrativismo monocultor, (CASTRO), não chegou a 

gerar lucros suficientes para que fossem executadas reformas urbanas, como falsa expectativa 

de progresso, pois com o embelezamento da cidade acreditava-se no crescimento da 

economia5. Na época, foi necessário que a Intendente Antônio Lemos e o Governo do Pará 

realizassem um empréstimo no exterior, que só chegou a ser quitada no ano de 1920.  

  

A riqueza produzida pelo látex, em sua maior parte, esteve nas mãos das 
multinacionais, da indústria automobilística e de alguns grandes comerciantes, e 
apenas lastreou alguns empréstimos, contraídos principalmente na Inglaterra, para 
que Belém e Manaus, fossem ‘Construídas’ e, poder-se-ia dizer, ‘mitificadas’. E 

embora se possa considerar que alguns paraenses tenham-se tornado realmente ricos 
com o látex, não houve, materialmente, uma decorrência de internalização de renda, 
mesmo que amparada, ou subsidiada, pelo poder público. (CASTRO, 2010, p. 203)   

  

2.4 PALACETE BIBI COSTA  

  

O engenheiro Francisco Bolonha, cujos estudos de engenharia foram aperfeiçoados 

em Paris, foi o autor de construções consideradas um marco arquitetônico na cidade de 

Belém, como o Mercado Municipal, bar do Parque e o palacete Bolonha, do início do século 

XIX. Em 1904, o major Carlos Brício Costa – já interessado no profissionalismo do 

engenheiro – contratou Bolonha para a construção de mais uma residência, intitulada 

“Palacete Bibi Costa”. Em 1906, o palacete recebeu o presidente da república Dr. Affonso 

Penna e sua comitiva, que fazia uma série de viagens pelo norte do Brasil a fim de conhecer 

as suas capitais.  

Pelo fato de ter sido a morada de um grande seringalista considerado um homem 

cruel e que ainda possuía escravos em uma época que a escravidão já havia sido abolida, o 

coronel José Júlio de Andrade, mantinha instrumentos de tortura na própria mansão. O que 

gerou uma série de comentários e de histórias de assombrações e visagens de escravos que 

serviram ao coronel naquele palacete.  

                                                 
5 “A necessidade de modernizar a capital paraense e realizar uma melhor distribuição do espaço urbano esteve 

inevitavelmente, ao desenvolvimento da borracha, como também, as transformações políticas e sociais, (sic). 
Neste sentido, a ação dinamizadora do embelezamento visual da cidade estava associada à economia, a 
demografia e também aos valores estéticos, de uma classe social em ascensão (seringalistas, comerciantes e 
fazendeiros) e às necessidades de se dar, a determinados segmentos da população da cidade, segurança e 
acomodação, além da colocação em prática da ideia positivista de progresso enfatizado pelo novo regime 
republicano.” (CASTRO, Leonardo. Belle Époque e a era Lemos).  
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Influenciada pelos traços do movimento artístico francês art noveau 6 a construção 

foi oferecida como presente à esposa do major, Anna McDowell, a qual vendeu o palacete ao 

seringalista José Júlio de Andrade em 20 de abril de 1910. Atualmente o casarão abriga a sede 

da Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental – AHIMOR, anteriormente foi sede da 

secretaria de Planejamento de Estado. Em 2009, sofreu um incêndio ocasionado por um curto 

circuito derivado de um ar condicionado na sala de administração da empresa, que causou 

grandes danos à estrutura do prédio, sendo inviabilizada a utilização de parte do segundo 

andar e total do terceiro andar.  

  

 2.5 CORONEL JOSÉ JÚLIO  

 

Natural da cidade de Sobral, no Ceará, José Júlio de Andrade, nasceu em 1863, no 

Amapá. Entre seus 16 e 17 anos, se mudou para o município de Benevides, onde trabalhou na 

agricultura. No ano de 1882 se mudou para a cidade de Rio Jarí, (Lins, 1991) em uma 

localidade chamada Limão, o qual ficou por pouco tempo. Em seguida residiu na comunidade 

de Padaria, também na cidade de Jarí, foi nesta região que o coronel, se envolveu com o 

comercio local, trabalhando como seringueiro e coletor de castanha. Sendo que, toda a sua 

mercadoria era vendida para o comercio ambulante. Por não possuir estradas, todo o 

transporte era realizado à vela ou à remo.  

Pouco tempo depois, o coronel José Júlio, que mal possuía o ensino primário, já 

continha grande fortuna em terras, localizadas no Estado do Pará, Almerim e Porto de Moz. 

Somente na cidade de Almeirim, José Júlio era dono de mais de 90 % do território, apenas 

1.000 metros, sede da localidade, que ficavam em Jaburu e Cueiras, não fazia parte de seu 

império.  

Existem controvérsias sobre sua personalidade, há relatos de que o barão da borracha 

foi um homem educado e gentil, oferecendo ajuda aqueles que mais precisavam, inclusive a 

                                                 
6 Art Nouveau, ou “Arte Nova” em português, é um estilo artístico que surgiu na França na década de 1890. 
Espalhou-se pela Europa, Estados Unidos e outros países do mundo. Este estilo artístico atingiu vários setores 
artísticos como, por exemplo, design, arquitetura, artes decorativas, artes gráficas e criação de móveis (arte 
mobiliária). Este estilo artístico prevaleceu em destaque no mundo das artes até o final da década de 1920.  
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seus empregados. No entanto, existem também informações que indicam o oposto: a frieza e a 

crueldade no tratamento com os seus subordinados.  

Após quase 50 anos de trabalho, José Júlio de Andrade consolidou seu império, 

possuía diversos títulos de terras nos Estados do Amapá e Pará.  Além de ser um dos maiores 

exportadores de castanha do Pará e látex, o barão pode ser considerado também como um dos 

maiores latifundiários do mundo, já que suas terras nos Estados do Pará, Almeirim, Porto de 

Moz e Território Federal do Amapá, chegavam a quase 3 milhões de hectares.   

Apesar de não ter ligação com a polícia, José Júlio de Andrade tinha o nome 

precedido pelo título de coronel e também chegou a ser nomeado senador do Amapá. O barão 

nunca perdeu nenhuma das eleições as quais se submeteu, fato que gerou uma inimizade com 

o general Magalhães Barata. Era amigo próximo do jornalista Paulo Maranhão, dono da Folha 

do Norte.  

José Júlio de Andrade faleceu aos 90 anos na Ilha da Madeira, no dia 24 de junho de 

1953, no Rio de Janeiro, e está sepultado no cemitério São João Batista, daquela cidade. Foi 

casado com Laura Neno e sem ter gerado nenhum filho, José Júlio de Andrade deixou sua 

herança para a sobrinha da esposa, que se chamava Maria Laura.  

  

2.6 SUPERSTIÇÕES  

 

José Júlio de Andrade era também um homem supersticioso, diz-se que, apesar de 

católico, eram muitas as crenças em fatores sobrenaturais, principalmente em situações 

relacionadas à água.  

  
Certa vez, em uma de suas fazendas no Aquiqui, morreram 98 reses afogados em 
uma passagem pantanosa. Chico Orácio, seu capataz imediatamente, reuniu todos os 
empregados da redondeza e conseguiu aproveitar 60 reses: salgou a carne, deixou 
secar ao sol e trouxe o produto para Arumanduba, a fim de ser aproveitado nas 
linhas de frente de trabalho. José Júlio não se aborreceu. Chamou Sombreira, seu 
capataz em Arumanduba, e mandou jogar a carne toda n’água, dizendo: ‘o que é da 

água, a água leva’. Atitude semelhante, tomava como uma de suas embarcações 
afundava por exemplo, Lancha  de ferro Jenery Nunes, que foi para o fundo do rio 
Arraious e mesmo com parte do toldo fora d’água, só foi resgatada na época dos 

portugueses. O povo falava também que José Júlio tinha um feto mumificado e que 
ripava o mesmo todas as vezes que tinha um negócio importante a fazer. Se o feto 
chorasse, ele fazia o negócio. (LINS,1991, pg.38)  
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2.7 A REVOLTA DO CEZÁRIO  

  

José Cesário de Medeiros, rio grandense do norte, chegou ao Jari em 1828 na 

condição de aviado, se tornou trabalhador na filial de Iratapuru, no alto Jari.  

        
O aviamento, sistema de crédito existente na região desde os tempos coloniais, é 
'uma espécie de credito (sic) sem dinheiro'; o qual caracterizou-se ela troca que se 
faziam entre as casas aviadoras, responsáveis pelo abastecimento dos seringais, e as 
casas exportadoras. Na Amazônia, a expressão aviar significou fornecer mercadorias 
a crédito. (LINS, 1991, pg.79)  

  
Assumiu a função de cortador de seringa, juntamente com doze companheiros e sua 

esposa, a qual tinha a fama de ser muito bonita. A revolta do Cezário ocorreu quando sua 

esposa adoeceu e precisou ser levada para Arumanduba, a fim de ser levada à Belém para ser 

tratada.  

Em Arumanduba, o cunhado do coronel José Júlio, Manoel Neno. Conhecido como 

Duca Neno, também era cearense como o cunhado, dizem que toda a má fama do José Júlio se 

deu pela forma como Duca Neno tratava os empregados. Era um administrador ferrenho, com 

comportamentos de capataz, também era considerado o braço direito do Coronel.  

Ao chegar à fazenda de Arumanduba, a companheira de Cesário despertou o 

interesse sexual de Duca Neno, ao fugir do assédio do capataz, passou a ser maltratada por 

ele. Na tentativa de ser libertada das mãos de seu algoz, a moça escreveu três cartas à Cezário, 

mas somente a última chegou a seu destino, pois Duca censurava a correspondência. Ao ter 

conhecimento do estado de sua amada, Cesário planejou a revolta, que contou com adesão de 

trabalhadores e aviados das filiais de Cachoeira e Iratapuru.  

Nos dias seguintes Cesário reuniu trabalhadores de Cachoeira de Santo Antônio, 

onde aguardava o navio que iria para Arumanduba. O povo abandonou suas casas e criações e 

o seguiu em direção à fazenda, a revolta foi tão bem planejada, que a filial de Pacanari – 

território de posse de José Júlio - abaixo da Cachoeira de Santo Antônio só teve conhecimento 

do fato, quando o chefe capitão Filomeno foi preso por Cesário, isto somente quando o navio, 

que iria para Arumanduba, chegou a Cachoeira, no dia 5 de junho de 1928. Assim que o navio 

aportou o comandante José Américo e toda a sua tripulação foram presos e o navio foi 

tomado.  
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Chegando a Arumanduba, todos os revoltosos quiseram saquear os depósitos do 

Coronel José Júlio, no entanto o Coronel chegou no momento certo e impediu que os roubos 

saíssem do controle ordenando que os revoltosos retirassem de seus depósitos somente o 

necessário para que chegassem em Belém.   

Cezário reuniu seu exército e com o prisioneiro Duca Neno zarpou para Belém onde 

entregou, o algoz de sua esposa para as autoridades. Após a saída dos revoltosos, os telegrafo 

foi concertado, e José Júlio já planejava a libertação de seu cunhado. Quando o navio O 

cidade de Alenquer atracou em Belém, os revoltosos se alojaram nos quarteis e Duca foi solto 

e enviado para fazenda de Aquiqui.   

Extremamente debilitado, Duca Neno ficou muito doente, e assim que o Coronel 

soube de sua situação tentou ajudar. Ordenou que o cunhado fosse levado para Belém, para 

tratamento, no entanto, Duca não aguentou a viagem e faleceu assim que chegou na capital, 

no ano de 1929.  

Anos depois do fim da revolta, no final de 1928, muitos revoltosos acabaram 

retornando ao Jarí, por falta de emprego em Belém e nos municípios ao arredor da capital, 

sendo todos, aceitos de volta, pelo Coronel José Júlio, sem nenhuma punição, ou 

ressentimento.  

 

3. CONCLUSÃO  

    

O Trabalho possui grandes relevâncias históricas para o Brasil e para o Estado do 

Pará. De imediato, nota-se, o comportamento social das escolas mais altas as mais 

subalternas, além da clara administração ferrenha dos ‘Senhores’ da borracha.   

A economia da borracha foi essencial para o desenvolvimento do Estado e até os dias 

atuais possui reflexo na vida de toda a pulação do mundo. O coronel José Júlio, teve um papel 

extremamente importante na história do Pará, sendo até mesmo um dos responsáveis para o 

desenvolvimento da cidade. O homem, que foi temido por muitos ou até mesmo por todos os 

moradores da região, conseguiu reverter à crise, a ‘Revolta do Cezario’, que chegou a 

ameaçar o glamour que os donos dos impérios da borracha estavam acostumados a viver. 

Mesmo sofrendo um grande prejuízo, permitindo que seus, até então, funcionários 

saqueassem vários de seus armazéns, que estocavam mercadorias, com domínio e destreza 

administrativa, o Coronel solucionou o problema e até mesmo teria aumentado suas riquezas. 
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O que de fato se percebe é que graças a esta ousadia, por assim dizer, o Estado do Pará foi à 

base para a construção de uma era, que é responsável por vários empregos, oportunidades e 

criações, que podem ser percebidas em todo o mundo.  
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5. ANEXO  

  

5.1. ROTEIRO  

    

5.1.1 sequência 1 – abertura  

  

A abertura do documentário mostra imagens internas do palacete Bibi Costa com 

câmera na mão. Na montagem da abertura foram utilizadas também imagens aleatórias que 

remetem ao tema: fotos de pessoas da época e ícones religiosos, mesclados aos trechos das 

filmagens dos corredores do local. A intenção é introduzir o espectador ao clima sombrio que 

http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://marcosdotempo.blogspot.com.br/2010/09/palacete-bricio-da-costa.html
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1941/1080
http://www.ufpa.br/naea/gerencia/ler_tcc.php?id=100
http://www.ufpa.br/naea/gerencia/ler_tcc.php?id=100
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa
https://sites.google.com/site/sobrenaturalsabelempa/assombracao-do-palacete-bibi-costa


 

954 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

os relatos de assombração agregam ao palacete, e assim, criar uma curiosidade a respeito do 

tema. Encerra-se a abertura o título do documentário e apresenta-se o nome dos entrevistados: 

Livaldo Fonseca, Stella Pojuci e Erlandson Souza.  

  

5.1.2 Sequência 2 – interna / Stella Pojuci  

    

O documentário é divido em temas, sendo o primeiro deles a Belle Époque. Em 

plano médio e câmera estática, a historiadora Stella Pojuci fala sobre o período.  

  

5.1.3 sequência 3 – interna / Palacete Bibi costa / Livaldo Fonseca  

    

 Em um movimento de travelling horizontal, apresentamos o segundo entrevistado, 

Livaldo Fonseca, em uma das salas do Palacete Bibi Costa. O descendente do Coronel José 

Júlio, fala um pouco da vida de seu antepassado.  

  

5.1.4 sequência 4 – interna / Stella Pojuci  

  

  A professora fala sobre o Coronel José Júlio e explica quem foram os seringalistas.  

  

5.1.5 sequência 5 – externa / Livaldo Fonseca    

  

 Em um movimento de travelling vertical, é mostrada a fachada do Palacete Bibi 

Costa, enquanto Livaldo Fonseca entra no prédio acompanhado do superintendente da 

AHIMOR. O entrevistado explica como o Coronel José Júlio saiu do nordeste e chegou ao 

norte do país.  

  

5.1.6 sequência 6 – interna / Palacete Bibi Costa / Erlandson Souza  
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 Bibliotecário e funcionário da AHIMOR há mais de 30 anos, Erlandson Souza 

esclarece acerca do funcionamento da empresa no prédio, além de outras questões histórias 

envolvendo o Palacete, como o incêndio ocorrido em 2003. Na sequência, são apresentadas 

imagens do incêndio e o documentário volta a mostrar Erlandson dando explicações sobre o 

tombamento do prédio.  

  

5.1.7 Sequência 7 e 8 – Coronel José Júlio / Superstições  

    

 As sequências têm como tema o Coronel e suas superstições, unificando trechos de 

todos os entrevistados, nas quais eles comentam sobre alguns mitos sobre a personalidade de 

José Júlio de Andrade. São mostradas imagens de parte da área utilizada pela AHIMOR e de 

uma suposta senzala mantida no interior do palacete. Ao fim do documentário, é apresentada 

a única foto existente do Coronel ao lado dos créditos.  

  

 



 

956 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

COMUNICAÇÃO, VISIBILIDADE E LUTA POLÍTICA: O ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM GUARAPUAVA/PR 

 
 

Morgani Guzzo1 
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira2 

 
RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo mapear os espaços ocupados pela segunda edição da 
Campanha dos 16 Dias pelo Fim da Violência de Gênero no jornal Diário de Guarapuava, de 
Guarapuava/PR, em 2013, enfatizando a visibilidade e o alcance das discussões sobre 
violência contra as mulheres e problemática de gênero. Além disso, propõe-se relacionar a 
inserção destas temáticas com a luta política do Movimento de Mulheres da Primavera e com 
a conquista de espaços políticos partidários por uma das militantes do Movimento. Por meio 
de um levantamento quantitativo e qualitativo de alguns textos do Jornal, demonstraremos 
que o alcance da Campanha foi além dos dezesseis dias, pois, ancorada em políticas públicas 
para enfrentamento à violência contra a mulher na cidade, concretizou em Guarapuava a luta 
por igualdade de gênero e pela emancipação financeira de mulheres. 
 
Palavras-chave: Violência de gênero; Comunicação; Jornalismo; Política; 16 Dias de 
Ativismo. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As discussões em torno da violência de gênero na cidade de Guarapuava, localizada 

no centro-oeste paranaense, criam corpo e visibilidade a partir da ação militante de um grupo 

de mulheres moradoras do Bairro Primavera, um dos maiores bairros da cidade, com cerca de 

doze mil habitantes. O surgimento do Movimento de Mulheres da Primavera tem em conta o 

contexto sociohistórico da cidade e a atuação das mulheres envolvidas em trabalhos da 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guarapuava. Em 2004, após questionarem-se 

sobre a submissão das mulheres perante a comunidade da Igreja Católica – ausência de líderes 

mulheres em cargos dentro da Igreja - e o grande número de casos de violência contra a 

mulher que aconteciam dentro do próprio bairro, algumas mulheres decidiram problematizar 

estas questões, objetivando chamar a atenção da comunidade para a forma como as mulheres 

                                                 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro-
PR), bolsista CAPES. E-mail: morganiguzzo@gmail.com. 
2 Pós-doutora pela UFRJ, professora associada da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro-PR). 
Orientadora da pesquisa. E-mail: nincia@unicentro.br.  

mailto:nincia@unicentro.br
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são vistas e tratadas na comunidade e como, ao longo de séculos, elas têm exercido um papel 

importante na constituição das sociedades.  

No primeiro momento, em 2004, o movimento organizou a 1ª Romaria da Mulher, 

elaborada em torno do significado do dia 8 de março, reconhecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1975, como o Dia Internacional da Mulher. A Romaria foi 

realizada com uma encenação da manifestação e da morte de mulheres que lutavam por 

melhores condições de trabalho em uma fábrica norte-americana no início do século XIX. 

Esta temática chamou a atenção da comunidade e provocou o interesse de algumas mulheres 

envolvidas nas festas e trabalhos da paróquia, já que questões abordadas estavam, pela 

primeira vez, sendo levantadas na comunidade: a violência, a submissão e a dependência das 

mulheres. 

A preocupação de algumas mulheres e seu engajamento na discussão e na luta, 

principalmente, contra a violência à mulher e em busca de condições melhores para o bairro 

(creches, escolas etc.), fez com que fossem organizados encontros e, posteriormente, que 

fosse fundado o Movimento de Mulheres do Bairro Primavera3 que há dez anos promove 

palestras, oficinas, capacitação de mulheres e provoca a reflexão sobre a igualdade de gênero 

na sociedade de Guarapuava e região. 

 A luta dessas mulheres do Bairro Primavera vem sendo reconhecida no âmbito 

social da cidade de Guarapuava e região. A preocupação com a mudança social e as melhorias 

para a sociedade fez com que elas se envolvessem, também, no âmbito da política partidária. 

Esse engajamento, instigado pelo projeto do Bem Comum, da Diocese de Guarapuava - 

projeto que tem como objetivo capacitar cristãos para atuarem na política -, fez com que as 

mulheres desenvolvessem a preocupação de colocarem não só um representante do bairro, 

mas um representante das mulheres em cargos públicos. Após uma campanha com grande 

participação das mulheres do bairro, uma das fundadoras do movimento se elegeu para 

compor a Câmara dos Vereadores de Guarapuava durante o mandato de 2008-2012. Após este 

primeiro mandato, apesar do desgaste e das dificuldades que surgiram por não pertencer a 

nenhuma família de políticos da cidade – situação a ser ponderada no contexto político de 

Guarapuava -, a, então, vereadora aceitou o convite para fazer parte da chapa de um dos 
                                                 
3 O nome do Movimento, no início sem estatuto ou registro, era Movimento de Mulheres do Bairro Primavera. 
No entanto, devido à universalidade de suas lutas e á inserção de outras mulheres de outros bairros, optou-se por 
suprimir a palavra “bairro” do nome, representando também as “Mulheres da Primavera” como mulheres de um 

novo tempo, do florescimento de novas oportunidades e de uma nova sociedade.  
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candidatos à prefeitura da cidade, nas eleições de 2012. Com o apoio do Movimento de 

Mulheres da Primavera – o qual compõe o grupo de suporte e apoio da vereadora desde sua 

primeira candidatura -, a ex-vereadora tornou-se vice-prefeita com a vitória das eleições de 

2012.  

A questão política, vista ainda de forma delicada por algumas mulheres do 

movimento, tornou-se essencial para que pudessem conquistar seus objetivos no âmbito 

público, entre eles, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (conhecida somente 

como Secretaria da Mulher), a construção de uma casa abrigo para vítimas de violência 

doméstica, a capacitação de policiais e delegados para atendimento às vítimas e muitas outras 

demandas que se tornaram possíveis a partir da inserção de uma mulher dentro da prefeitura. 

Essas conquistas, recentes e em fase de implantação, são pequenas frente aos grandes desafios 

impostos às mulheres. 

É de importância salutar lembrar que o processo de reconhecimento, emancipação e 

empoderamento pelo qual já passaram e estão passando algumas mulheres, leva em conta o 

contexto social de Guarapuava. Composta por uma população em que mais de 50% são 

mulheres, Guarapuava é a 96ª cidade brasileira com mais mortes de mulheres, segundo o 

Mapa da Violência de 2012 (WAISELFISZ, 2012). Apesar de contar com uma Delegacia da 

Mulher, a cidade não possui pessoas capacitadas para atendimento de vítimas de violência e a 

discussão a respeito da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres sempre foi tratada 

como tabu por uma sociedade essencialmente agrária, conservadora e machista. 

 

 

2. O MOVIMENTO DE MULHERES E A LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA 

 

O Movimento de Mulheres da Primavera, criado por ocasião da 1ª Romaria da 

Mulher, vem conquistando a participação de cada vez mais pessoas e a iniciativa, hoje, 

alcança outros bairros da cidade e, até mesmo, desperta o interesse de outras cidades da 

região. Com ações que objetivam o empoderamento das mulheres, principalmente por meio 

da luta pelo fim da violência doméstica e pela conquista de sua autonomia financeira, a 

organização do movimento é feita a partir de reuniões periódicas quinzenais, onde são 

realizados diálogos e a capacitação das mulheres em torno das suas necessidades como 

cidadãs, como mães, trabalhadoras e, claro, mulheres.  



 

959 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

Nosso olhar sobre o Movimento de Mulheres da Primavera e a visibilidade em torno 

de suas ações se dá a partir dos Estudos Culturais, cujo enfoque na construção social e 

histórica das culturas e das identidades e representações sociais sobre grupos – de raça, 

gênero, geração, etnia etc. – é sua preocupação central. Um traço importante de atuação dos 

Estudos Culturais é o compromisso de interagir diretamente com as práticas políticas, sociais 

e culturais, também objetos de sua abordagem.  

Mesmo que ela permaneça fixada sobre uma dimensão política, a questão central é 
compreender em que a cultura de um grupo, e inicialmente das classes populares, 
funciona como contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de 
adesão às relações de poder (MATTELART & NEVEU, 2004, p. 14) 

 

De acordo com a cientista política Maria da Glória Gohn (2010), as mulheres estão à 

frente de lutas sociais e civis há muito tempo. Seu envolvimento em periódicos (jornais e 

revistas) femininos que circularam desde o século XIX, na luta abolicionista, pelo direito ao 

voto, pelo direito à educação para as mulheres, etc., é algo lembrado por muitos 

pesquisadores. O entanto, a partir dos anos 1970 e 1980, o surgimento de movimentos sociais 

identitários possibilita a conquista de novos direitos, direcionados à questões étnicas, raciais e 

de gênero, como a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) do 

governo federal, criada em 20034. Em Guarapuava, um dos reflexos da luta dos movimentos 

sociais identitários, como o caso do Movimento de Mulheres da Primavera, é a criação da 

Secretaria Municipal da Mulher em 8 de março de 2013, data que marcou o Dia Internacional 

da Mulher5.  

O Movimento de Mulheres da Primavera se enquadra no que Gohn (2010) definiu 

como “Movimentos identitários e culturais”, que englobam questões como gênero, etnia e 

gerações.  

 

                                                 
4 A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) foi criada no governo Lula, em 2003, e tem como 
desafio a diminuição das desigualdades de gênero no Brasil e a inserção do tema das relações de gênero como 
transversal nas políticas públicas. Esta e outras informações estão disponíveis no site oficial da SPM: 
http://www.spm.gov.br/. Acesso em 11/09/2014.  
5 A assinatura da Lei que cria essa pasta ocorreu após aprovação inânime do PL 05/2013 pelos vereadores de 
Guarapuava. A vice-prefeita da cidade, Eva Schran de Lima foi quem desenvolveu o projeto e foi escolhida para 
ser a titular da pasta devido a seu envolvimento com os movimentos de mulheres da cidade (ela é co-fundadora 
do Movimento de Mulheres da Primavera). 

http://www.spm.gov.br/
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[...] As mulheres são maioria nos movimentos feministas, nos movimentos populares 
de luta por melhores condições de vida e trabalho, nas redes e fóruns transversais 
que ultrapassam fronteiras nacionais. Nos movimentos organizados segundo a 
temática do gênero, as mulheres de destacam por serem as que têm tido os maiores 
índices de participação e de organização de suas demandas em entidades 
associativas (certamente que estamos considerando nos movimentos de gênero a 
presença feminina e a masculina). (GOHN, 2010, p. 93). 

 

A participação ativa das mulheres nos movimentos identitários (quilombolas, negros, 

etc.) é, segundo Gohn (2003), uma característica frequente principalmente no contexto latino-

americano. De acordo com a sua análise, a participação das mulheres na Europa, por exemplo, 

se fez em torno das questões de gênero, enquanto na América Latina o movimento feminista 

foi importante, mas inicialmente circunscrito a grupos específicos mais intelectualizados. 

 

[...] O maior contingente com participação das mulheres foi nos movimentos 
populares, como demandatárias de reivindicações populares por melhorias, serviços, 
equipamentos coletivos, e não como demandatárias de direitos de igualdades entre 
os sexos. Foram elas que lutaram por creches, transporte, saúde etc. Participaram, e 
participam, dos mutirões para a construção da casa própria como mão-de-obra e 
como gerenciadoras dos processos. Aliás, a participação das mulheres nos 
movimentos populares, tanto urbanos como rurais, é um tema ainda pouco estudado. 
Certos aspectos da cultura popular que estabelece “lugares e atribuições” para 

homens e mulheres, sempre estiveram presentes no interior dos movimentos 
populares. Fazer a comida e cuidar das crianças continuam a ser “atribuições” das 

mulheres nos canteiros dos mutirões. Entre as lideranças o número de homens é 
proporcionalmente maior do que o de mulheres, e essa relação se inverte quando 
olhamos sua participação no conjunto do movimento (GOHN, 2003, p. 44). 

 

É perceptível que, apesar da grande contribuição das mulheres nas lutas populares, 

seja de classe ou por direitos sociais e civis, seu “lugar” e suas “atribuições” continuam sendo 

restritos, da mesma forma em que sua visibilidade e possibilidade de alcançar cargos de 

liderança nesses movimentos continuam sendo muito inferiores aos dos homens. Esse caso 

evidencia a necessidade de se desenvolver, na sociedade civil organizada, lutas baseadas na 

questão de gênero, ou seja, na problematização dos papéis sedimentados em que se 

enquadram homens e mulheres historicamente. 

Segundo a historiadora Joan Scott (1995), os estudos de gênero se caracterizam por 

considerar tanto o masculino quanto o feminino como algo a ser construído e pensado juntos, 

ou seja, o foco central não é a questão da diferença biológica-sexual do homem e da mulher, 

mas a questão histórico-social de construção da identidade e das subjetividades desses 

indivíduos. Assim, o termo “gênero” é uma forma de distinguir a prática sexual dos papéis 
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sexuais atribuídos às mulheres a aos homens, “[...] uma forma de referir às origens 

exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres, uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado”. (SCOTT, 1995, p. 75).  

Embora a presença feminina seja destaque nesses movimentos e ações de luta, isso 

não se reflete no seu poder de representação, tanto nas questões sociais quanto políticas. 

Maria da Glória Gohn (2010) lembra que a participação das mulheres na política ainda ocorre 

em casos isolados e que é preciso atentar para o fato de que o simples acesso das mulheres aos 

cargos de representação pública não significa uma mudança substantiva se as estruturas 

continuarem a funcionar do mesmo jeito. “[...] A mulher tem que introduzir seu modo de ser 

na gestão, e não desempenhar apenas um papel planejado por homens, para ser ocupado 

também por homens” (GOHN, 2010, p. 92). Tanto quanto a ausência de mulheres no poder se 

reflete na demora na criação de secretarias especiais para as mulheres, na ausência de 

delegacias da mulher em várias cidades ou de delegadas na Delegacia da Mulher (como é o 

caso de Guarapuava), quanto a entrada de mulheres na política partidária, comprometidas com 

essas causas, insere as problemáticas de gênero com maior eficácia na sociedade – como 

aconteceu com a eleição de uma militante do Movimento de Mulheres da Primavera como  

vice- prefeita de Guarapuava.  

A organização de mulheres em torno de movimentos sociais, assim como o alcance 

de algumas delas na política partidária, faz com que a problemática de gênero e a igualdade de 

oportunidades sejam assuntos inseridos nas políticas públicas tão necessárias para uma 

transformação social. O aumento da visibilidade dessas questões é resultado da ação do 

Movimento de Mulheres da Primavera, da inserção de uma militante na política partidária e 

da consequente criação da Secretaria da Mulher de Guarapuava, e alcançou também a agenda 

dos meios de comunicação da cidade.  

A organização da Campanha 16 Dias de Ativismos pelo Fim da Violência de Gênero, 

em 2012 e 2013, por exemplo, evidenciou a necessidade de inserir essa discussão na 

comunidade guarapuavana. O agendamento dos veículos de comunicação colocou à vista a 

violência contra as mulheres na cidade, encerrando o longo período de silenciamento desse 

tema no espaço público.  

É necessário considerar as práticas sociais e a influência da mídia no processo de 

construção de representações sociais, do imaginário e da memória coletiva, compreendendo 

os veículos de comunicação também como meios de formação ideológica. O enquadramento e 
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a cobertura de determinados acontecimentos pelos veículos de mídia jornalística levam em 

conta interesses inerentes da linha editorial de cada veículo. Assim, a seleção de informações 

e o recorte realizado também influenciam na maneira como o público receptor compreende 

cada informação. Os veículos digitais e as mídias alternativas, no entanto, possibilitam a 

multiplicidade de olhares sobre o mesmo acontecimento. Segundo Gohn (2010, p. 149-50), os 

espaços comunicacionais também são estratégicos para os movimentos sociais como forma de 

publicizar suas demandas.  

 
A internet tem sido o grande meio/veículo articulador de ações coletivas e 
movimentos sociais. Ela possibilitou a criação de redes virtuais que viabilizam 
conexões de grupos que nunca se encontraram fisicamente de fato. A internet e 
outros meios das novas tecnologias informacionais possibilitam não apenas a 
conexão e estruturação das ações, mas eles têm sido os grandes agentes divulgadores 
das informações, alimentadores das ações e reações em cadeia, em tempos recordes. 

 

Apesar de o Movimento de Mulheres da Primavera ter criado um blog para 

divulgação de suas ações6, em 2011, nesse estudo nos deteremos somente na cobertura dita 

“hegemônica”, realizada pelo único jornal diário de Guarapuava – o Diário de Guarapuava – 

durante a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero, de 2013. Esta 

campanha é internacional, que ocorre em mais de 135 países há mais de 18 anos, teve sua 

segunda edição em Guarapuava em 2013, entre os dias 20 de novembro (Dia da Consciência 

Negra) e 05 de dezembro. A organização da Campanha é feita pelo Movimento de Mulheres 

da Primavera, e recebe apoio do poder público, imprensa e sociedade civil (Clube 

Soroptimista, Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial de Mulheres, Rede de atenção 

à mulher vítima de violência, Movimento de Mulheres Alto da XV, Comissão da Mulher 

Contabilista, Pastoral Afro, Movimento de Mulheres do Xarquinho, Comissão da Mulher 

Advogada – OAB, Centro de Nutrição Renascer; Projeção – Entre Rios, Sindicato Rural de 

Guarapuava, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Secretaria Municipal 

de Saúde, Conselho Municipal da Mulher, Conselho da Mulher Executiva – ACIG, Polícia 

Militar e jornal Diário de Guarapuava).  

O apoio do Diário de Guarapuava resultou no aumento na cobertura das atividades 

da campanha, e garantiu um espaço no jornal para artigos de opinião escritos por 

representantes do Movimento e de professores ligados aos estudos de gênero da Universidade 

                                                 
6 Disponível em: http://mulheresdaprimavera.blogspot.com.br/. Acesso em 14/02/2014. 
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Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), sediada na cidade. Com a proposta de incluir a voz de 

homens na discussão sobre a violência contra a mulher, a campanha de 2013 contou com 

artigos de professores da instituição acima citada, além de mulheres professoras e militantes. 

 No primeiro dia da Campanha, 20 de novembro de 2013, o jornal publicou 

uma notícia na editoria Cidade (página A4) com o título “Campanha ’16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência de Gênero’ começa hoje” e um artigo de opinião escrito pela 

professora do Departamento de História da Unicentro Rosemeri Moreira intitulado “Por que 

uma campanha pelo fim da violência de gênero” (Opinião, página A12). No artigo, a 

professora argumenta sobre a necessidade da participação de homens no debate sobre a 

violência contra a mulher. Apesar de falar do protagonismo das mulheres na luta por direitos 

civis e sociais, o texto aborda principalmente a questão da violência contra as mulheres e 

atenta para o fato de que “[...] As estatísticas e a maneira como essas mulheres têm sido mortas 

não nos dizem sobre elas. Nos dizem sobre os homens. Nos dizem sobre a construção da 

masculinidade” (MOREIRA, 2013). Ela finaliza criticando a maneira como a mídia e a sociedade 

culpam a mulher vítima de violência (por seu comportamento, jeito de se vestir, por sair à rua) e 

clama para que Guarapuava comece a “enfrentar a sua imagem no espelho”: que se fale sobre os 

homens e para os homens.   

 No segundo dia de campanha, nenhum artigo ou notícia sobre a campanha 

foram publicados. Já no terceiro, 22 de novembro, na editoria Cidade (página A4) saiu a notícia 

“Capacitação sobre atendimento a vítimas de violência de gênero segue até hoje”, onde também 

havia informações sobre a programação da Campanha no final de semana (23 e 24 de novembro). 

Na página de Opinião (A12), o artigo publicado foi o da professora de jornalismo da Unicentro, 

Ariane Pereira, intitulado “Ainda há muito o que ser mudado” (PEREIRA, 2013), em que ela 

aborda algumas formas de violência simbólica sofridas ainda hoje pelas mulheres.  

 Na edição do final de semana (23 e 24 de novembro), o Diário publicou a 

matéria “Guarapuava forma 44 mulheres no programa Caminhos da Profissão”, onde também 

havia a programação da campanha entre os dias 23/11 e 05 /12 (Cidade, página A8). Nessa edição, 

o artigo publicado (Opinião, A12) foi o do antropólogo, educador físico e professor José Ronaldo 

Fassheber intitulado “Sobre o homem e sua violência” onde ele diz envergonhar-se por ser homem 

nesse contexto de violência de gênero, já que os dados mostram que, na grande maioria das vezes, 

são os homens que cometem homicídios (seja quando a vítima é homem, seja quando é mulher). 
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Tais dados são “o homem revelado na sua própria violência, física ou simbólica” (FASSHEBER, 

2013) e, portanto, é vergonhoso ser um deles, finaliza. 

 No dia 25 de novembro, por se tratar de uma segunda-feira, o jornal não 

circulou7. A próxima edição publicada foi, portanto, a de terça-feira, 26 de novembro, onde se lê a 

notícia “Campanha discute estrutura de amparo à mulher vítima de violência em Guarapuava” 

(Cidade, A3), seguida da programação dos dias 26/11 até 05/12. Na página de Opinião (A12), o 

editorial intitulado “Até o dia 05 e além” trata da importância da Campanha “16 dias” e do apoio 

do Diário de Guarapuava nessa campanha.  

 No dia 27 de novembro, a página de Opinião (A12) do jornal trouxe o artigo 

“Gênero e educação escolar”, escrito pela militante do Movimento Mulheres da Primavera, Aline 

Cristina Schran. No artigo, ela evidencia que a escola é um dos lugares onde são reproduzidas as 

violências de gênero, mesmo que, às vezes, essa violência não seja fácil de identificar. Segundo o 

artigo, o simples fato de incentivar comportamentos “de meninas” e “de meninos” limita as 

crianças a um padrão imposto. Essa mesma escola é aquela que ensina que  

 
[...] o homem deve ser competitivo, agressivo, deve sempre tomar a iniciativa, ser o forte, 
inteligente, dominante. E a mulher é ensinada a ser quieta, ficar somente em casa, ser 
emotiva, passional e dominada. Daí cria-se o entendimento de que a mulher é inferior ao 
homem em qualquer relação. Essas interpretações das funções da mulher e do homem 
resultam em um tratamento natural das desigualdades de gênero. (SCHRAN, 2013) 

 
A autora argumenta que essa construção tem em sua base preconceitos arraigados que 

foram reproduzidos pelos “heróis” desbravadores; que por Guarapuava seguir um “padrão 

patriarcal e coronelista” explica o fato da cidade ser uma das 100 mais violentas contra as 

mulheres. “O preconceito cultivado como relíquia dos coronéis foi transformando-se em uma 

forma de justificar todo tipo de violência praticada. E a escola teve o papel de repassar isso às 

novas gerações” (SCHRAN, 2013) argumenta em seu texto. 

A edição do dia 28 de novembro não publicou artigos ou notícias sobre a Campanha 16 

Dias. Mesmo assim, o tema da violência de gênero figurou nas páginas do jornal na editoria de 

Segurança (A14), na notícia “Autor de 17 facadas contra mulher em Guarapuava é preso em 

Londrina”. Já na edição de 29 de novembro, a Campanha apareceu na editoria de Política (“Na 

Câmara de Vereadores, Eva destaca atuação da Secretaria da Mulher”, p. A2), em Cidade 

(Fragmentos, p. A4) e em Opinião (A12), com o artigo “Violência de Gênero e políticas públicas”, 

                                                 
7 O jornal Diário de Guarapuava não circula nas segundas-feiras. 



 

965 
__________________________________________________________ 

09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014 | UFPR – CURITIBA, PARANÁ 
 

escrito pela vice-prefeita e responsável pela pasta da Secretaria da Mulher, Eva Schran de Lima. 

No artigo, a secretária apresenta dados sobre a violência contra a mulher e informações a respeito 

dos objetivos e desafios das secretarias criadas para atender as demandas de gênero (a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República e a Secretaria de Políticas para as Mulheres 

do Município de Guarapuava), salientando que a criação dessas pastas, por si só, não dá conta de 

erradicar a violência contra as mulheres. Segundo ela, é necessário o envolvimento de todos os 

organismos municipais para garantir a eficácia da Rede de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres e trabalhar para a implementação transversal de políticas públicas sobre a questão de 

gênero, que ocorrerá quando “todos os órgãos de governo trazem para suas pautas e internalizam o 

olhar de gênero constantemente em suas ações” (LIMA, 2013). O objetivo é transformar a atual 

realidade, é fazer de Guarapuava uma referência em atitudes positivas no combate à violência 

doméstica e familiar. 

A edição de final de semana do Diário de Guarapuava (30/11 e 01/05) apresentou o artigo 

(Opinião, A16) “O papel da virilidade exposta na cidade e os 16 dias de ativismo”, escrito pelo 

professor do Departamento de História da Unicentro, Hélvio Mariano (MARIANO, 2013). Em seu 

texto, o docente trata sobre a virilidade e a necessidade de se pensar o homem na sociedade, o 

homem relacionado à questão de gênero e o silêncio dos homens da cidade com relação à violência 

contra a mulher. Fazendo uma relação do homem com o mito do herói fundador e de seu cavalo e 

da virilidade da dominação, colocada como natural e em lugares de destaque nas cidades, Mariano 

argumenta que é preciso enfrentar o mito do herói viril, do colonizador macho e essas versões da 

história que estão no cerne das desigualdades de gênero e fundamentam uma cultura em que a 

violência contra a mulher é aceita, ignorada e, muitas vezes, silenciada.  

A edição seguinte, a de 3 de dezembro8, apresentou na editoria Cidade (A4), na seção 

“Fragmentos”, a programação dos últimos dias de Campanha. A questão da violência de gênero 

apareceu na editoria de Segurança (B6), na seção “Ocorrências” (duas ocorrências de violência 

doméstica e uma de estupro). O artigo publicado nessa edição (Opinião, A2) intitula-se “50 tons de 

violência” e foi enviado pela advogada e militante do Movimento de Mulheres da Primavera, 

Josiane Caldas Kramer (KRAMER, 2013). O texto faz uma crítica ao “discurso machista e 

capitalista” do romance “50 tons de cinza” da escritora E. L. James e trata da questão da violência 

                                                 
8 No dia 02 de dezembro, segunda-feira, jornal não circulou. A edição do dia 03 apresenta mudanças no formato 
do jornal (de tabloide para standard) e alteração no planejamento visual. A página de opinião, que vinha após a 
Social, agora foi fixada na página A2 do jornal.  
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sexual e da “opção” das mulheres em se manterem em um relacionamento em que são agredidas. 

Esta decisão, segundo Kramer, não é uma mera opção, mas está pautada no medo (seja de passar 

fome, de deixar os filhos desamparados, dos julgamentos da sociedade). Para ela, o discurso da 

violência consentida presente nos livros, filmes, canções faz parte da construção do nosso 

imaginário e precisa ser debatido, combatido, partindo, inicialmente, da necessária reflexão.  

No dia 4 de dezembro, o Diário não publicou nenhum artigo sobre os 16 Dias na página 

de Opinião, mas a Campanha apareceu na editoria Cidade (A4) na notícia “’Elas cantam e 

encantam’ acontece no Sindicato Rural” sobre a atividade que é parte da programação dos “16 

Dias”.  

A edição do dia 05 de dezembro apresentou o artigo (Opinião, A2) “Violência de gênero 

e movimentos sociais” da contadora e acadêmica de jornalismo Priscila Schran de Lima. No artigo, 

a acadêmica trata das lutas das mulheres por direitos (criação da Secretaria da Mulher em 

Guarapuava, abaixo-assinado para a construção de creches etc.) e o papel dos movimentos sociais 

para que as demandas sejam ouvidas. Ela chama a atenção para o grande desafio dos movimentos 

pela igualdade de gênero, que devem pautar-se também na luta pela transformação das condições 

degradantes de vida e no combate às injustiças.  

Embora a campanha tenha terminado no dia 05, a edição do dia 06 de dezembro ainda 

apresentou um texto a respeito da violência de gênero. O artigo “Tempo de Medo?” (Opinião, A2) 

da professora Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira fala da “epidemia” que seria a violência sexual 

e física de gênero. A violência contra a mulher transforma, segundo Borges Teixeira (2013), as 

diferenças em desigualdade de poder, com o objetivo de dominar, explorar e oprimir. Ela cita a 

Campanha 16 Dias e a Lei Maria da Penha como formas de combater a ideologia machista, que é 

a base da violência contra a mulher e evidencia que o Movimento de Mulheres da Primavera tem 

feito um importante trabalho para a visibilidade e compreensão da violência contra a mulher em 

Guarapuava. Apesar disso, ela argumenta que é preciso que a luta de combate à desigualdade de 

gênero e à violência contra a mulher seja tarefa política de todos, pois, enquanto as mulheres forem 

alvo de resistência, preconceito ou piadas por conta dessas lutas, significa que ainda é tempo de 

medo, como disse o escritor Eduardo Galeano, e principalmente “medo de muitos homens à 

mulher sem medo”. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: VISIBILIDADE E LUTA FORTALECIDAS 
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A segunda edição da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero 

foi fortalecida. A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres de Guarapuava, no início de 

2013 e o apoio e a parceria de várias entidades e empresas a essa iniciativa das mulheres de 

Guarapuava tornou a Campanha forte e visível para toda a cidade e região. A programação, 

bastante completa e diversa, incluía exposição de arte, sessões de cinema, palestras, orientações 

jurídicas e caminhadas foram realizadas na cidade de Guarapuava, nos bairros Primavera, 

Xarquinho, Alto da XV, Residencial 2000, Jordão etc., e também nos distritos do Guairacá, 

Palmeirinha e Entre Rios.  

O objetivo principal da organização dessa Campanha, que era mobilizar e chegar ao 

maior número de pessoas, além de garantir formação e orientação quanto aos direitos das mulheres 

conseguiu ser alcançado com a ajuda, também, dos veículos de comunicação da cidade, que deram 

cobertura às atividades durante os dezesseis dias. Porém, o apoio de um jornal diário – o maior da 

cidade – foi importante pelo espaço destinado a dar voz a essas mulheres (nos artigos das militantes 

do Movimento de Mulheres da Primavera), além de possibilitar o levantamento de discussões a 

respeito de outras formas de violência, a responsabilidade de todos na luta contra a desigualdade de 

gênero e a erradicação da violência doméstica na cidade (nos artigos dos professores). 

Com base no breve levantamento da cobertura realizada pelo Diário de Guarapuava 

durante a Campanha 16 Dias, é possível constatar que houve tanto um aumento da visibilidade da 

luta contra a violência, devido ao aumento da cobertura, quanto houve um aumento da cobertura, 

devido à criação de uma Secretaria da Mulher e de políticas públicas de combate à violência contra 

as mulheres em Guarapuava. Um caso de retroalimentação.  

No entanto, o espaço destinado à discussão dentro dos veículos jornalísticos não 

transforma, de maneira imediata, a cultura formada por anos de invisibilidade e silenciamento 

sobre as questões de gênero. O fato de, antes, não figurar nas páginas de jornal, não significa a 

inexistência de casos de violência de gênero. O silêncio em torno da questão da violência, 

tanto pela imprensa, quanto pelos órgãos públicos, torna esse tipo de campanha e a cobertura 

jornalística em torno dela um marco histórico. O espaço conquistado durante a segunda 

edição da campanha é um vitória, mas apenas um pequeno passo em direção às profundas 

mudanças necessárias para que seja possível enfrentar efetivamente a violência de gênero. A 

mobilização e a luta continuam nos demais 349 dias do ano.  
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O papel do Movimento de Mulheres da Primavera ao longo de dez anos foi de 

problematizar a cultura machista, patriarcal e conservadora da cidade de Guarapuava. Inserido 

no contexto da Igreja Católica, as temáticas giram em torno da violência contra a mulher, a 

emancipação financeira e emocional de mulheres – visando seu fortalecimento para que seja 

possível sair de relacionamentos violentos – e da inserção de mulheres na política. A união 

dessas três bandeiras de luta e a efetivação de ações nas três frentes tornou possível a 

discussão ampla e séria da questão de gênero na sociedade guarapuavana. O sucesso da 

Campanha 16 Dias é somente um exemplo.  

Torna-se, portanto, fundamental reconhecer que tanto os movimentos sociais, quanto 

o aumento da visibilidade em torno de suas ações, são indispensáveis para processos de 

mudança social. No entanto, a participação do poder público e da sociedade em geral é a 

maneira mais eficaz de concretizar essas mudanças: o interesse da população e as políticas 

públicas são essenciais.  

O Movimento de Mulheres de Primavera, por meio de suas reuniões periódicas e de 

suas ações permanentes, estão dando resultados concretos. O papel da imprensa, no entanto, 

continua sendo importante na divulgação e na inserção de temas na agenda pública. Dar 

visibilidade às demandas e fortalecer cobranças é um caminho para efetivar as transformações 

sociais tão almejadas.  
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ESTIGMA E RECONHECIMENTO: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O PAPEL DA 

MÍDIA E DA MILITÂNCIA NEGRA  

 
Viviane Rodrigues Darif Saldanhas De Almeida Ramos1  

  
RESUMO  
  
O presente artigo visa demonstrar não apenas a grande importância, mas também o sentido de 
estudar o papel da mídia e sua relação com os afrodescendentes dentro do contexto brasileiro. 
Em razão da própria configuração cultural plural do país, entendo que não é possível 
compreender as questões raciais no Brasil, baseando-me em apenas uma teoria ou corrente 
teórica, assim, a ideia nesse texto foi de pensar em autores que pudessem dar o mínimo de 
suporte teórico para buscar tentar compreesnder a questão do estigma, e a luta por 
reconhecimento desse grupo, uma vez que estes não são uma minoria, pelo menos em termos 
quantitativos, há muito tempo. Assim, a partir da escolha teórica baseada através do autor 
Erving Goffman e Axel Honnet, foi possível observar não apenas a complexidade das 
questões raciais no Brasil, mas uma relação direta entre a questão da desigualdade entre 
negros e brancos no âmbito midiático.  
  
Palavras-chave: Relações étnico-raciais; Mídia; Reconhecimento; Estigma.  
  
  
1. INTRODUÇÃO  
    

Por meio do desenvolvimento cientifico e tecnológico, aconteceram diversas 

transformações em nossa sociedade. E essas mudanças tecnológicas sempre foram cruciais e 

“na história da transmissão cultural: ela altera a base material, bem como os meios de 

produção e recepção, dos quais depende o processo de transmissão cultural” (THOMPSON, 

2002, p.266).  

Dentre as principais transformações relacionadas ao meio tecnológico, podemos 

considerar que a massificação dos meios de comunicação e o acesso aos produtos culturais, 

como a mídia, foram fundamentais. Todavia, além de ter a função de informar, a mídia 

também atua como um agente formador de opinião, de maneira que “a  identidade na 

sociedade contemporânea é cada vez mais mediada pela mídia, com suas imagens, fornece 

moldes e identidades para a modelagem pessoal” (KELLNER, 2001, p.317).   

Assim, partindo do pressuposto que a mídia atua não somente como produtora ou 

mesmo mantenedora de valores, mas também de determinados tipos discurso, podemos 

                                                 
1 Bacharela e licenciada em Ciências Sociais e mestranda em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). E-mail: vivianedarif@ymail.com .Pesquisa financiada pela CAPES  
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considerá-la como sendo uma das principais instâncias sociais formadoras de sistemas de 

ideias em nossa sociedade. E é nesse sentido, ao ser capaz de estabelecer modelos e/ou 

estimular posturas, que surge a necessidade de analisar o seu papel ao que se referem às 

questões étnico-raciais, por meio de levantamento bibliográfico acerca do tema, buscando 

avaliar seu desempenho frente à possibilidade tanto de construir estigmas quanto promover o 

reconhecimento, passando pela atuação da militância negra.  

  

 

2. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO ESTIGMA: UMA ANALISE A PARTIR DE 
GOFFMAN  

  

Conforme Erving Goffman (2004) ressalta em seu livro Estigma: Notas Sobre A 

Manipulação Da Identidade Deteriorada, a sociedade constitui modelos de categorias e 

procura catalogar as pessoas de acordo com atributos, que são considerados naturais e/ou 

comum pelos membros dessa categoria. O que significa que a sociedade determina um padrão 

externo ao indivíduo que permite prever a categoria e os atributos, a identidade social e as 

relações com o meio. Assim,   

  
Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de 
serem neles encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos 
nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" previstas sem atenção ou 
reflexão particular. Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros 
aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua "identidade 
social" - para usar um termo melhor do que "status social", já que nele se incluem 
atributos como "honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como 
"ocupação". Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em 
expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso. 
(GOFFMAN, 2004, pg.06)  

  

Para Goffman (2004), a pessoa estigmatizada possuiria duas identidades, são elas a 

real e a virtual. O autor considera a identidade real como sendo o conjunto de atributos e 

categorias que uma pessoa prova ter, ou seja, são aqueles que podem demonstrar quais 

categorias o indivíduo pertence. Já a identidade virtual seria uma espécie de modelo social do 

indivíduo dotado de um conjunto de categorias e atributos que as pessoas têm para com o 

estranho (o outro), portanto, são imputações de caráter e exigências cometidas pelos ditos 

normais, quanto ao modo que o estranho deveria ser.   
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Desta maneira, uma determinada característica pode ser vista como sendo um 

estigma, sobretudo quando existe uma dissonância específica entre a identidade social virtual 

e a identidade social real. E a partir dessa relação entre as identidades real e virtual é possível 

afirmar que o processo de estigmatização não acontece em virtude da existência do atributo 

em si, mas por conta da relação deslocada entre os atributos e os estereótipos. E quando os 

ditos normais criam estereótipos distintos dos atributos de um determinado indivíduo, 

caracteriza o processo de estigmatização.  

Logo, o termo estigma é usado “em referência a um atributo profundamente 

depreciativo [...]. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 

outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso”. (GOFFMAN, 

2004, pg. 07).   

Com isso, aquela pessoa que demonstra pertencer a uma determinada categoria que 

possua atributos diferentes ou incomuns tem pouca aceitação no grupo social, que além de 

muitas vezes não conseguir lidar com o diferente, em situações extremas pode converter a 

imagem deste “estranho” em uma pessoa perigosa, fraca e até má, contribuindo para que esta 

pessoa não seja vista em sua totalidade, ou seja, em sua capacidade de ação, transforma-a em 

um ser desprovido de potencialidades.   

Segundo Goffman (2004), o estigma estabelece uma relação impessoal com o outro, 

ou seja, o sujeito aparece como uma representação de determinadas características ou marcas 

que possam sinalizar tanto um desvio como também uma diferença de identidade social. Para 

o autor, existem três tipos de estigma nitidamente  diferentes. O primeiro tipo se refere às 

abominações do corpo, ou seja, as deformidades físicas. O segundo tipo seria as culpas de 

caráter individual, que podem ser caracterizadas como vontade fraca, desonestidade, crenças 

falsas e rígidas, paixões tirânicas ou não naturais, que geralmente são inferidas por meio de 

relatos conhecidos, como por exemplo, vício, distúrbio mental, prisão, alcoolismo, 

homossexualismo, desemprego, dentre outros. E o terceiro tipo que seriam os estigmas tribais 

de raça, nação e religião, que poderiam ser transmitidos por meio de linhagem e contaminar 

igualmente todos os membros de uma família.  

Sendo assim, esse sujeito passa a ser estigmatizado socialmente e anulado. Ou 

seja,deixamos de considerá-lo criatura comum e total,reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é 

muito grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
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desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a 

identidade social real.  

Dessa forma, o estigma pode ser considerado como sendo um atributo que possui a 

capacidade de produzir um amplo descrédito na vida do sujeito e em situações extremas, pode 

ser designado como uma falha, um defeito ou uma desvantagem em relação ao outro, sendo 

que tal fato compõe uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade real. E 

com isso a sociedade (conforme o modelo que convém a ela) reduz as oportunidades, não 

atribui valor, confere a perda da identidade social e produz uma imagem deteriorada para os 

estigmatizados. Nesse ponto, o social atua anulando a individualidade e determinando o 

modelo que interessa para manter o padrão de poder, suprimindo aqueles que rompem ou 

tentam romper com esse modelo. Assim, o diferente passa a assumir a categoria de incapaz, 

nocivo e principalmente, fora dos parâmetros padronizados pela sociedade, passando a ficar à 

margem.  

Mas esse processo de estigmatização por qual o individuo passa pode variar 

conforme a exposição e/ou evidencias de suas características. Para tanto, Goffman (2004) 

distingue dois tipos de grupos de indivíduos conforme seus estereótipos, são eles o 

desacreditável e o desacreditado. Em relação ao indivíduo desacreditável, este possui  

características distintas daqueles indivíduos ditos normais, mas nem sempre percebidas ou 

conhecidas por eles. Já no caso do indivíduo desacreditado, este possui características 

distintas em relação aos normais, sendo estas conhecidas e percebidas por estes. Lembrando 

que ambas as realidades podem ser encontradas respectivamente na relação entre 

estigmatizados e normais.   

Conforme Goffman (2004) os normais constroem uma teoria do estigma tanto para 

tentar explicar a inferioridade dos diferentes, quanto para controlar o perigo que o outro 

representa, crendo que alguém com um estigma não é verdadeiramente um ser humano.  

Agora, pensando no âmbito da mídia, temos que ponderar em como a esteriotipação 

de atributos podem contribuir para a estigmatização de um determinado grupo de indivíduos, 

e para isso analisaremos o discurso da mídia em relação ao afrodescendentes, ou seja, os 

negros e pardos.  
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3. DISCURSO E RELAÇÕES RACIAIS NA MÍDIA  

 
Segundo Teun A. Van Djik (2008), em seu livro Discurso e Racismo na América 

Latina, a maior parte das análises relacionadas ao racismo concentra-se em modos de 

desigualdade socioeconômica e exclusão e/ou atitudes e preconceito étnicos raciais. 

Entretanto, mesmo sendo essenciais, tais exames não são capazes de explicar as diversas 

procedências do racismo e nem dos métodos de suas reproduções no dia-a-dia.   

Van Djik (2008) aponta que os processos de aprendizagem em relação ao racismo 

são amplamente discursivos, ou seja, são baseados e apreendidos através de formas de textos 

e falas presentes nos mais variados eventos comunicativos, como livros, programas de 

televisão, cinema, jornal, dentre outros. Além disso, muitas práticas de racismo cotidiano até 

podem ser aprendidas por meio da observação ou imitação, porém, mesmo estas necessitam 

ser legitimadas, explanadas ou amparadas discursivamente.   

Essa produção e reprodução das formas simbólicas estão ocorrendo através da 

chamada “[...] midiação da cultura moderna – isto é, as maneiras como as formas  simbólicas, 

nas sociedades modernas, tornaram-se crescentemente mediadas pelos mecanismos e 

instituições da comunicação de massa [...]” (THOMPSON, 2002, p. 104).  

Conforme assinala Giroux (1999), em seu artigo Por Uma Pedagogia E Política Da 

Branquidade, as mídias eletrônicas, como televisão, cinema, música e notícias, tornaram-se 

importantes armas pedagógicas atuando no condicionamento do imaginário social do 

indivíduo, na forma como modela a visão que se tem de si mesmo, da sociedade e dos outros. 

No centro dessa influência da mídia, está a política de representação da raça onde abstrai as 

histórias reais dos negros, “ao mesmo tempo reforçando todos os estereótipos demasiado 

familiares que vão do preguiçoso e imóvel ao ameaçador e perigoso”. (GIROUX, 1999, p 

114)  

De acordo com os apontamentos de Giroux (1999), um dos motivos que levaram ao 

“novo racismo” no EUA na década de 1980, foi causado devido às maldosas representações 

da negritude, demonstrando inferioridade em relação aos nativos, fato que conquistou uma 

aceitação progressiva na mídia dominante.   

Já no Brasil essa representação do negro e do branco na mídia ocorreu de forma 

distinta. Segundo Araújo (2004), no contexto brasileiro, o Estado buscou apagar as diferenças 

étnico-raciais através de uma construção de identidade brasileira, utilizando o mito da 
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democracia racial e das teorias da miscigenação que idealizavam o branqueamento da nação, 

conforme já estudado no decorrer desse trabalho. Já nos EUA foi empregada uma 

“diferenciação étnica para conferir um estatuto de superioridade á raça dominante”. 

(ARAUJO, 2004, p.35).  

Através de análises realizadas por Silva & Rosemberg (2007), por meio da consulta 

de textos publicados entre 1987 e 2002, presentes em 24 bases de dados bibliográficos, foi 

possível verificar o racismo na mídia, por tipo e meio discursivo entre os anos de 1987-2002. 

A pesquisa, proposta pelos autores focou em diversos campos, como o da literatura e cinema, 

imprensa, televisão, literatura infanto-juvenil e livro didático.  

Através da referida pesquisa, Silva & Rosemberg (2007) organizaram os resultados 

encontrados na investigação utilizando a revisão de literatura acerca do  discurso racial na 

mídia brasileira em quatro pontos. O primeiro é a manifesta subrepresentação do negro nas 

mais diferentes mídias; o segundo é o permanente silenciamento por parte das mídias em 

relação ás desigualdades raciais, o terceiro é a consideração do branco como padrão universal 

de humanidade, sendo colocado como representante natural da espécie e o quarto, seria a 

estereotipização na representação do negro na mídia.  

Mas a partir de tais pesquisas e apontamentos, atuação e pressão do movimento 

Negro, diversas discussões relacionadas á práticas e políticas anti-racistas têm sido 

apresentadas como parte de suas reivindicações, visando demonstrar que a imagem em 

relação aos afrodescendentes devem ser reconstruídas.  

Mas antes de compreender essa construção do reconhecimento dos afrodescendentes 

no âmbito da mídia, por meio das reivindicações da militância negra e a possibilidade desse 

acontecimento por meio do conflito, precisamos nos voltar ás concepções elaborada por Axel 

Honneth em seu livro Luta por Reconhecimento.  

 

  

4. LUTA POR RECONHECIMENTO E CONFLITO EM HONNETH  

  

 Honneth (2003) em sua análise situa o conflito social como objeto central da Teoria 

Crítica, de maneira a poder extrair dele também critérios normativos, considerando que a 

experiência de não-reconhecimento seria uma “fonte emotiva e cognitiva de resistência social 

e de levantes coletivos” (HONNETH, 2003, p. 227).  
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Assim, o autor realiza sua analise em relação aos processos de reconhecimento 

público de grupos culturais, buscando compreender as reivindicações por reconhecimento 

tendo como ponto de partida os meios conceituais elaborados a partir de Friedrich Hegel, com 

sua filosofia social e George Mead, no plano da psicologia social; além de Karl Marx, 

Georges Sorel e Jean Paul Sartre no que se refere ás questões de reconhecimento e conflitos.  

Visando a construção de uma teoria social de caráter normativo, Honneth (2003) 

parte da concepção de que o conflito seria algo inerente, intrínseco na formação do  sujeito, 

inclusive da própria intersubjetividade. Mas ele aponta que estes conflitos não são apenas 

conduzidos por uma lógica da autoconservação dos indivíduos, como pensavam autores como 

Hobbes e Maquiavel. Esses conflitos encontram-se, especialmente, no âmbito de uma luta 

moral, uma vez que a organização da sociedade se pauta em obrigações intersubjetivas.   

A partir dessa concepção, Honneth (2003) adota o argumento de Hegel de que os 

indivíduos se inserem em vários embates, através dos quais constroem não apenas uma 

imagem coerente de si mesmos, mas permitem também a instauração de relações éticas na 

sociedade. E na visão de Hegel esses embates ocorreriam nos âmbitos da família, do direito e 

da eticidade.  

Assim, a empreitada inicial de Honneth foi sintetizar esse quadro teórico esboçado 

por Hegel, que com base na filosofia aristotélica, apresentando as relações éticas entre os 

homens como uma forma de gradação de ordem natural, em etapas. A primeira se refere à tese 

segundo a qual a “formação do Eu prático está ligada pressuposição do reconhecimento 

recíproco entre dois sujeitos” (2003, pg. 119).   

Desse modo, somente quando dois indivíduos se reconhecem mutuamente, eles 

conseguem ver confirmadas suas autonomias individuais. Já em relação à segunda etapa, esta 

“[...] é constitutiva do modelo conceitual de Hegel a segunda tese, na qual se afirma, partindo 

das premissas da teoria da intersubjetividade” (HONNETH, 2003, pg. 121).  

E é dessa intersubjetividade presente na segunda tese que decorrem as três formas de 

reconhecimento, que se distinguem uma das outras conforme o grau de autonomia que 

possibilitam ao sujeito; isto é,   

  
[...] a existência de formas diversas de reconhecimento recíproco, que devem 
distinguir-se umas das outras segundo o grau de autonomia possibilitada ao sujeito 
em cada caso: tanto no Sistema da eticidade como na Realphilosophie, estava 
inscrita pelo menos a tendência de supor, com o "amor", o "direito" e a "eticidade", 
uma série de três relações de reconhecimento, em cujo quadro os indivíduos se 
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confirma reciprocarnenre como pessoas autônomas e individuadas, em urna medida 
cada vez maior. (HONNETH, 2003, pg. 121)  
  

  
E a terceira etapa que se refere á terceira tese, “[...] que reivindica para a série de três 

formas de reconhecimento a lógica de um processo de formação mediado pelas etapas de urna 

luta moral [...]” (HONNETH, 2003, pg. 121). Assim, essas três formas de reconhecimento 

corresponderiam a etapas de uma luta moral, onde no percurso da formação da identidade e 

do que o autor chama de comunitarização, os sujeitos seriam levados a entrar num conflito 

intersubjetivo, que tem como resultado o reconhecimento de sua pretensão de autonomia.  

A fim de fundamentar empiricamente a teoria do reconhecimento proposta por 

Hegel, Honneth (2003) abre espaço para as investigações realizadas pelo psicólogo social 

George Mead, que partilha com Hegel a “gênese social da identidade do Eu”, ou seja, que as 

pessoas devem sua identidade à experiência de um reconhecimento intersubjetivo.   

Desse modo, Honneth realiza uma atualização do conceito hegeliano através da 

psicologia social de George H. Mead. De acordo com Honneth (2003), Hegel e Mead se 

pautam no reconhecimento como sendo a base para explicar a evolução moral da sociedade.   

Mas, enquanto Hegel explicava que a eticidade se desenvolve por meio de etapas de 

autoconscientização individual, considerando os conteúdos normativos existentes no processo 

de interação; Mead realiza essa analise de forma empírica, discutindo tais questões a partir do 

psicológico. Dessa forma, Mead, assim como Hegel, vê a evolução moral da sociedade na luta 

por reconhecimento e a gênese social da identidade. Assim sendo, a luta social deve ser 

entendida como sendo o  

  
[...] processo prático no qual experiências individuais de desrespeito são 
interpretadas como experiências cruciais típicas de um grupo inteiro, de forma que 
elas podem influir como motivos diretores da ação, na exigência coletiva por 
relações ampliadas de reconhecimento (HONNETH, 2003, p. 257).    

 

Segundo Honneth (2003), Mead consegue chegar a uma concepção  

intersubjetivista da autoconsciência humana, onde “um sujeito só pode adquirir uma 

consciência de si mesmo na medida em que ele aprende a perceber sua própria ação da  

perspectiva, simbolicamente representada, de uma segunda pessoa” (HONNETH, 2003, 

pg.131). A partir disso, o sujeito tomaria consciência de sua subjetividade, através de um 
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processo de auto-relação dialógica estabelecida entre as duas partes constituintes da 

experiência psíquicas individuais divididas em categorias Me e Eu.   

Inicialmente, a categoria Me designou “a imagem cognitiva que o sujeito recebe de si 

mesmo, tão logo aprenda a perceber-se da perspectiva de uma segunda pessoa” (HONNETH, 

2003, pg. 133). Mas com a ampliação do comportamento reativo social e adição do aspecto 

das normas morais na interação entre sujeitos, o Me se converte de uma auto-imagem 

cognitiva para uma auto-imagem prática, quando “ao se colocar na perspectiva normativa de 

seu parceiro de interação, o outro sujeito assume suas referências axiológicas morais, 

aplicando-as na relação prática consigo mesmo” (HONNETH, 2003, pg. 133). Dessa forma, 

podemos considerar que o Me seria aquilo que o outro com quem interajo diz que sou e/ ou o 

que eu deveria ser.   

Já o Eu, seria a fonte não regulamentada das ações atuais do indivíduo, que deve ser 

referido a instancia da personalidade humana responsável por respostas criativas a problemas 

práticos e não podendo existir como um objeto na consciência. Todavia, esse "Eu" não apenas 

antecede a consciência que o sujeito possui de si mesmo, do ponto de vista de seu parceiro de 

interação, mas também se refere as manifestações práticas mantidas de forma consciente no 

"Me", comentando-as. ‘Portanto, entre o "Eu" e o "Me", existe, na personalidade do 

individuo, urna relação comparável ao relacionamento entre parceiros de um diálogo. 

(HONNETH, 2003, pg. 130)  

Assim, o Eu está sempre se contrapondo ao Me, uma vez que os individuos possuem 

direitos e deveres, são membros de uma comunidade, também reagem e modificam esta. “O 

'Eu' é a reação do indivíduo a atitude da comunidade, tal como esta transparece em sua 

experiência” (HONNETH, 2003, pg. 140). Mas este também abriga as normas sociais, por 

meio das quais um sujeito controla seu comportamento em consonância com as expectativas 

sociais.  

Mas conforme Honnet (2003) seria exatamente esse conflito entre o Eu e o Me a 

chave explicativa em relação ao desenvolvimento moral.   

  
Esse atrito interno entre "Eu" e "Me" representa para Mead as linhas gerais do 
conflito que deve explicar o desenvolvimento moral tanto dos indivíduos como das 
sociedades: o "Me" incorpora, em defesa da respectiva coletividade, as normas 
convencionais que o sujeito procura constantemente ampliar por si mesmo, a fim de 
poder conferir expressão social a impulsividade e criatividade do seu "Eu". Mead 
insere na auto-relação prática urna tensão entre a vontade global internalizada e as 
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pretensões da individuação, a qual deve levar a um conflito moral entre o sujeito e 
seu ambiente social; pois, para poder por em prática as exigências que afluem do 
íntimo, é preciso em princípio o assentimento de todos os membros da sociedade, 
visto que a vontade comum controla a própria ação até mesmo como norma 
interiorizada. É a existência do "Me" que força o sujeito a engajar-se, no interesse de 
seu "Eu", por novas formas de reconhecimento social. (HONNETH, 2003, pg. 141)  
  

Assim, esse desenvolvimento que ocorre em nível individual, é motivado pelo sujeito 

cujas exigências descontroladas do Eu não se compatibilizam com as normas sociais 

intersubjetivamente aceitas, e é compelido a fazer uma reavaliação do conteúdo normativo 

que foi internalizado por seu Me.   

E em relação ao nível social, pode se dizer que esse desenvolvimento acontece pelo 

fato de o sujeito entrar em conflito moral com seu ambiente social, buscando uma ampliação 

dos comportamentos aceitáveis socialmente. Honneth (2003) considera que os sujeitos são 

formados em suas interações e que apenas serão capazes de formar uma auto-relação positiva 

caso consigam se ver reconhecidos por seus parceiros de interação. A partir das distinções 

teóricas obtidas a partir das reflexões de Hegel e Mead, Honneth (2003), estabeleceu uma 

tipologia de formas de reconhecimento que permitem uma leitura mais complexa acerca dos 

conflitos sociais, são elas: amor, direito e estima.  

Quando tomadas em conjunto, estas criam condições sociais sob as quais os 

indivíduos possam chegar a atitudes positivas para com eles mesmos, pois, somente por meio 

de aquisição cumulativa de autoconfiança, autorespeito e autoestima, como permite 

“sucessivamente a experiência das três formas de reconhecimento, urna pessoa é capaz de se 

conceber de modo irrestrito como um ser autônomo e individuado e de se identificar com seus 

objetivos e seus desejos” (HONNETH, 2003, pg. 266). Assim, o que Honneth (2003) afirma é 

que é através do reconhecimento intersubjetivo que os indivíduos podem garantir a realização 

integral de suas capacidades e uma auto-relação  caracterizada pela integridade.   

De tal modo, na esfera do amor, ligada diretamente à intimidade no sentido das 

relações afetivas (familiares, de amizade, amorosas, dentre outras) pode se considerar que o 

indivíduo cria uma confiança em si mesmo, já no âmbito da esfera jurídica, a pessoa 

individual é reconhecida como autônoma e moralmente imputável.  

Na esfera da solidariedade, a pessoa é reconhecida como digna de estima social, ou 

seja, “cada membro de uma sociedade democrática deve ter a chance de ser socialmente 

estimado por suas realizações pessoais (HONNETH, 2001, p. 53).   
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E na esfera da estima, o princípio que reina é o da solidariedade. Dessa forma, É 

através das lutas (coletivas ou individuais) que os indivíduos promovem o progresso moral da 

sociedade, a partir das construções de padrões de interação mais favoráveis à auto-realização  

Todavia, a esses três padrões de reconhecimento correspondem três formas de 

desrespeito; são eles a violação, a privação de direitos e a degradação. E é em resistência a 

essas formas de não-reconhecimento que se desembocam os conflitos sociais, possuindo 

como resultante a paulatina superação destes.  Desse modo, argumenta o autor que  

  
[...] a corrente de pensamento caracterizada exemplarmente por Marx, Sorel e Sartre 
acrescentou ao modelo de uma luta por reconhecimento, que com arrojo Hegel havia 
contraposto em seus escritos de Jena à filosofia social moderna, urna série de novas 
idéias e ampliações: Marx conseguiu, pelo conjunto inteiro de seus conceitos 
básicos, tornar transparente o trabalho como medium central do reconhecimento 
recíproco, malgrado a sobrelevação da filosofia da história; Sorel foi capaz de 
patentear, como aspecto afetivo do processo de luta que Hegel colocara em vista, os 
sentimentos coletivos do desrespeito sofrido, dos quais só raramente as teorias 
acadêmicas tomam conhecimento; e Sartre, finalmente, com seu conceito de 
"neurose objetiva", pode preparar o caminho para uma perspectiva na qual parece 
possível penetrar as estruturas sociais da dominação, considerando-as uma patologia 
das relações de reconhecimento. Mas nenhum dos três autores pode contribuir para 
um desenvolvimento sistemático do próprio conceito fundado por Hegel e 
aprofundado por Mead no plano da psicologia social; as implicações normativas do 
modelo de reconhecimento, do qual eles fizeram amiúde um uso virtuoso em termos 
empíricos [...].  (HONNETH, 2003, pg. 250-251)  
   

E no processo de constituição e profundamente político, é possível perceber que 

através de lutas, sejam elas individuais ou coletivas, é provável que haja o reconhecimento, 

através de construção de padrões de interação mais favoráveis à autorealização. E é a partir 

dessa constatação que se torna importante examinar como vem ocorrendo a construção desse 

reconhecimento, a partir de conflitos, em relação á mídia por parte da militância negra.  

5 . ALGUMAS AÇÕES DA MILITÂNCIA NEGRA EM RELAÇÃO Á MIDIA  

  

Conforme apontamentos de Joel Zito Araújo em seu livro A Negação Do Brasil, 

onde analisou 98 novelas produzidas pela TV Tupi, TV Excelsior e Rede Globo, entre os anos 

de 1963 a 1997, com exceção das novelas que tinham como tema a escravidão, “não foi 

encontrado nenhum personagem afro-descendente em 28 delas e em apenas em 29 telenovelas 

o número de atores negros contratados conseguiu ultrapassar a marca de dez por cento do total 

do elenco”. (ARAÚJO, 2004, p.305). 

Outra questão levantada pelo autor durante suas pesquisas foi o fato de que   
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[...] de uma maneira distinta da dos Estados Unidos, não é comum encontrar entre a 
população de origem africana no Brasil um olhar critico sobre os programas de tevê 
produzidos no país, que também poderiam refletir e contemplar os valores, a 
identidade e os interesses específicos desse imenso grupo populacional (ARAÚJO, 
2004, p.65).  
  

Araújo (2004) ressalta que tal fato ocorre em virtude de grande parte dos 

afrobrasileiros estarem muito acostumados com a ordem estabelecida pela produção simbólica 

das redes de televisão, tão marcadas por preferências etnocêntricas. Todavia, isso não pode 

ser entendido somente como um resultado de acomodação ao sistema, ainda que uma parcela 

desse grupo tenha diversos problemas de identidade, por conta de preconceitos e 

discriminações sofridas. Assim,  

 

Parece-nos, portanto, que a resistência cultural e política da população negra 
brasileira ainda não conseguiu produzir na televisão, em quantidade significativa, 
imagens e programas que revelem os seus valores e as experiências de seu próprio 
grupo (ARAÚJO, 2004, p.68).  

 

Contudo, Araújo (2004) considera que a ausência de afrodescendentes na televisão 

brasileira não poderia ser justificada somente em decorrência de preconceitos e imposições 

que estariam sendo operacionalizado por produtores de televisão que estariam 

correspondendo às exigências de mercado, mas que “sob o manto do mito da democracia 

racial, publicitários e produtores de tevê não considerem a questão racial relevante” 

(ARAÚJO, 2004, p.65).   

E essa preocupação em relação aos meios de comunicação é bastante antiga e 

constante nas ações da militância afro-brasileira. Com o fim da ditadura militar e a retomada 

das ações por parte do Movimento Negro Unificado em 7 de junho de 1978, as propostas de 

ações em relação à mídia já estavam presentes. Araújo (2004) também ressalta que por mais 

que os bastidores e pressões sociais não sejam conhecidos, é importante destacar que ainda 

em 27 de agosto de 1962, com a criação da Lei N° 4.117, que instituiu o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, em seu artigo 53 já havia a preocupação em coibir a prática de racismo 

nos meios de comunicação, que previa como punição para os infratores até mesmo a cassação 

do alvará de licenciamento da empresa.  

Mas conforme relata Araújo (2004), pelo exame de diversas leis anti-racistas criadas 

em nosso país, é possível perceber que a mudança da imagem do negro na mídia (como 
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exemplo a obrigatoriedade de personagens negros nos comerciais de tevê do Governo da 

Bahia, na Constituição Estadual de 1988), do currículo escolar (como exemplo a Lei 10.639) e 

políticas de ações afirmativas (como é o caso das cotas raciais), são prioridades sempre 

presentes nas proposições e na agenda do movimento negro.  

Em relação às influencias diretas nas programações televisivas, Araújo (2004) relata 

que recursos jurídicos passaram a ser parte importante da realidade a partir da segunda metade 

da década de 90 e que tais mudanças acompanham as novas estratégias de enfrentamento ao 

racismo pelo movimento negro. De acordo com o autor,   

  
Desde o inicio dessa década, um numero crescente de lideranças sociais e de 
operadores do direito começou e de operadores de direito começou a buscar tipificar 
o racismo não só como violência, mas como bloqueio ou privação do acesso a bens e 
serviços, passando a usar a lei do consumidor e caracterizando o racismo como um 
dano moral e um veto ao consumidor negro nas relações de consumo. Nessa nova 
linha de ação, esses agentes procuram garantir reparações em favor a vitima. No 
caso da tevê e de outras mídias, as ações passaram também a exigir vetos. 
(ARAÚJO, 2004, p.72).  
  

Em relação á estes vetos, podemos verificá-los diversos meios, ações lideradas por 

ONGs, como representações judiciais realizadas pelo ministério público. Assim, tais 

indicadores demonstram que tais mudanças, seja no âmbito jurídico ou no midiático, não 

foram frutos internos das próprias instituições, mas são resultado de uma maior presença de 

entidades negras e ações do próprio movimento negro.  

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente artigo tentou demonstrar não apenas a importância, mas o sentido de 

estudar o papel da mídia e sua relação com os afrodescendentes dentro do contexto brasileiro. 

Devido à própria configuração cultural plural do país, entendo que não é possível 

compreender as questões raciais no Brasil, baseando-me em apenas uma teoria ou corrente 

teórica, mas a ideia aqui foi pensar em autores que pudessem dar o mínimo de suporte para 

tentar entender a questão do estigma e a luta por reconhecimento desse grupo, que não é uma 

minoria há muito tempo.  
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Mesmo assim, a partir da escolha teórica, foi possível observar não apenas a 

complexidade das questões raciais no Brasil, mas uma relação direta entre a questão da 

desigualdade entre negros e brancos no âmbito midiático.   

As apresentações das considerações objetivaram demonstrar que para além dos 

sujeitos serem formados a partir de suas interações e do conflito ser algo intrínseco, tanto na 

formação do sujeito quanto no processo de reconhecimento, quando não há esse 

reconhecimento, ou seja, quando não nos reconhecemos no outro, os atributos diferentes ou 

incomuns que o outro tenha possam vir a ter pouca aceitação no grupo social, podendo se 

tornar estigmas, (que caso das relações étnico-raciais, esses seriam os estigmas de raça).  

E que por meio das lutas, sejam elas coletivas ou individuais, e de construção de  

padrões de interação mais favoráveis à auto-realização, é possível que haja o reconhecimento.  

Dessa forma, os embates travados por meio da militância do movimento negro, não 

apenas no âmbito da mídia, mas da sociedade brasileira, que visam a equidade, são resultados 

desse contexto de estigmatização, conflito, não reconhecimento e busca por reconhecimento.  
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