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Apresentação 
Prof. Dra. Rosana Maria Ribeiro Borges 

Linha de pesquisa Mídia e Cultura 

 

2016 é um ano que entra para a história do Brasil em virtude, principalmente, de 

abruptas mudanças na composição política do executivo federal, com destaque para 

investigações e escândalos envolvendo poder e corrupção, bem como por intensa mobilização 

social cujas pautas, em diversos momentos, escancaravam antagonismos e divergências que 

estão relacionadas a diferentes leituras da realidade e do próprio conceito de democracia. Nesse 

processo, não só a presidência do país foi alterada com o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff – que, para muitos, se constituiu num golpe de Estado – como os poderes legislativo, 

executivo e judiciário entraram em profunda crise, reverberada diariamente pelos veículos de 

jornalismo e ressignificada na produção social de sentidos.  

As ações do governo de Michel Temer e a atual composição do legislativo federal, em 

linhas gerais, sinalizam para a retomada do avanço do neoliberalismo no país para além do 

conceito de estado mínimo, uma vez que ameaçam direitos fundamentais dos trabalhadores e 

retrocedem nos investimentos em áreas básicas, como a saúde e a educação, o que inclui as 

universidades federais. Medidas como a PEC-55 e a tentativa de anistiar o chamado “caixa 2” 

das campanhas eleitorais são exemplos gritantes da instável e perecível situação política do 

Brasil.  

Nesse cenário, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no 

X Seminário de Mídia e Cidadania e VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC), adota o tema 

“Mídia, Corrupção e Poder”, uma reafirmação do seu compromisso histórico com o país, com 

os processos democráticos e com a própria educação pública. 

São inúmeros os estudos comunicacionais que apontam a importância dos veículos de 

jornalismo nas sociedades, especialmente porque esses exercem uma significativa influência na 

visibilidade do mundo e dos seus eventos, contribuindo ainda nos modos como o tempo 

presente é lido, compreendido e significado em representações e ações. Assim, as narrativas e 
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os discursos construídos pelos veículos jornalísticos interferem diretamente no campo 

simbólico, que é, essencialmente, cultural. 

Nesse ano, o VIII Seminário de Mídia e Cultura conta com seis Grupos de Trabalho, 

quais sejam: GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, 

coordenado pela professora Drª. Maria Francisca Nogueira; GT6 – Comunicação e 

Religiosidade, coordenado pelo professor Dr. Luiz Signates; GT7 – Corpo, Subjetividade e 

Gênero, coordenado pelas professoras Drª Suely Gomes e Drª Maria Luisa Mendonça e pelo 

professor. Dr. Deyvisson Costa; GT8 - Narrativas, entretenimento e tecnologia, coordenado 

pelo professor Dr.Alexandre Tadeu dos Santos; GT9 – Interfaces Comunicacionais, coordenado 

pelas professoras Drª Rosana Maria Ribeiro Borges e Drª Andrea Pereira dos Santos e GT10 – 

Narrativas midiáticas e consumo, coordenado pelos professores Dr. Goiamérico Felício 

Carneiro dos Santos e Dr. Ricardo Pavan. 

Os GTs do VIII Seminário de Mídia e Cultura reuniram 42 artigos que, com distintas 

abordagens, refletem e também ultrapassam o tema geral do evento, ou seja, “Mídia, Corrupção 

e Poder”. Isso quer dizer que, em muitos textos, há o privilegiamento das relações entre os 

conteúdos midiáticos e as inúmeras formas de poder, o que inclui o poder simbólico.  

Assim, dentre os artigos apresentados no VIII Seminário de Mídia e Cultura, as relações entre 

a comunicação e as redes sociais possui grande centralidade, e abarcam temas como capital 

social e simbólico, identidade de gênero, sociabilidade, memória, representações, 

subjetividades, religiosidade e empoderamento. Todavia, questões relacionadas à gestão 

institucional, ambiental, à política e às artimanhas do poder também têm o seu lugar, o que 

afirma tanto uma pluralidade de estudos, quanto o fortalecimento do evento científico mais 

importante do PPGCOM/FIC/UFG, na linha de pesquisa em Mídia e Cultura.  

Para além das interfaces acadêmicas, o SEMIC 2016, certamente, foi um espaço de 

reflexão da atual realidade política, social e cultural do país, restando, portanto, o convite para 

que as pesquisas aqui apresentadas possam contribuir no fortalecimento de pensamentos e de 

práticas cada vez mais democráticas e capazes de fortalecer a cidadania do povo brasileiro.   
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A comunicação no YouTube: um relato de estudo1 
 

Alexandre Ribeiro AFONSO2 

Jordão TÉ3 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO 

 

 

Resumo 

Este artigo descreve o fenômeno textual da referenciação a partir de um corpus contendo 

postagens opinativas coletadas do YouTube. Especificamente, os vídeos selecionados relatam 

ou comentam sobre o processo de impeachment da presidente do Brasil Dilma Rousseff, 

iniciado no ano de 2015. Procurou-se descrever como o objeto discursivo impeachment é 

colocado em formas ou expressões nominais pela composição de unidades morfossintáticas 

variadas. Este estudo estabelece relações com a informática, no sentido que uma tendência é a 

análise automatizada de sentimentos partindo-se dos dados em mídias sociais. Logo, busca-se 

também a relação do referente e suas formas nominais com a positividade e a negatividade 

expressas nas opiniões postadas. 

 

Palavras-chave: Referenciação; Mídias Sociais; Análise de Sentimentos. 

 

 

Introdução 

Com o crescente desenvolvimento e utilização das mídias sociais e dos dispositivos 

móveis, abriram-se diversos canais de comunicação em rede, capazes de conectar milhares de 

pessoas ao redor do mundo, através de ferramentas de baixo custo, portáteis e facilmente 

utilizáveis. 

Nesse cenário, de troca de informações e interação discursiva, a exposição e recepção 

de opiniões sobre pessoas, entidades e eventos de interesse da população ocorrem de forma 

quase instantânea, gerando mensagens textuais opinativas em grande quantidade, originárias de 

localidades diversas, e estimulando o ato de conversação em rede. Dentre as investigações 

relacionadas às mídias sociais, é possível a análise do código linguístico utilizado pelos 

internautas, com métodos diversificados. Há, por exemplo, a possibilidade de descobrir e 

analisar o que um grande número de internautas, de forma coletiva, sente ou pensa sobre um 

produto comercializado, um processo de eleição ou alguma celebridade, quando se expressam 

por suas mensagens opinativas. A essa atividade investigativa, tem-se chamado de descoberta 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 5-Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do VIII 

Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) - Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de 

Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
2 Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Engenharia de Computação 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: rafonso.alex@gmail.com. 
3 Aluno de graduação em Gestão da Informação na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: jordaote15@gmail.com. 
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de conhecimento em textos, cujo banco de dados de análise é construído a partir de textos 

diversos, desde artigos científicos até escolares e, inclusive, os das mídias sociais em questão. 

 O conhecimento descoberto permitiria às organizações a mudança de estratégias de 

marketing pessoal ou comercial, de maneira a prover maior índice de vendas, ou mesmo levar 

à mudança de estratégia em campanhas políticas e publicitárias, uma vez que dados textuais das 

mídias sociais poderiam ser analisados utilizando-se softwares especializados, capazes de 

construir estatísticas a partir de grandes quadros de opinião em rede. Em outra vertente, de 

inovação tecnológica, ainda seria possível não só analisar dados contidos em mídias sociais, 

mas construir aplicativos inteligentes, capazes de, automaticamente, efetuar o discernimento 

entre mensagens com teor positivo, negativo ou neutro sobre uma pessoa, evento ou entidade 

específica. Seja no viés da análise de dados ou da inteligência computacional citada, deve-se 

considerar que uma das etapas iniciais é o entendimento do processo de comunicação. Sendo 

possível levantar como as pessoas utilizam a língua ao interagirem, certamente, tais observações 

serão fundamentais, como parâmetro, na análise de opiniões ou na construção de aplicativos 

inteligentes. 

 Sob tal perspectiva, do estudo do texto opinativo on-line, este artigo relata alguns 

experimentos, analisando um corpus de opiniões extraído das postagens do YouTube. Verifica-

se como o fenômeno discursivo da referenciação ocorre em tais postagens, ou seja, busca-se 

compreender de que maneira o objeto de interesse em discussão na mídia é renomeado. 

Buscam-se as características das formas nominais construídas e verifica-se a maneira pela qual 

o ponto de vista do internauta é agregado a estas formas.  

 As formas nominais de um objeto do discurso em interesse, segundo estudos realizados 

em outros meios textuais, por autores diversos, podem relatar o ponto de vista do enunciador, 

e neste trabalho, buscam-se relações desta afirmativa em ambientes computacionais interativos. 

 

Trabalhos Relacionados 

Os estudos que analisam o uso das línguas e a interação discursiva em mídias sociais 

ainda são discretos para o português do Brasil, se consideradas aplicações computacionais. 

Sobre o fenômeno discursivo da referenciação, aspectos cognitivos e linguísticos, e a 

elaboração do ponto de vista no texto, os trabalhos que se enquadram na especialidade da 

Linguística Textual estão próximos ao estudo proposto. 

Para Cortez e Koch (2013), por exemplo, os indivíduos retrabalham as formas sociais e 

culturais no discurso. A construção dos objetos de discurso homologa traços de um diálogo 
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interior do sujeito enunciador consigo mesmo e com os outros. O ponto de vista, segundo as 

autoras, não se limita à expressão de uma percepção e integra julgamentos e conhecimentos que 

o locutor e/ou enunciador projetam sobre o referente.  Seja como for, o ponto de vista se 

apresenta abertamente ou de forma mascarada, manifestando-se em todo o discurso. 

Em Lima e Feltes (2013) a discussão referencial é colocada em um nível mais 

específico, onde os referentes não são apenas entidades materializadas no discurso, mas são 

reconstruídas. Os referentes, inclusive, podem não estar presentes na superfície do texto, 

estando sua reconstrução sujeita à recorrência a mecanismos inferenciais mais complexos, 

ancorados no nível das estruturas e do funcionamento cognitivo, mas sempre guiados pelo sinal 

linguístico. 

Maruci (2010) elaborou um estudo que se aproxima do trabalho aqui descrito. Defende 

a ideia de que a referenciação é uma atividade discursiva em que o sujeito opera com o material 

linguístico que tem à disposição, por ocasião da interação verbal. A primeira parte do trabalho 

apresenta a fundamentação teórica, abordando, em primeiro lugar, o conceito de referenciação 

a partir das contribuições de autores da área, e a seguir, explora o conceito de gêneros textuais 

e as características do gênero artigo de opinião. A segunda parte, dedicada à análise, investiga 

a maneira pela qual se dá o processo de referenciação na produção de dois artigos de opinião 

produzidos por alunos da 8ª série. 

Alguns trabalhos relacionados à pesquisa aqui proposta que envolvem a análise de 

sentimentos em redes sociais são, por exemplo, o de Foschiera (2012) que realiza um estudo 

apoiado na semântica de frames para verbos e adjetivos que descrevem emoções, considerando 

um corpus coletado do Twitter.  

Fernandes et al. (2015) conceitua e explica os processos de formações de neologismos, 

a partir de dados coletados do Facebook e Twitter. 

Cunha (2012) apresenta um estudo de inspiração sociolinguística acerca da utilização 

de hashtags pelos membros do Twitter, partindo do pressuposto de que a rede composta pelos 

usuários dessa mídia social possui feições comuns a comunidades de fala off-line, ou seja, a 

grupos de pessoas cujos membros se influenciam linguisticamente. 

Sylvestre (2013) investiga como as relações discursivas evidenciam a construção de 

identidades nas Redes Sociais, em especial no Twitter e no Facebook, e como relações 

assimétricas de poder são mantidas ou modificadas nas práticas sociais nesses espaços. 

De Aquino e Dioguardi (2013) realizam um estudo que se aproxima do enfoque desta 

pesquisa, e contribui para o conhecimento de uma concepção específica de orientação 
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argumentativa que se dá a partir de elementos linguísticos e discursivos que, utilizados de modo 

coesivo particular, vão caracterizando o gênero tweet, para conferir-lhe coerência. O corpus 

compreende tweets formulados por adolescentes.  

Scopim (2011) descreve algumas características lexicais de textos opinativos para o 

português do Brasil, especificamente para um corpus de textos jornalísticos, e identifica 

expressões que denotam avaliação. Feito isso, estabelece dois léxicos avaliativos: um positivo 

e um negativo. 

 

Questões de Pesquisa e Objetivos 

No final do ano de 2015, vídeos diversos surgiram no YouTube relatando ou comentando 

sobre o processo de impeachment da presidente do Brasil Dilma Rousseff. Os acontecimentos 

vêm sendo acompanhados on-line pela população brasileira, em diversos tipos de mídias sociais 

digitais, e especificamente, no YouTube, os vídeos têm permitido a interação social sobre o 

assunto.  

Nesta pesquisa, em análise de textos opinativos, diversas opiniões em texto foram 

coletadas de seis vídeos provenientes do YouTube, sobre o processo de impeachment, levando 

à montagem de um corpus de opiniões. 

A pesquisa objetivou analisar dois conjuntos distintos de postagens do corpus: as 

postagens opinativas favoráveis ao impeachment da presidente (positivas) e as postagens 

contrárias ao processo (negativas). Buscaram-se as características dos dois conjuntos 

analisados, especificamente, as formas nominais para o objeto discursivo impeachment, ou 

como o texto representante do referente é modificado pelos enunciadores quando as opiniões 

são lançadas.  

Considera-se que o resultado da análise destas transformações sobre o referente poderia 

ser útil na análise de dados de postagens para se chegar ao conhecimento do sentimento 

coletivo, ou ainda, tais resultados sobre as formas nominais poriam ser implementados, num 

formato apropriado, em programas de computador que agrupem as mensagens 

automaticamente. 

Procura-se responder a duas questões na pesquisa realizada:  

a) Existem mudanças na forma do objeto de interesse em discussão, no caso, o evento 

impeachment, e quais as características das formas nominais que o representa? 

b) Os conjuntos de formas nominais para o referente impeachment são diferentes para as 

opiniões positivas e negativas? 
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Materiais e Métodos 

Para os experimentos realizados foram coletadas 215 (duzentas e quinze) postagens 

sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a partir de 6 (seis) vídeos que 

relatam ou comentam sobre o tema. A coleta das postagens foi uma ação aleatória, a verificação 

no ato foi notar se o texto colhido opinava sobre o processo de impeachment. Evitou-se também 

a coleta de postagens que eram respostas direcionadas a postagens prévias, pois estas poderiam 

levar em consideração um comentário pessoal prévio e não somente o tema em discussão. 

Após a coleta houve a filtragem, pois era o objetivo reter apenas postagens cujo 

conteúdo fosse de teor positivo ou negativo em relação ao processo de impeachment. Algumas 

mensagens não guardavam polaridade definida, ou por algum motivo não foi possível detectar 

a polaridade da opinião. Tais postagens foram descartadas, sendo que o corpus final gerou uma 

base de dados de 158 (cento e cinquenta e oito) postagens, destas, contabilizou-se 91 (noventa 

e uma) de teor positivo, ou favoráveis ao processo de impeachment, e 67 (sessenta e sete) de 

teor contrário, ou negativo. 

Neste primeiro conjunto de experimentos, foram coletadas somente formas nominais 

que renomeassem o objeto impeachment, seja com formação simples contendo somente um 

substantivo (por exemplo, processo) ou composta, contendo substantivos seguidos de outras 

categorias morfossintáticas que modificam ou complementam o substantivo central: 

preposições, adjetivos, advérbios ou outro substantivo (por exemplo, processo de impedimento 

ou ato de ruptura inconstitucional). Não foram coletadas formas verbalizadas, porém, 

indiretamente, formas verbalizadas podem também renomear o referente, como no caso do 

verbo golpear, que remete a golpe substituindo impeachment, ou ainda a oração: Dilma não 

deve estar no poder que também remete a impeachment. 

Após tais identificações, partiu-se para a localização das mudanças sobre o referente, o 

evento impeachment, localizando as formas nominais que o substituíssem. Lista-se então, as 

formas para o referente dentro do corpus de 158 postagens. A localização foi possível utilizando 

os sistemas computacionais Microsoft Excel e o software livre para análise de corpora AntConc 

descrito por Karder e Richter (2013). 

 

Experimentos e Análise 

Experimento 1 

Este experimento busca responder a primeira questão de pesquisa: 
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a) Existem mudanças na forma do objeto de interesse em discussão, no caso, o evento 

impeachment, e quais as características das formas nominais que o representa? 

A lista a seguir descreve as formas encontradas nas postagens do corpus. 

 
Lista  1 - Lista de formas nominais encontradas para o evento impeachment no corpus de 

testes 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

As 24 (vinte e quatro) formas nominais relatam que o referente pode se camuflar sob o 

ponto de vista do enunciador.  Como este estudo tem foco na caracterização das postagens como 

positivas e negativas, procurou-se estes pontos de vista a partir das formas nominais. Por 

exemplo, as formas listadas: 2 (solução) e 10 (justiça), isoladamente expressam concordância 

com o processo de impeachment, já as formas:  8 (ato de ruptura inconstitucional), 19 (golpe) 

e 13 (retrocesso) marcam contrariedade ao processo de  impeachment. Obviamente, tais formas 

podem ter partículas de negação associadas no decorrer do texto e poderiam levar a um sentido 

contrário ao que é exposto isoladamente. As formas 3 (processo), 12 (decisão) e 21 (quadro) 

quando lidas isoladamente expressam neutralidade e necessitam de outros elementos textuais 

para a atribuição de positividade ou negatividade à mensagem. As formas 14 (mudança), 16 

(machismo) e 24 (punição) exibem pontos de vista, mas não é possível atribuir positividade ou 

negatividade em relação ao impeachment se lidas isoladamente. 

Observa-se que as formas nominais também variam na estrutura, vão desde um melhor 

detalhamento do nome impeachment, como em 5 (processo de impeachment), ou mesmo a 

simples tradução, como ocorre em 4 (processo de impedimento), indo até como constituinte em 

13. retrocesso 

14. mudança 

15. tapetão (no sentido de" 

ganhar no tapetão") 

16. machismo 

17. espetáculo de ópera bufa 

18. pato (no sentido de "pagar o 

pato") 

19. golpe 

20. injustiça 

21. quadro 

22. impedimento da presidenta 

23. impedimento do atual  

mandato 

24. punição 

1. instrumento 

2. solução 

3. processo 

4. processo de impedimento 

5. processo de impeachment 

6. julgamento 

7. julgamento político 

8. ato de ruptura 

inconstitucional 

9. saída de Dilma 

10. justiça 

11. pouca vergonha 

12. decisão 
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uma expressão cristalizada, como no caso de 15 (ganhar a presidência no tapetão) ou 18 (a 

classe trabalhadores pagará o pato).  

 

Experimento 2 

Este experimento busca responder a segunda questão de pesquisa. 

b) Os conjuntos de formas nominais para o referente impeachment são diferentes para as 

opiniões positivas e negativas?  

Durante o experimento, dividiu-se o corpus original com 158 (cento e cinquenta e oito) 

postagens em duas partes: postagens com opiniões a favor do impeachment, que somam 91 

(noventa e uma) opiniões e postagens contra o impeachment, que somam 67 (sessenta e sete) 

opiniões.  

Após esta etapa, verificaram-se quais formas descritas na lista 1, anteriormente descrita, 

ocorriam no conjunto das postagens positivas (favoráveis) e quais ocorriam no conjunto das 

postagens negativas (contrárias). Os resultados estão listados a seguir: 

 

Lista 2 - Formas nominais para o evento impeachment que ocorrem no conjunto de 

opiniões positivas (a favor do impeachment) à esquerda, e negativas (contra o 

impeachment) à direita. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. instrumento 

2. processo 

3. processo de impedimento 

4. processo de impeachment 

5. julgamento 

6. julgamento político 

7. pouca vergonha 

8.  decisão 

9. retrocesso 

10. mudança 

11. tapetão 

12. machismo 

13. espetáculo de ópera bufa 

14. pato 

15. golpe 

16. quadro 

17. impedimento da presidenta 

18. impedimento do atual 

mandato 

19. punição 

 

 

1. instrumento 

2. solução 

3. processo 

4. processo de impeachment 

5. julgamento político 

6. ato de ruptura 

inconstitucional 

7. saída de Dilma 

8. justiça 

9. decisão 

10. golpe 

11. impedimento da presidenta 
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As colunas da esquerda e direita mostram que as formas: instrumento, processo, 

processo de impeachment, julgamento político, golpe e impedimento da presidenta ocorrem 

nos dois vieses, nas postagens a favor e contrárias. Curiosamente, com exceção de golpe, estas 

formas têm caráter neutro, e não geram qualificação ou ponto de vista quando lidas e 

interpretadas isoladamente. A forma golpe traz o ponto de vista negativo, contrário ao processo 

de impeachment, mas esta interpretação necessita, além do cotexto, o conhecimento do estado 

político brasileiro atual e de conhecimento enciclopédico para ser compreendida. 

As formas que aparecem somente na lista à direita advindas de postagens contra o 

impeachment: pouca vergonha, retrocesso, tapetão, machismo, pato, espetáculo de ópera bufa 

e punição colocam uma qualificação de contrariedade sobre o referente impeachment. As 

formas machismo, espetáculo de ópera bufa, tapetão e pato necessitam de uma interpretação 

que vai além do conhecimento cedido no próprio texto e, neste caso, o conhecimento 

enciclopédico também é necessário para interpretações. 

Nos itens que ocorrem somente na lista à esquerda advindas de postagens a favor do 

impeachment, observam-se as formas: solução e justiça, que geram a noção de resolução do 

caso, porém, suas interpretações necessitam do conhecimento do caso. 

Especificamente, a forma nominal golpe, que marca uma contrariedade ao processo de 

impeachment, ocorre nos dois conjuntos e isso indica que algumas formas nominais, de alguma 

maneira, são negadas visando marcar o efeito de positividade na mensagem.  

Para uma noção quantitativa da aparição da forma golpe nos dois conjuntos, uma análise 

por frequência foi realizada para os conjuntos de postagens de teor positivo e negativo, e 

verificou-se sobre as formas nominais que: 

 

golpe ocorreu 23 vezes nas postagens a favor. 

impeachment ocorreu 38 vezes nas postagens a favor. 

golpe ocorreu 63 vezes nas postagens contrárias. 

impeachment ocorreu 42 vezes nas postagens contrárias. 

 

Ao analisar tal contagem, observa-se que a forma golpe obteve frequência 

consideravelmente maior (sessenta e três ocorrências) que a forma original impeachment 

(quarenta e duas ocorrências) no conjunto de postagens negativas, ou contrárias ao processo de 

impeachment.  

É observado ainda, que a forma golpe também foi utilizada com notável frequência nas 

postagens a favor do impeachment (vinte e três ocorrências), neste caso, acredita-se, que a 
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forma é utilizada junto a algumas marcas discursivas de negação ou ironia, conjectura que deve 

ser verificada apropriadamente em análises futuras. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa aqui descrita desenvolveu-se orientada à busca de alguns padrões 

linguísticos, especificamente, sobre as mudanças formais sobre os referentes, alterando-se ao 

longo do texto opinativo on-line. O diferencial maior apontado são verificações ocorrentes 

sobre uma mídia social on-line. 

Com o auxílio dos softwares para análise de corpora, verificou-se que o fenômeno da 

mudança das formas nominais para o referente ocorre com frequência, inclusive reproduzindo 

o ponto de vista do internauta ao comentar os vídeos que descrevem o processo de 

impeachment. 

Foi observada a existência de formas nominais que ocorrem com alta frequência tanto 

no conjunto das postagens a favor, quanto no conjunto das postagens contrárias, ao mesmo 

tempo. Isso leva a crer que as variações de forma de um objeto em discussão devem ser 

consideradas no trabalho de análise de dados ou na construção de aplicativos que manipulam, 

agrupam ou julgam os sentimentos de tais registros opinativos.  

Também foi observado que as formas nominais têm estrutura de formação simples ou 

complexa, onde os substantivos nucleares sofrem alterações, sendo as formas nominais 

utilizadas também em expressões cristalizadas. Percebeu-se ainda, que as formas podem ser 

verbalizadas, e não só nominais, como as descritas nesta pesquisa. 

Continuando este trabalho inicial, a análise quantitativa mais elaborada possivelmente 

traga novos resultados sobre como estas formas nominais se modificam. No caso das expressões 

cristalizadas, por exemplo, que foram identificadas nos experimentos, poder-se-ia verificar se 

a frequência do uso destas expressões, contendo o objeto discursivo de interesse em seu corpo, 

é uma manifestação linguística recorrente ou casual. Ou mesmo, se a frequência de 

determinadas formas nominais é alta, em várias postagens, como foi o caso da forma golpe, 

muito utilizada, como observado nos resultados de pesquisa. 

Talvez seja necessário o estudo da opinião em outras discussões, com outros tópicos 

discursivos de interesse, para conclusões mais elaboradas. 
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O capital social nos sites de redes sociais: observações teóricas4 

 

Carolina Silva de Moura 5 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 

 

 

Resumo 
Este artigo visa discutir o conceito de capital social associado aos sites de redes sociais. Por 

meio de revisão bibliográfica, a primeira parte retoma as múltiplas definições de capital social. 

Associado a essa temática, debate-se a concepção de sociabilidade, socialidade e 

cibersocialidade, ideia necessária ao entendimento da constituição das relações sociais. Por fim, 

faz-se um breve percurso pela perspectiva francesa da comunicação.  

 

Palavras chave: capital social, comunicação, sociabilidade, socialidade 

 

 

Introdução 

Estudar comunicação significa se inserir por múltiplas esferas do conhecimento e 

transcorrer por uma área que contempla diversas abordagens, o que é justificado pelo próprio 

caráter multifacetado das ciências sociais que não permite um isolamento integral do objeto, tal 

qual pelo fato desse campo ser interdisciplinar.  

Isso se transforma em desafio aos pesquisadores, visto que esses estudos são compostos 

por diversas correntes teóricas que se convencionou chamar de escolas, mas que mesmo assim 

não são caracterizadas por um pensamento coeso quanto a sua abordagem. Temer (2005) 

ratifica tal ideia ao se referir à necessidade dos estudiosos em comunicação precisarem 

constantemente se apropriar de conceitos pertencentes a outras ciências, de modo que: 

 

Entender a comunicação enquanto processo, articulando comunicação, 

cultura, conhecimento e desenvolvimento tecnológico tem sido um desafio 

permanente dos estudiosos da comunicação social. Dessa forma, é necessário 

utilizar conceitos, teorias e dados já existentes para melhor edificar esse 

trabalho, o que conduz esses pesquisadores ao desafio de utilizar e 

eventualmente reinterpretar conceitos provenientes de outras ciências e 

marcadamente das ciências sociais que por sua vez permitam definir conceitos 

fundamentais para entender os meios de comunicação, seu alcance e 

influência na sociedade, sua eficiência e suas limitações (TEMER, 2005, p. 

273). 

 

                                                 
4 Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VIII 

Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
5 Mestranda em Mídia e Cultura na Universidade Federal de Goiás. Bacharela em Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFG. E-mail: falecomcarolmoura@gmail.com 
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Essa perspectiva também é justificada pela recenticidade dos estudos em comunicação. O 

que parece ser uma ação natural do homem passou a ser estudada, do ponto de vista científico, 

há pouco tempo. Apesar do primeiro 'modelo' de comunicação ter sido concebido por 

Aristóteles em seus estudos sobre retórica ainda na Grécia Antiga, a primeira tese foi defendida 

em 1690 na Universidade de Leipzig com foco em estudos sobre o jornalismo (TEMER, 2005). 

Mas foi, sobretudo, com o advento das mídias massivas em conjunto com o processo de 

industrialização e urbanização que essa área começou a ganhar um corpo teórico mais 

consistente, principalmente a partir do século passado quando a apropriação dos aparatos 

midiáticos no contexto das grandes guerras despertou o interesse dos pesquisadores.  

Desde então, com as mudanças sociais e o desenvolvimento e modificação dos meios 

técnicos de comunicação tal esfera tem se tornado enriquecida, da comunicação impressa, aos 

estudos de rádio e televisão e mais recentemente, com o surgimento da internet e da 

comunicação mediada por computador, uma nova área de estudos emergiu: a cibercultura. 

Lévy (1999) pontua que a cibercultura é um conjunto de atitudes, comportamentos, 

técnicas e valores que se manifestam a partir do desenvolvimento do ciberespaço o qual abarca 

tanto a infraestrutura que propicia a comunicação digital, quanto o universo de informações e 

seres que participam dessa esfera.   

Apesar de ser uma área nova, as pesquisas em cibercultura é uma das que mais crescem 

atualmente. Pelo fato de reconfigurar as dinâmicas sociais e individuais e agregar diversas 

outras esferas do saber complexifica conceitos já tradicionais da área da comunicação, o que 

representa um desafio epistemológico (RÉGIS, 2010, p. 10, 11). 

Sobre esse assunto, nota-se a internet como principal marco referencial da cibercultura. 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 da Secretaria de Comunicação do 

Governo Federal, cerca de 48 % dos brasileiros tem acesso a ela, passando quase cinco horas 

conectados diariamente. Assim sendo, são incontestáveis as transformações que esse meio tem 

suscitado no cotidiano das pessoas, principalmente quanto aos processos de sociabilidade e 

interação que consequentemente impactam na formação do capital social dos indivíduos e 

grupos. 

Por esse motivo, apresenta-se nesse trabalho uma breve análise de caminhos teóricos 

possíveis que contemplem o campo ao se considerar um, entre tantos temas que chamam 

atenção nessa conjuntura, o capital social formado pelas redes sociais da cibercultura. Por esse 

ângulo, o entendimento do capital social é um elemento importante, já que deve-se considerar 

os valores que constituem esse recurso, os canais de informação e comunicação e as 
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expectativas que circundam a rede (MARTELETO & SILVA, 2004, p. 44) que será discutido 

no tópico a seguir.  

 

Capital social nas redes: retrospecto conceitual 

Conforme aponta Lemos e Cunha (2005) a cultura contemporânea marcada pelas 

tecnologias digitais está associada à internet, que remodelou a visão de comunicação de massa 

por liberar o polo de emissão, possibilitar a bidirecionalidade e ausência de controle do 

conteúdo. 

Castells (2005), por sua vez, observa que na sociedade em rede, a comunicação se mostra 

cada vez mais digitalizada, interativa e integrada entre suas diversas plataformas possibilitando 

a mudança do paradigma vertical da comunicação massiva. A esse modelo, o autor chama de 

comunicação de massa autocomandada, visto que é difundida globalmente e iniciada por 

indivíduos que não contam com a mediação de grandes sistemas midiáticos.  

Para ele, a sociabilidade se transforma, haja vista que os usuários da internet se envolvem 

mais do ponto de vista social, ampliam seu universo de amizades o que reflete no crescimento 

das interações face a face, de modo que “a sociedade em rede é uma sociedade hipersocial” 

(CASTELLS, 2005, p. 23).  

Esse universo contempla múltiplos canais de comunicação e informação como blogs, 

mecanismos de buscas e sites de redes sociais. Os últimos chamam atenção pelo fato de 

proporcionarem mais visibilidade aos atores sociais, articulação das redes sociais e manutenção 

dos laços constituídos tanto em contexto online, quanto no offline (RECUERO, 2009, p. 102-

103).  

O termo redes sociais ganhou popularidade com a visibilidade de sites de redes sociais, 

mas é importante esclarecer que elas são as relações e a associação que constituem a rede, ou 

seja: 

 

Referem-se a um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades 

sociais) conectadas por relacionamentos sociais, motivados pela amizade e 

por relações de trabalho ou compartilhamento de informações e, por meio 

dessas ligações, vão construindo e reconstruindo a estrutura social (MOLINA 

& MARTELETO, 2006, p. 75).  

 

Por consequência, a mídia é entendida um aparato que contribui para a manutenção desse 

sistema. Ele é composto por elementos que constituem a formação das redes sociais na internet 

que são as interações, as relações, os laços sociais e o capital social (RECUERO, 2009).  
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Ainda sobre esse tema, é interessante notar como as tecnologias de comunicação 

articuladas à cibercultura e ao ciberespaço promovem novas formas de sociabilidade, o que, por 

sua vez, influencia a formação do capital social frente a esses recentes hábitos de relações e 

relacionamentos. 

Com relação a isso, o conceito de capital social assume diferentes prismas. Matos (2009) 

afirma que Tocqueville já se interessava pelos estudos acerca das relações associativas 

presentes na América, tal qual Weber se destacou pelos estudos das comunidades religiosas e 

em 1916 a expressão surgiu cunhada por Hanifan (MATOS, 2009, p. 34). 

Porém, foi com Pierre Bourdieu (1980) que se tornou um conceito mais encorpado. Em 

sua visão o capital social pode ser compreendido como um conjunto de recursos articulados a 

um grupo em que os agentes não apenas possuem propriedades comuns, mas determinadas 

relações que podem ser permanentes e usufruídas. Dessa maneira, o capital social, assim como 

os outros tipos de capitais, pode ser convertido e usado para benefício próprio, prisma 

justificado pela ótica da luta de classes a qual Bourdieu alimenta. 

Outro estudioso do capital social é Colleman (1988) que o percebe como um recurso 

público que está presente na estrutura das relações capazes de prover confiança e solidariedade, 

podendo ser encontrado em dois tipos de estrutura: redes sociais de um espaço fechado e em 

organizações institucionais (MATOS, 2009, p. 35-36).  

Putnam (1993) também aborda uma visão de capital social bastante discutida, entendida 

como: “características das organizações sociais de tal forma que são as redes, as normas 

partilhadas e a confiança que facilitam a coordenação e cooperação visando um proveito 

mútuo” (PUTNAM et al., 1993 apud MATOS, 2009). Essa ideia cujo foco se dá no senso cívico 

engloba bens privados e coletivos (RECUERO, 2009). Portanto, Colleman (1980) e Putnam 

(1993) contrapõem a perspectiva de Bourdieu (1980), visto que para os dois primeiros o capital 

social está no grupo e para o último ele é uma propriedade do indivíduo.  

Ao recuperar os conceitos de Putnam (1995; 2000) em referência ao capital social 

bonding (concentrado em grupos fechados que compartilham os mesmos valores) e capital 

social bridging (convergido entre diferentes sujeitos pelo intermédio de pontes entre setores 

sociais distintos) Matos (2009) verifica que o primeiro é capaz de criar antagonismos e 

intolerância, ao passo que o segundo favorece os fluxos de informação, e, conjuntamente, 

permite que determinados grupos tenham acesso a recursos que não teriam de outra maneira.  

Em vista disso, a natureza negativa do capital tende a ser estabelecida em esferas 

marcadas pela desigualdade e assimetria de poder o que torna seus participantes mais 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
25 

 

suscetíveis às relações de dominação (MATOS, 2009, p. 171-178). Em outras palavras, pode-

se compreender que o capital social não é algo construído de forma permanente, mas resulta de 

variadas relações que podem ou não gerar ganhos aos indivíduos, sendo seu caráter definido a 

partir da forma como as interações acontecem em determinado contexto. 

Isto posto, na leitura de Matos (2009) nota-se que o fator de confiança reaparece na 

definição de capital social proposta por Fukuyama (1996) compreendido como uma expectativa 

gerada no interior de uma comunidade alicerçada nas normas compartilhadas por aqueles que 

fazem parte dela.  

Mais um foco de abordagem ressaltada por Matos (2009) é a definição comunitária de 

capital social relacionada a Woolcock e Narayan (2007) embasada pela densidade de grupos e 

associações que favorecem o bem-estar da comunidade. Já Grajon e Lelong (2006), entendem 

o capital social tanto em termos de recurso, quanto um instrumento de poder pertencentes ao 

indivíduo ou a coletividade, ao passo que Norris (1996) o compreende como a articulação de 

redes densas em que os participantes cooperam para atingirem um objetivo (MATOS,2009).  

Baseando-se na visão de Coleman (1988), Bertolini e Bravo (2001) incluem o elemento 

de heterogeneidade no capital social visto como os recursos que os sujeitos têm acesso a partir 

do pertencimento a um grupo categorizados nos seguintes aspectos: relacional (soma de laços 

e relacionamentos); normativo (normas e valores que orientam o grupo); cognitivo 

(conhecimento e informações partilhadas pelos membros); confiança no ambiente (confiança 

na conduta dos indivíduos em um dado ambiente) e institucionais (instituições que estruturam 

o grupo capazes de atribuir regras e convenções formais ou informais) (BERTOLINI & 

BRAVO, 2001 apud RECUERO, 2009).  

Por outro lado, Recuero (2009, p. 50) considera o capital social um conjunto de recursos 

pertencentes a um grupo que pode ser aproveitado por seus membros mesmo que de forma 

individual vinculado às relações sociais e compreendido por seus conteúdos, observando essa 

dinâmica nos sites de redes sociais. Mas foi Wellman (2002) um dos pioneiros nos estudos 

acerca da relação entre capital social e internet, a partir da concepção de netville (vizinhança). 

Para ele a tecnologia seria capaz de fazer emergir e fortalecer comunidades baseadas em suas 

localidades o que causaria impactos na formação do capital social e envolvimento dos grupos 

(RECUERO, 2009). 

Com relação à comunicação, Matos (2009) afirma que desde o surgimento da televisão 

tem havido debates acerca de seus efeitos no capital social e que atualmente esse cenário se 

volta à internet. Retomando os estudos de Wellman et al (apud MATOS, 2009) o ambiente 
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formado pelas tecnologias digitais possibilitaria a manifestação de novas formas de comunidade 

por se constituir como um lugar onde pessoas com interesses em comuns pudessem se reunir 

sem limites de espaço, tempo ou ainda delimitações econômicas, culturais e étnicas.  

Seguindo essa perspectiva, Matos (2009) aponta três classificações para os estudos entre 

os atores sociais, as TICS e o capital social. A primeira diz respeito ao uso das tecnologias como 

indicativo do fortalecimento ou enfraquecimento do capital social já que elas inauguram novos 

espaços relacionais, proposta explorada principalmente na literatura francesa e canadense.  

Já a segunda abordagem, associada normalmente aos estudiosos americanos, visa 

quantificar o perfil demográfico do ator e seus modos de uso da tecnologia (frequência, duração 

etc) observando o capital social e a socialização como variáveis da rede de modo comparativo 

com outras formas de sociabilidade. Uma terceira abordagem, analisada principalmente por 

Wellman, centra em relativizar os impactos da internet no capital social, engajamento cívico e 

confiabilidade considerando as diferentes plataformas da rede (mecanismos de busca, sites de 

redes sociais, blogs, chats etc) nessa reconfiguração (MATOS, 2009, p. 147, 148). 

Sendo assim, tendo em vista que a noção de comunicação remete à concepção de tornar 

algo comum (TEMER & NERY, 2009), o que, portanto, exige interação, observa-se que a 

dinâmica de formação do capital social em consonância à mídia perpassa pelos regimes de 

constituição da sociabilidade, conforme será discutido a seguir. 

 

Sociabilidade, socialidade e cibersocialidade: entendendo o capital social na cibercultura 

Nos trabalhos de Simmel (1983) observa-se a interação como algo fundamental à 

constituição da sociedade vinculada às formas de sociação.  O sociólogo propõe a separação de 

tal processo entre conteúdo e forma. O primeiro diz respeito às motivações e finalidades que 

levam um sujeito a interagir com outro (impulsos, interesses, estado psíquico e objetivos das 

mais variadas naturezas), ou seja, é a matéria prima que conduz a sociação, mas que, por si só 

não a constitui, uma vez que ela está no indivíduo e a sociação está no elo estabelecido entre 

ele e mais um. Já o segundo é a forma como o interesse se projeta no processo de interação, 

levando a união de agentes com interesses comuns, ou seja, a interação propriamente dita. 

Assim sendo, por sociação entende-se o processo fluído de estabelecimento da vida com 

base nas formas como os indivíduos se reúnem de modo a satisfazer seus interesses, ou em 

outras palavras, o conjunto de ações dos indivíduos em interação que levam em conta a 

reciprocidade, colaboração e cooperação. O sentido de fluidez se dá pelo fato do laço social ser 
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continuamente feito e desfeito, e de não existir uma só forma de sociação, mas múltiplas 

(SIMMEL, 1983; 2006).  

Entretanto, conteúdo e forma não são aspectos indissociáveis. O conteúdo (motivação), 

nessa perspectiva, pode ganhar autonomia, mas a forma (interação) permanece de modo fixo, o 

que delineia o conceito de sociabilidade para o autor, em que a relação em si já é o próprio fim. 

A interação, ausente de interesses, se transforma em um jogo social, por um lado lúdico, e por 

outro convencionado (SIMMEL, 2006).  

Nesse contexto, é a partir da socialização entre três pessoas (tríade) que pode se constituir 

um relacionamento. Isso porque quando dois indivíduos (díade) interagem, um deles pode 

perder o interesse e a relação se findaria, ao passo que a inclusão de outro implicaria na 

formação de um grupo ou estrutura social (FARGANIS, 2016). Observa-se, portanto, que no 

âmbito das redes sociais tal pensamento é problematizado frente à ampliação da “gama” de 

amigos capaz de reestruturar os conceitos de amizade e relacionamento.  

Ainda sobre esse assunto, Braga (2011) pontua que no contexto da cibercultura existem 

práticas que vão de encontro à concepção simmeliana de sociabilidade, uma vez que gera 

satisfação para seus membros, além de evitar conflitos, características essenciais que marcam a 

passagem de uma simples sociação para a sociabilidade (SIMMEL, 2006). Outro aspecto 

ressaltado pela autora é que as interações mediadas pela internet podem ser planejadas e 

documentadas de modo que elas são análogas “ás reuniões de um clube, associação de 

interesses compartilhados, que utiliza as mídias disponíveis de modo complementar, a serviço 

da interação.” (BRAGA, 2011, p. 37).  

Partindo de uma perspectiva mais pessimista, Bauman (1997) entende a sociabilidade 

como um reflexo da Modernidade Líquida. Nela os indivíduos perderam seus referenciais das 

comunidades tradicionais, o que dá a tônica de instabilidade aos relacionamentos, os quais se 

baseiam em uma relação de ganhos e perdas no que toca a polarização da relação liberdade 

versus segurança (BAUMAN, 2003). Assim, a sociabilidade versa sobre os processos de 

interação dos indivíduos que fazem parte de uma multidão com as estruturas sociais.  

Contrapondo à sociabilidade surge a socialização, um movimento conta-estrutural 

figurado nas neotribos caracterizadas por um arranjo espontâneo e breve. O prefixo neo denota 

sua diferença frente às tribos clássicas, já que as novas se pautam pela ausência de mecanismos 

de autorreprodução, ao passo que não duram mais que sua unidade (BAUMAN, 1997, p. 162).  

Com relação a isso, o conceito de tribos foi amplamente explorado na obra de Mafessoli. 

Apesar de usar uma expressão diferente de Simmel (1983), mas também partido de uma ótica 
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formista, Mafessoli (1998) aponta que nas sociedades pós-modernas prevalece as relações 

fundadas na socialidade em oposição à sociabilidade que, em seu ponto de vista, caracterizava 

a modernidade. O sociólogo reflete sobre a conjuntura neotribal que notabiliza-se pelos 

princípios fundamentados na ética da estética, ao observar que para os gregos essa expressão 

significa partilhar emoções.  

Portanto, observa-se que as ideias de Simmel (1983) e Mafessoli (1998) possuem em 

comum o ponto de vista de que as relações sociais são fundadas quanto ao prazer que elas 

podem proporcionar. Ademais, ambos observam que “o homem é produto da sociedade, ou 

seja, seu modo de agir está diretamente relacionado ao seu lugar de origem, ao seu ambiente e 

à sua própria interação com os outros indivíduos.” (CORRÊA, 2006). 

Ao contrário dos valores modernos como a tradição (retorno ao passado), racionalidade, 

individualismo e a mecanização de natureza apolínea, os pós-modernos se orientam pelo apelo 

ao presente (presenteísmo), o hedonismo de natureza dionisíaca presentes nos microgrupos 

(novas tribos). A noção de indivíduo cede lugar à persona em que se assiste “à passagem das 

identidades para as identificações” (MAFESSOLI, 2004).   

Isso porque em sua visão, vive-se uma transição de período em que a individualidade dá 

lugar a um novo sentido de comunidade, em que os encontros são descompromissados com a 

futuridade bem como com os aspectos rígidos de convenções ou normas sociais. Diante disso, 

a comunicação seria uma espécie de cimento social que conduz a interpretação de que só se 

pode existir na relação com o outro (MAFESSOLI, 2003).  

Ou seja, se perde a noção clássica de comunidade para as comunidades neotribais 

sinalizadas pela flexibilidade, ou, nas palavras de Bauman, pela liquidez. Em referência a isso, 

é necessário esclarecer que apesar de ambos pensarem a questão da comunidade instável, na 

visão de Mafessoli prevalece a natureza gregária, enquanto Bauman crê no fortalecimento do 

individualismo.  

 Isso posto, a sociabilidade relaciona-se com as diversas faces ou máscaras que os 

indivíduos assumem nos diferentes grupos dos quais faz parte (MAFESSOLI, 1998), uma vez 

que “lidamos com figuras onde se harmonizam a multiplicidade de características. Cada vez 

mais se chega à conclusão de que a vida e as existências sociais são, antes de mais nada, um 

teatro, e, assim, cada cena, por menor que seja ou por pouco séria, é afinal importante” 

(MAFESSOLI, 1986, p. 33) .  

Lemos, por sua vez, (2002) endossa a ótica de Maffesoli ao abordar a socialidade na 

cibercultura. Em sua compreensão, a dinâmica comunicacional proporcionada pela 
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comunicação digital modifica o aspecto relacional dos indivíduos por promoverem a 

cibersocialidade (LEMOS, 2002). Tal premissa, além de contribuir para a ampliação do 

ciberespaço, foi responsável por vetorizar a comunicação que se tornou rizomática (todos - 

todos) modificando o fluxo de informação que é marcado, sobretudo, pela circulação e não pela 

transmissão como se observa nos mass media.  

Dessa maneira, o elemento de interação é reforçado, em detrimento à noção de recepção, 

haja vista que os usuários dessas mídias são produtores e receptores de conteúdos. Ademais, o 

uso da tecnologia vinculado ao aspecto gregário e hedonista articulado à socialidade rompe com 

a visão racional da técnica proposta pela modernidade, ou seja “o tribalismo da sociedade 

alimenta-se da potência reliante das tecnologias da cibercultura” (LEMOS, 2002, p. 77).  

O termo cibercultura foi bastante explorado na obra de Pierre Lévy e remete a uma cultura 

emergida do ciberespaço. Ele diz respeito tanto à infraestrutura que permite a comunicação 

digital, quanto às informações nele abrigadas, bem como aos indivíduos que alimentam esse 

cenário. A cibercultura é o conjunto de técnicas, valores, comportamentos, modos de pensar e 

agir que se desenvolveram nesse ambiente.  Tal cultura é alimentada pela inteligência coletiva 

fundada na colaboração mútua dos indivíduos distribuída em toda parte marcada por um 

movimento sinérgico que mantém uma memória comum a partir de uma cooperação 

coordenada (LÉVY, 1999).  

No entanto, essa visão positiva da cibercultura não é compartilhada por autores como 

Baudrillard e Virilo. Lemos (2002) afirma que para Baudrillard o ciberespaço não permite uma 

interação genuína, apenas simulação em que o real é trocado pelo hiperreal. Isso seria 

responsável por degradar a comunicação causando desertificação social.  

Em sua observação (LEMOS, 2002), Virilio compartilha desse ponto de vista atrelado à 

ótica da velocidade. As novas tecnologias privilegiam o reflexo e não a memória ou reflexão, 

haja vista que motivam a aceleração do fluxo de dados o que altera a relação do homem com o 

cenário urbano, cultural e social. Na visão desses teóricos o ator é um ser passivo, pois apenas 

responde a estímulos imediatos.  

Assim sendo, quanto maior a disposição dos meios de comunicação menos ela acontece 

e uma vez que a circulação de informações é acentuada a comunicação se torna mera comutação 

(LEMOS, 2002, p. 78). Além desse ponto em comum, ambos fazem parte da perspectiva 

francesa, e entender essa visão de comunicação contribui para a interpretação de parte dos 

autores citados, o que será debatido a frente.  
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Observações teóricas: a constituição da Escola Francesa 

Tanto Virilio quanto Baudrillard juntamente com outros autores discutidos nessa 

abordagem como Mafessoli, Lévy e Bourdieu fazem parte da Escola Francesa conforme 

apontam Nery e Temer (2009). A fim de entender essa perspectiva teórica, é importante 

esclarecer a noção controvertida da constituição de uma Escola Francesa em termos de 

homogeneidade já que “a multiplicidade desses estudos leva a uma diversidade de abordagens 

e conteúdos sendo difícil agrupá-los em uma só “escola” de comunicação” (TEMER & NERY, 

2009, p. 100).  

Silva (2001, p. 172) reforça tal afirmação ao propor a ideia de que nunca houve de fato 

uma escola francesa de comunicação, seja pela mobilidade entre as disciplinas, seja pela 

dificuldade de integrar uma diversidade de autores em uma perspectiva comum. Relembrando 

Bourdieu ao propor os estudos da comunicação inseridos na sociologia da cultura, Silva (2001) 

aborda que parte dos estudiosos franceses seguiam correntes estruturalistas, inspirações da 

Escola de Frankfurt e tendências culturalistas.  

Nesse horizonte, as problematizações acerca do assunto comunicação sob o ponto de vista 

francês seguem três fundamentos: “a comunicação vista como fenômeno de dominação; a 

comunicação observada como fenômeno extremo; a comunicação percebida como fator de 

vínculo social complexo” (SILVA, 2001, p. 173). Não obstante, relacionando os autores a esses 

três prismas, tem-se que: Sfez, Virilio e Bourdieu acreditam na possibilidade futura de bom uso 

da mídia. Já a visão de vínculo social costuma ser associada a Mafessoli e Lévy. Em 

contrapartida, Baudrillard acredita ser ela um fenômeno extremo (TEMER & NERY, 2009; 

SILVA, 2001). 

Wolf (2003) define que a perspectiva francesa, chamada por ele de Teoria Culturológica, 

não tem como objeto a comunicação especificamente, mas a definição de uma nova dinâmica 

cultural associada à contemporaneidade, pensamento inaugurado pela obra O Espírito do 

Tempo de Edgar Morin cuja primeira publicação data de 1962 (WOLF, 2003).  

Associado a isso, a constituição do Centro de Estudos Comunicacionais de Massa 

(CECMAS), por iniciativa de Friedman também na década de 60, representou os primeiros 

esforços para construção de uma problemática do campo da comunicação dentro da França 

(ARMAND & MATTERLART, 2014). O que chama atenção nesses estudos é o interesse por 

constituir um corpo teórico mais estruturado, tal qual a concepção de superação das limitações 

observadas na análise de conteúdo e técnicas empírico-qualitativas (TEMER & NERY, 2009).  
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Com relação ao uso da internet as investigações francesas se polarizam. Conforme aponta 

Silva (2001) Lévy é a figura mais emblemática nesse cenário por ser o porta voz das supostas 

benesses promovidas por essa nova forma de se comunicar responsável por instaurar a ruptura 

do discurso massivo superado na figura do emissor-receptor, fazendo com que “a comunicação 

saia do estigma da manipulação para a utopia da mediação” (SILVA, 2001, p. 176).  

Ao mesmo tempo, Mafessoli se interessa pela reliance (ligação) realizada pelo meio, do 

que propriamente o conteúdo. Para o sociólogo, a internet, atrelada às outras mudanças da pós 

modernidade, consolida um estilo de vida baseado no senso comunitário no qual a comunicação 

serve ao contato. Ela, nesse caso, contribui para um re-encantamento do mundo frente à 

condenação do individualismo (SILVA, 2001, p. 176, 177).  

Retomando os estudos de Silva (2001) percebe-se, ainda, as diferentes perspectivas 

acerca do uso das tecnologias pelos teóricos supracitados: Baudrillard, Mafessoli e Morin tem 

em comum o ceticismo no progresso advindo do racionalismo técnico. Para o primeiro a mídia 

não tem autonomia de impor seus conteúdos diante da indiferença do público. Já o segundo vê 

na mídia uma representação de práticas sociais associadas à identificação e aos desejos. O 

terceiro percebe o sistema midiático como um elemento influenciador, mas não determinante 

na sociedade (SILVA, 2001, p. 177). 

Lévy, por sua vez, observa as novas tecnologias da comunicação em conjunção com o 

ciberespaço como um lócus para liberação das identidades e Virilo pensa esse ambiente como 

o excesso do lugar ocasionado pela superação da relação espaço-tempo. Por outro lado, 

Bourdieu centra-se na pesquisa dos hábitos correlacionados à mídia (SILVA, 2001). 

Em suma, se torna difícil falar de um Paradigma Francês de Comunicação, visto sua 

multiplicidade de abordagens. Comumente esses autores são associados ao movimento pós-68, 

bem como aos esforços na compreensão quanto aos fundamentos sociais desmantelados com a 

modernidade. O que há em comum é a comunicação percebida como uma esfera onde se 

imbricam cultura, tecnologia e estética capaz de provocar novas experiências (Marshall, 2003, 

p. 35). 

 

Considerações Finais 

Assim sendo, pensar a esfera comunicacional com relação a escolas de pensamento mais 

tradicionais se torna um desafio no contexto na cibercultura, tendo em vista a inversão na 

pirâmide comunicacional formada pelo emissor e receptor. Apesar da multiplicidade de estudos 
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na área, ainda são poucos os resultados conclusivos acerca das reconfigurações das práticas 

sociais em conjunto com o advento das novas tecnologias da comunicação.  

Aliás, diga-se de passagem, falar de concepções conclusivas não compete a esse campo 

frente à natureza dinâmica do objeto, por vezes indefinido, o que tensiona as perspectivas dos 

pesquisadores. A diversidade de conceitos é também um fator que instiga os estudos na área, 

como por exemplo, o de capital social. As variadas visões de uma mesma expressão conduz o 

passeio por diversas literaturas que ora se imbricam, ora se complementam.  

Portanto, pensar a perspectiva de capital social e os sites de redes sociais significa abarcar 

uma infinidade de observações quanto aos vínculos sociais transformados na cibersocialidade. 

Essa nova forma de se relacionar tem reconfigurado as noções de amizade e comunidade a partir 

da superação de barreiras físicas e temporais, o que dinamizou a comunicação. 

Não obstante, buscou-se aqui fazer uma breve revisão conceitual do termo capital social 

e sua articulação aos estudos da comunicação, bem como a formação dos grupos sociais que 

passa pela revisão da concepção de sociabilidade, ao passo que no final tentou-se reunir os 

autores em uma corrente de pensamento.  

A opção pelos estudos franceses significa a tentativa de dar um corpo epistemológico 

consistente à complexa tarefa de congregar estudiosos a partir de um mesmo paradigma 

comunicacional. Algo que sem dúvidas foi conseguido por essa perspectiva é justamente reunir 

uma diversidade de teóricos e seus discursos.  

Enfim, sem a pretensão de esgotar o tema, e com um arcabouço teórico em formação, 

abre-se a possibilidade para a revisão futura e constante dessas concepções. Isso porque a 

pesquisa se alimenta da reformulação e reinterpretação dos fenômenos que no campo da 

comunicação e mais precisamente na esfera digital se tornam problematizados, o que, por sua 

vez, ratifica a necessidade de estudos mais imersivos.  
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 Um estudo sobre a sociabilidade na página Blog Femme Fatale6 
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Resumo 

Este relato de pesquisa é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado no curso 

de Relações Públicas (RP) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Neste trabalho buscamos 

analisar a formação de sociabilidade a partir do acesso à página da blogueira Jéssica Lopes - 

Blog Femme Fatale. Fizemos uso da revisão bibliográfica, da pesquisa documental e entrevista 

realizada com os seguidores da página. 
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Introdução 

 O entendimento da sociabilidade para a comunicação é essencial, posto que sua razão 

de ser baseia-se na interação entre os indivíduos. Dada sua importância para a compreensão das 

relações, escolhemos utilizar o Facebook como espaço de discussão da sociabilidade, uma vez 

que esta é uma rede social online de grande relevância no contexto social do Brasil. Atualmente 

o Facebook possui mais de 100 milhões9 de usuários em nosso país. Ou seja, aproximadamente 

metade da população tem ou já teve contato com esta rede social online. Entretanto é sabido 

que estudar o Facebook integralmente é uma tarefa árdua, quiçá impossível. Por isso 

escolhemos um perfil específico a ser estudado nesta investigação: a página Blog Femme 

Fatale, da blogueira  Jéssica Lopes. A preferência pela página baseou-se na simpatia e 

conhecimento da pesquisadora sobre o trabalho de Jéssica. Entretanto, pelo fato da blogueira 

ser extremamente ativa no Facebook e se disponibilizar a divulgar nosso questionário 

oficializamos sua escolha como objeto empírico deste trabalho. Porém fizemos mais uma 

ressalva em nossa pesquisa. Visto que a  blogueira  divulga e produz conteúdos diversos em 

sua página, achamos coerente eleger algumas temáticas específicas a serem estudadas. Essa 

                                                 
6  Trabalho apresentado no GT5 – Comunicação cultura sociabilidade e imaginário das organizações - VIII 

Seminário de Mídia e Cultura – X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
7  Estudante de graduação do 8º período do curso de Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas. 

Universidade Federal de Goiás. E-mail de contato: caroline.c.baltazar@gmail.com. 
8  Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de  

Pesquisa Complexidade e Comunicação da UFG/CNPq. E-mail de contato: mfrancisnogueira@gmail.com  
9 Segundo um levantamento da própria empresa,  realizado em 19 de abril, 102 milhões de pessoas acessavam o 

Facebook mensalmente. Disponível em <https://pt-br.Facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-

compartilham-seus-momentos-no-Facebook-todos-os-meses>. Acesso em: 16 out. 2016. 

mailto:caroline.c.baltazar@gmail.com
mailto:mfrancisnogueira@gmail.com
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filtragem fez com que buscássemos assuntos que abordassem de forma mais palpável a 

sociabilidade na perspectiva de Simmel (1983), ou seja, como troca de valores entre os 

indivíduos. Dessa forma, optamos por direcionar nosso estudo na página Blog Femme Fatale 

aos conteúdos sobre aceitação, autoestima e felicidade. 

 Com o propósito de identificar se existia sociabilidade entre a blogueira  e seus 

seguidores através da página no Facebook, percebemos a necessidade de elegermos alguns 

objetivos que nos auxiliaram a responder esta questão. Dessa forma, nossos objetivos foram: 1) 

identificar a forma com que Jéssica aborda na página Blog Femme Fatale os temas aceitação, 

autoestima e felicidade; 2) identificar como os seguidores interagem com os conteúdos sobre 

aceitação, autoestima e felicidade na página Blog Femme Fatale; 3) identificar os impactos dos 

conteúdos sobre aceitação, autoestima e felicidade no comportamento dos seguidores da página 

Blog Femme Fatale. 

 Entretanto, um estudo acadêmico sobre qualquer assunto necessita de uma metodologia 

para concretizar-se, ou seja, são necessárias formas e estratégias de estudos. Nesta investigação 

fizemos uso da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e da pesquisa empírica. O primeiro 

método, a pesquisa bibliográfica, nos permitiu refletir sobre os dados obtidos na entrevista com 

os seguidores. À luz da teoria pudemos analisar sistematicamente os dados, o que nos permitiu 

refletir sobre a sociabilidade na página Blog Femme Fatale. A pesquisa documental, o segundo 

método citado, referiu-se às investigações feitas na página e nos termos de acesso e uso do 

Facebook. Estudar esta rede social online e a página, bem como suas ferramentas, foi vital para 

a compreensão do nosso objeto empírico de estudo. O último método, a pesquisa empírica, foi 

executada por meio de questionários aplicados a uma  amostra dos seguidores10 da página Blog 

Femme Fatale. 

 Durante todo este processo metodológico, em especial durante as análises, verificamos 

a presença de alguns fenômenos. Estas descobertas nos levaram a recorrer à literatura especifica 

a fim de compreender os dados obtidos. A princípio, antes de realizarmos as entrevistas, 

estudamos o conceito de sociabilidade. Este conceito foi o cerne de nosso estudo. A 

sociabilidade neste trabalho foi concebida à luz de Simmel (1983), que a entende como uma 

troca de valores entre os indivíduos, feita de forma simultânea, com a mesma intensidade entre 

os envolvidos, e não apenas a interação entre estes. A sociabilidade pode acontecer nas redes 

sociais, que são “um conjunto complexo de relações entre membros de um sistema social” 

                                                 
10 O termo ‘seguidores’ refere-se aos perfis que curtiram a página.  
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(TELLES, 2011, p. 07). Por meio delas as pessoas constroem suas redes de relacionamentos e 

criam laços sociais com os demais, além de incorporarem e colaborarem para a construção da 

cultura destes grupos. Entretanto esta não é uma configuração exclusiva do espaço offline, no 

espaço virtual11 também encontramos estes agrupamentos. Isto acontece porque temos hoje 

uma ‘sociedade em rede’, que, de acordo com Castells (2003) está se desenvolvendo em meio 

a este contexto digital e utiliza-se deste ‘espaço’ para saciar suas demandas relacionais, 

profissionais e de lazer. No caso da internet, os grupos são construídos, em alguns casos, de 

forma inversa ao que acontece no offline. No ‘mundo real’ os indivíduos se conhecem de forma 

superficial, e após sociarem-se12 é que descobrem os gostos e preferências do outro. No espaço 

da internet os internautas, ou cibernautas, buscam encontrar pessoas com gostos semelhantes, 

e após as encontrarem é que de fato as conhecem. Esta realidade propicia a criação das 

comunidades virtuais, que, de acordo com Cardoso (1988) apud Marcelo (2001), dizem respeito 

a grupos sociais que não são limitados por dimensões e que se encontram com base na partilha 

de interesses. E é nesta nova estrutura que nos deparamos com as redes sociais online. Criadas 

com a finalidade de satisfazer as demandas da população de sociar-se com os demais. As redes 

sociais online representam “a possibilidade de expressão e sociabilização através das 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador.” (RECUERO, 2014, p. 24). O uso 

delas, principalmente, tem como foco firmar relações do mundo offline, e não, necessariamente, 

conhecer pessoas, como observado por Porto e Santos (2014). 

 Mas é neste espaço virtual que nos deparamos com uma nova configuração do antigo 

receptor da comunicação. Antes, a estes cabia o papel de simples consumidores das 

informações. Entretanto, na internet eles passaram a ocupar o papel de produtores de conteúdo, 

por consequência das possibilidades existentes no ciberespaço. A este novo grupo de produtores 

e consumidores de conteúdos foi dado o nome de usuário-mídia que “produz, compartilha e 

dissemina conteúdos próprios e de seus pares” (TERRA, 2012, p. 77). Dada esta liberdade 

encontramos aqueles usuários que se destacam no espaço virtual, e tornam-se reconhecidos não 

apenas dentro das comunidades em que estão inseridos, mas no âmbito digital por aqueles que 

os buscam pelo princípio da comunidade virtual. Estes sujeitos são conhecidos como 

                                                 
11 O espaço virtual pode ser entendido como ciberespaço. O ciberespaço é um “novo ambiente tecnológico, que 

constitui um espaço não físico, artificial, sem fronteiras” (MARCELO apud GIBSON, 2011, p. 77). Para Castells 

(2003) o ciberespaço é um novo ambiente comunicacional, criado através da internet. Lévy (2003) complementa 

salientando a democratização deste espaço, que além de tornar qualquer usuário produtor, ainda permite que este 

tenha acesso a toda e qualquer tipo de informação que está na rede. 

 
12 Sociação é um termo utilizado por Simmel (1983) para se referir às interações entre as pessoas.  
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formadores de opinião que, segundo Neto (2008), são pessoas que possuem certo 'poder' sobre 

os outros, no que diz respeito às suas opiniões. Geralmente, os formadores de opinião são 

conhecidos por terem um grande conhecimento em determinada área. Logo, o que dizem ou 

fazem é algo que seus ‘influenciados’ consideram importante.  

  

Pesquisa com os seguidores da página Blog Femme Fatale 

 Como citado na introdução, fizemos o uso da pesquisa empírica realizada com os 

seguidores da página Blog Femme Fatale. A escolha deste método se fez necessária, pois, visto 

que pretendíamos verificar a sociabilidade entre a  blogueira e os seguidores da página, 

conhecer suas opiniões foram fundamentais para  identificar como os seguidores interagem com 

os conteúdos sobre aceitação, autoestima e felicidade na página Blog Femme Fatale, e 

identificar os impactos dos conteúdos sobre acerca das referidas categorias  no comportamento 

dos seguidores da página. 

 A primeira etapa para a construção do instrumento foi identificar nossa população, ou 

seja, o universo a ser estudado. Posto que procuramos estudar a sociabilidade na página Blog 

Femme Fatale, estabelecemos que nosso universo seria composto por aqueles que ‘curtiram’ a 

página. Essas ‘curtidas’ referem-se aos perfis de usuários do Facebook que, por meio da 

ferramenta ‘curtir’, demonstraram interesse na página. Deste modo verificamos que, até o dia 

05 de julho de 2016, a página possuía 78.542 curtidas, sendo este o número de elementos do 

nosso universo. Estabelecida nossa população, partimos para a escolha da amostra. Para este 

estudo optamos por realizarmos um estudo de caso, uma vez que uma amostra representativa 

seria composta por um número demasiadamente grande de elementos, o que tornaria esta 

pesquisa inviável. Deste modo, nossa amostra foi escolhida de forma não probabilística e por 

conveniência. A princípio estabelecemos que seriam entrevistados 150 seguidores, porém, após 

a divulgação da pesquisa na página Blog Femme Fatale, obtivemos 156 respostas, o que nos 

fez aumentar nossa amostra para 156 elementos. 

 Outra etapa importante foi a escolha do método de coleta dos dados. Para este trabalho 

optamos por utilizar a plataforma Formulários Google, ou Google Forms. Nela foi possível 

elaborar as questões objetivas de resposta múltipla e múltipla resposta, bem como as questões 

discursivas. A escolha desta plataforma foi baseada em três fatores: facilidade em ser 

manuseada por aqueles que constroem um questionário e por aqueles que o respondem; e a sua 

fácil divulgação, bem como seu acesso. O último fator foi o acordo previamente estabelecido 

entre a pesquisadora e a  blogueira. Ao propormos que Jéssica divulgasse o questionário, 
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consideramos que seu apelo seria muito mais eficiente do que o nosso. Para que esta divulgação 

fosse feita na página Blog Femme Fatale era necessário um questionário online que fosse 

acessado por qualquer um, desde que este tivesse acesso à internet. 

 Definida a amostra e o método de coleta de dados passamos a etapa de construção do 

instrumento. Este momento é crucial para o desenvolvimento do trabalho, posto que o 

questionário “não pode dissociar-se de uma constante reflexão sobre o sentido dos dados a 

serem colhidos, o que levará a evitar diversos problemas que podem comprometer a validade 

da investigação” (PIERRE, 2008, p. 43). Portanto, direcionamos nosso instrumento de modo 

que este fosse capaz de responder as questões fundantes desta pesquisa. Organizamos nosso 

questionário em 4 grandes blocos, ou seções, de perguntas. Cada bloco tinha uma finalidade, e 

foi desenvolvido baseado em nossas necessidades investigativas. Foram estes: na primeira 

seção tínhamos como objetivo conhecer nossa amostra; no segundo bloco buscamos entender 

o que a  blogueira  representava para os entrevistados; no terceiro bloco de questões focamos 

na página, seus conteúdos, sua abordagem e afins; na última sessão tínhamos como objetivo 

verificar se houve mudanças comportamentais ou psicológicas nos seguidores em relação à 

aceitação, autoestima e felicidade, e, em caso positivo, quais foram estas modificações.  

 A última etapa, antes da aplicação do instrumento, foi o pré-teste. Neste momento 

verificamos as fragilidades, ambiguidades e defasagens do instrumento, como dito por Pierre 

(2008). O pré-teste foi aplicado entre os dias 18 de julho de 2016 e 30 de julho de 2016. Nosso 

instrumento foi avaliado por três pessoas: duas seguidoras e a própria blogueira. Foram feitas 

apenas duas observações sobre o questionário, todas em relação a ordem de duas perguntas. 

Infelizmente, mesmo sendo válidas todas as sugestões, optamos por não alterar o instrumento, 

pois, caso o fizéssemos, comprometeríamos a ordem dos blocos de pergunta. Por fim aplicamos 

o questionário do dia 01 de agosto de 2016. O link foi disponibilizado pela  blogueira  na página 

Blog Femme Fatale e em apenas 40 minutos alcançamos a meta dos 150 questionários. 

Entretanto, como citado acima, obtivemos 6 respostas a mais, o que resultou ao final em 156 

instrumentos válidos que foram analisados. 

 

Resultados 

 No primeiro bloco de questões procuramos conhecer nossa amostra, incluindo seus 

hábitos de uso do Facebook. A primeira verificação feita na questão 1 foi em relação à faixa 

etária dos entrevistados.  Percebemos que aproximadamente 79% dos entrevistados possuem 

mais de 21 anos. Isto permitiu concluir que parte do público da blogueira está na fase adulta. 
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Inclusive 40% dos entrevistados  estavam entre os 21 anos e os 25 anos de idade, ou seja, estão 

com quase a mesma idade de Jéssica, que tem 23 anos. Acreditamos que este público adulto 

tem preferência por conteúdos que tragam algum ganho para suas vidas, e transcendam apenas 

a finalidade de lazer. Percebemos isto na questão 12, de resposta múltipla, que perguntou aos 

entrevistados se os conteúdos eram interessantes, reflexivos, engraçados ou inspiradores. Nesta 

pergunta a opção ‘são interessantes’ teve 81,4% dos votos, enquanto a opção ‘são engraçados’ 

foi marcada por apenas 32,7% da amostra. Outra descoberta interessante, ainda sobre os 

entrevistados, foi constatada na questão sobre gênero. Esperávamos que o público de Jéssica 

fosse absolutamente feminino, entretanto, dentre os entrevistados, 6 pessoas marcaram as 

opções ‘masculino’ ou ‘outro’. Esta surpresa nos fez refletir sobre a diversidade dos conteúdos 

produzidos pela blogueira, que agradam não apenas o público feminino. Através das questões 

3 e 4  finalizamos o primeiro bloco de questões. Nestas perguntas, respectivamente nesta ordem, 

descobrimos que 70% dos entrevistados possuem uma conta na rede social há mais de 5 anos, 

e que 99,4% da amostra afirma fazer uso diário desta rede social online. Dessa forma 

percebemos que os seguidores da página têm grande familiaridade com o Facebook, tanto que 

faz parte do dia-a-dia verificar a rede social online.  

 O segundo bloco de questões focou em identificar o que Jéssica e seus conteúdos 

representavam para os seguidores. Na questão 5, que tinha como objetivo identificar a quanto 

tempo os entrevistados conheciam o trabalho da blogueira, as respostas ficaram divididas de 

forma homogênea. As duas opções com maior porcentagem foram ‘aproximadamente 2 anos’, 

com 24,4%, e ‘aproximadamente 3 anos’, com 21,8%. A pergunta 6 questionou os seguidores 

acerca da forma com que conheceram o trabalho de Jéssica. A opção mais marcada foi ‘através 

do YouTube’, com 60,9% das respostas válidas. Enquanto apenas 5,1% dos entrevistados 

afirmaram que a conheceram através do Facebook. Isto nos faz refletir sobre a função da rede 

social online como meio para estreitar relações. O YouTube é uma mídia digital que permite 

que seus usuários postem conteúdos audiovisuais, bem como assistam a outros vídeos e 

interajam com seus produtores. Percebemos aqui a migração que os entrevistados fizeram do 

YouTube para o Facebook. Após terem contato com o conteúdo disponível no YouTube os 

seguidores buscaram Jéssica, na pessoa de seu blog, no Facebook. Foi a pergunta 7 que nos deu 

base para acreditar que Jéssica é vista de forma conjunta com seu trabalho. Esta questão indagou 

os respondentes acerca do que estes admiravam: Jéssica; seu trabalho; ambos; ou nenhum. A 

opção que se referia a ambos teve 86,5% das respostas válidas. Ressaltamos que ao longo das 

questões discursivas os entrevistados citavam Jéssica ao mesmo tempo em que falavam sobre 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
41 

 

seus conteúdos. Dessa forma, percebemos a junção da imagem da blogueira com seu trabalho, 

em uma mesma persona. Ainda buscando compreender o ‘efeito Jéssica’ nos seguidores, 

perguntamos na questão 8 se eles se identificavam com ela. Ao todo 86,5% dos entrevistados 

afirmaram se identificar com a blogueira. Percebemos ao longo das questões abertas que alguns 

respondentes atribuem o fator ‘identificação’ como principal motivação para acompanharem o 

trabalho dela. Em vista dessa realidade, utilizamos a pergunta 9 para complementar a questão 

8. Na nona questão de nosso questionário sugerimos aos seguidores alguns fatores que poderiam 

gerar identificação entre estes e Jéssica. As opções de respostas eram cumulativas e foram 

baseadas no que a blogueira mostra na internet sobre seu trabalho e sua vida. A opção com 

maior porcentagem foi ‘aspectos físicos’, com 70,3%. Acreditamos que isto aconteça visto que 

Jéssica é plus size13 e tatuada. Estas duas características são as mais relevantes, pois fogem do 

padrão entendido como adequado. Tanto que a blogueira abre espaço para a discussão e o 

confronto destas imposições, sendo estes uns de seus carros-chefes em seu trabalho. É neste 

momento que a blogueira aborda principalmente as temáticas aceitação e autoestima.  A última 

questão deste bloco, a questão 10, que é discursiva, perguntou aos seguidores qual a motivação 

para acompanharem Jéssica. Como citamos a pouco, a identificação com ela é um dos fatores 

mais comuns constatados nos relatos. Entretanto, fatores como a problematização e discussão 

de certos assuntos tem grande aprovação de seu público, motivando-os a acompanha-la. Muitos 

afirmaram também que sua autenticidade, percebida através do compartilhamento de sua vida 

com os seguidores, é algo admirável, bem como sua autoestima e estimulo ao empoderamento 

feminino.  

 Verificado o que Jéssica representa para seus seguidores, bem como seu trabalho, 

direcionamos o terceiro bloco de questões para a página Blog Femme Fatale. Nesta seção 

focamos em identificar o relacionamento dos seguidores com os conteúdos da página, bem 

como o da blogueira com eles. A primeira questão deste bloco, a pergunta 11, questionou os 

entrevistados sobre há quanto tempo estes seguiam a página. As duas opções de maior 

porcentagem foram ‘aproximadamente 2 anos’ (30,1%) e ‘aproximadamente 3 anos’ (26,3%). 

Curiosamente estas também foram as opções com maior número de votos na questão 5, que 

buscou identificar há quanto tempo os seguidores conheciam o trabalho de Jéssica. Logo, é 

possível inferir que ao conhecerem o trabalho da blogueira, os entrevistados procuram-na nas 

redes sociais online, nesse caso o Facebook, a fim de conhecê-la melhor e ficarem informados 

                                                 
13 Termo inglês utilizado para referir-se às pessoas gordas, a tradução seria ‘tamanho maior’.  
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sobre novos conteúdos. Vale ressaltar que o ‘boom’ do Facebook aconteceu nesta mesma época, 

nos anos de 2012 e 2013. Outro possível fator para esta ‘coincidência’ foi a popularização do 

vídeo ‘Ser gorda é’, que possui mais de 300 mil visualizações no YouTube, sendo o vídeo mais 

visto da blogueira. A questão 12 de resposta múltipla, citada anteriormente, buscou qualificar 

os conteúdos em ‘interessantes’, ‘reflexivos’, ‘engraçados’, ‘inspiradores’ e ‘outros’. A opção 

‘interessantes’ (81,4%) e ‘inspiradores’ (65,4%) tiverem maior percentual. A partir destes 

dados verificamos que, assim como percebido nas questões discursivas de modo geral, os 

conteúdos são atraentes por, principalmente, promoverem o debate e problematizarem certos 

assuntos. Isto se mostra verídico quando analisamos os dados da questão 16. Nesta pergunta 

sugerimos alguns assuntos aos entrevistados e pedimos para que estes marcassem os temas que 

julgavam mais interessantes. As opções ‘autoestima’ (84,6%) e ‘aceitação’ (78,4%) foram as 

mais marcadas pelos seguidores. Ou seja, analisando as questões 12 e 16 percebemos que estes 

temas geram reflexão, promovendo o debate, o que os torna interessantes. Tanto que um dos 

entrevistados afirmou que o tema aceitação é um diferencial de Jéssica, pois muitas pessoas 

falam de autoestima, porém poucas falam sobre aceitar quem se é, com os gostos e formas que 

se tem. As perguntas 13 e 14 focaram na interação dos entrevistados com a página. A décima 

terceira questão buscou identificar de que forma os respondentes mais interagiam com os 

conteúdos da página, ou seja, por meio das ‘curtidas’, ‘comentários’ ou ‘compartilhamento’. 

Destas três alternativas a de maior percentual foi ‘Geralmente curto as postagens da página Blog 

Femme Fatale’, com 82,1%. Enquanto as opções ‘Geralmente comento as postagens da página 

Blog Femme Fatale’ e ‘Geralmente compartilho as postagens da página Blog Femme Fatale’ 

tiveram, respectivamente, 17,3% e 23,7%. Logo é perceptível que a ‘curtida’ é o recurso mais 

utilizado pelos entrevistados. Acreditamos que isto aconteça pela praticidade da opção, e por 

conseguir representar de forma mais simplista a opinião daqueles que veem as postagens. A 

pergunta 14 buscou identificar o percentual de pessoas que entraram em contato  com Jéssica. 

A fim de contemplar todas as possibilidades, oferecemos aos entrevistados 4 opções: ‘não’ 

(62,2%); ‘Sim, mas não obtive respostas’ (12,2%); ‘Sim, mas só obtive respostas após mais de 

uma tentativa’ (3,8%); e ‘Sim, obtive resposta rapidamente’ (21,8%). Constatamos que mais de 

metade da amostra não viu a necessidade de entrar em contato, ou seja, conversar de forma mais 

íntima com a blogueira. Entretanto, da porcentagem restante de respondentes, mais de 20% da 

amostra afirmou que entrou em contato com Jéssica e obteve resposta rapidamente. A questão 

15 buscou verificar, segundo a opinião dos entrevistados, como era o relacionamento da 

blogueira com seus seguidores através da página. Das respostas válidas, as duas opções de 
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maior respondência foram: ‘ótimo’ (43,6%) e ‘bom’ (46,8%). Logo concluímos que os 

seguidores  gostam da forma com que Jéssica socia-se por meio da página.   

 O último bloco de questões teve como objetivo identificar se os conteúdos produzidos 

e divulgados por Jéssica sobre aceitação, autoestima e felicidade resultaram em alguma 

mudança comportamental nos entrevistados. Na pergunta 17 questionamos os seguidores se 

algum(ns) conteúdo(s) os fez refletir sobre aceitação. Recebemos 95,5% de respostas 

afirmativas (sim) e 4,5%  de respostas negativas (não). A questão 18, assim como a 17, fez a 

mesma indagação, porém sobre os conteúdos que abordam a temática autoestima. Ao todo 

96,8% dos entrevistados afirmaram que estes conteúdos já os fizeram refletir, enquanto 3,2% 

da amostra responderam negativamente. Na questão 19 fizemos a mesma pergunta sobre os 

conteúdos acerca da felicidade. Dos seguidores entrevistados, 84% disseram que sim, enquanto 

16% marcaram a opção ‘não’. De forma geral, estas três questões reforçam o que foi verificado 

na pergunta 12 sobre os conteúdos da página, que, segundo os entrevistados, geram reflexões. 

As questões 20 e 21 foram complementares. A vigésima pergunta do questionário buscou 

identificar a importância dos conteúdos sobre aceitação, autoestima e felicidade, enquanto a 

vigésima primeira teve como objetivo verificar se houve mudanças comportamentais nos 

seguidores a partir destes conteúdos. A grande maioria dos entrevistados concordou que estes 

conteúdos são importantes, pois levam o indivíduo a refletir sobre a si mesmos. A busca pela 

desconstrução de padrões é algo apreciado pelos seguidores, e a forma com que Jéssica o faz 

agrada seu público. Ao longo dos relatos percebemos o sentimento de gratidão e amizade que 

alguns entrevistados expõem. Para eles a contribuição destes conteúdos foi tão grande que eles 

consideram Jéssica uma amiga.  

 

Discussão 

 O estudo da sociabilidade se fez presente neste trabalho a todo o momento. Ao longo 

dos dados e análises feitas percebemos que existem os dois tipos de sociabilidade. O primeiro, 

entendido como interação entre os sujeitos, entendida como “a capacidade humana de 

estabelecer redes através das quais as unidades de atividades, individuais ou colectivas, fazem 

circular as informações que exprimem os seus interesses” (BAECHLER, 1995, p. 57 apud 

MARCELO, 2001, p. 39). A segunda forma de sociabilidade identificada foi a escolhida como 

fundante para o estudo, que segue o pensamento de Simmel (1983) em que “cria um mundo 

sociológico ideal, no qual o prazer de um indivíduo está intimamente ligado ao prazer dos 

outros” (SIMMEL, 1983, p. 172). A sociabilidade nas redes sociais online pode acontecer das 
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duas formas ditas acima, porém ela é adequada ao ciberespaço. Podemos considerar as 

‘curtidas’ como uma forma de sociação, pois permite que o usuário interaja com o conteúdo. 

Entretanto, a ‘curtida’ não consegue sustentar a sociabilidade enquanto troca. Um fato curioso 

é a ‘comercialização’ da ‘curtida’ nas redes sociais online. Alguns usuários atribuem à ‘curtida’ 

o valor de ‘mensuração de status’, ou seja, quanto mais curtidas, mais famosa a pessoa. Esta 

materialização da aprovação que a curtida representa já a desqualifica como ferramenta de 

sociabilidade. Ressalvamos que não são todos que comercializam as curtidas, mas é consenso 

que a curtida reflete um status. Dessa forma, verificamos que os ‘comentários’ e as mensagens, 

através do chat, conseguem representar melhor a sociabilidade no Facebook. Lembramos que 

nos referimos à funcionalidade da ferramenta de interação, e não ao seu uso, e neste trabalho 

não consideramos a configuração das reações14 na opção curtir. A sociabilidade é algo que se 

manifesta na escrita ou na fala dos internautas. Uma vez que fazer o uso de símbolos, como a 

escrita ou imagens, e a fala são as únicas formas do usuário demonstrar de forma ‘mais real’ 

sua opinião. Por isso, devemos levar em conta o que os sujeitos escrevem. Na pesquisa, 

partimos dos relatos das questões discursivas para verificar a sociabilidade na página, uma vez 

que muitos reproduziram o mesmo comportamento diante das postagens da página. É 

fundamental entender que as postagens da página representam a primeira interação, que parte 

da blogueira e direciona-se aos seguidores. Dessa forma, cabe à eles continuarem esta sociação. 

Ressaltamos que os conteúdos que abordam as temáticas ‘aceitação’, ‘autoestima’ e 

‘felicidade’, geralmente vêm acompanhados de alguma mensagem de incentivo. 

Consequentemente nos deparamos com um formato de postagens que estimulam a troca de 

experiências.   

 Ainda sobre a sociabilidade verificamos que o Facebook é entendido como um espaço 

de aproximação de sujeitos que já se conhecem. Dada esta configuração, é plausível 

concluirmos que quando o sujeito busca alguém nesta rede social online, este o faz com o 

interesse de interagir com o outro. Esta interação pode desenvolver para a sociabilidade como 

troca de valores por meio dos chats, mensagens, marcações, dentre outras possibilidades.  

                                                 
14 ‘Reações’ é uma extensão do botão ‘ Curtir’, projetadas para fornecer uma maneira variada para compartilhar, 

rápida e facilmente, uma resposta para uma publicação do Facebook. Atualmente o Facebook oferece atualmente 

existem 6 possíveis ‘reações’ aos conteúdos: ‘curtir’, usada para atestar aprovação; ‘amei’, para demonstrar grande 

aprovação; ‘haha’, quando o usuários achou engraçada a postagem; ‘uau’ significa admiração; ‘triste’ representa 

o pesar; e o ‘grrr’, esta reação imita um rosnado e refere-se à total reprovação à postagem. Lembramos que cada 

usuário atribui um significado particular às ‘reações’. 
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 Em relação à Jéssica, acreditamos que sua posição enquanto blogueira, a aproxima de 

seus seguidores. Vivemos em um momento em que todos que fazem uso da internet estão 

‘sujeitos’ às mesmas oportunidades. Todos somos produtores e consumidores das informações 

disponíveis no âmbito digital. Esta condição de usuário-mídia nos aproxima uns dos outros. No 

caso de Jéssica pelo fato de ser uma pessoa que dificilmente teria espaço em uma mídia de 

comunicação de massa, acaba por  representar um grupo de pessoas que não teve, e ainda não 

tem representatividade nos meios de comunicação de massa. Percebemos aqui a liberdade 

citada por Lévy (2003) em relação ao ciberespaço, como um local virtual de interações que 

democratiza o acesso à informação, bem como sua produção. Se não fosse este sentimento de 

igualdade que a internet gera nos usuários, dificilmente veríamos pessoas que não se conhecem 

sociando-se de forma ‘sociabilística’.  

 Enquanto formadora de opinião, Jéssica influência outras pessoas. Este ‘status’ estimula 

as interações com a blogueira. Mesmo que dentro de nossa amostra poucas pessoas afirmaram 

que não entraram em contato com Jéssica, percebemos que alguns seguidores fizeram questão 

de contatá-la seja para trocar experiências pessoais ou pedir conselhos, como uma vez foi feita 

por esta pesquisadora. Existe um estímulo que leva o indivíduo a buscar a Jéssica. Tal 

aproximação acaba por representar o desejo de estabelecer uma amizade com a blogueira, posto 

que, como dito por alguns seguidores, ela já é “uma amiga virtual”. Dessa forma, interagir de 

forma mais pessoal tende a aproximá-la dos seguidores.  

 O que verificamos na página estudada é que a sociabilidade é possível, mesmo com as 

limitações da internet. Existem ferramentas que nos garantem o mínimo das sociações feitas no 

offline. O que temos no âmbito digital é uma nova configuração da sociabilidade, e não sua 

extinção. Assim como evoluímos as formas de comunicação, como a escrita, a internet, à sua 

maneira, tem a finalidade de melhorar nossa comunicação. Entretanto a crítica que enfrentamos 

é a virtualização das relações reais. O que não foi o caso neste estudo, posto que os seguidores 

não são, necessariamente, aqueles que fazem parte da comunidade e das redes sociais em que 

Jéssica está inserida.  
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Resumo 

Neste artigo apresenta-se o processo de mudança em uma organização sistêmica, em particular 

sobre o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), objeto empírico da pesquisa de mestrado 

concluída em setembro de 2015. Tendo em vista o IF Goiano enquanto uma organização 

sistêmica, ele foi analisado como um sistema aberto que está em constante relação com outros 

sistemas – internos e externos que passaram e ainda estão passando por transformações. Optou-

se por abordar aqui o sistema comunicacional, mas sem deixar de mencionar a existência de 

outros sistemas integrados ao Instituto, a exemplo o sistema cultural, pois a análise da 

comunicação não tem como ser desvinculada da cultura da instituição, pois a comunicação 

produz a cultura que produz a comunicação, estão em uma relação de co-produção. 

 

Palavras-chave: Comunicação; cultura; sistemas; organizações.  

 

 

Introdução  

 

As organizações constituem um sistema complexo por natureza e no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), objeto empírico da pesquisa de 

mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), o cenário investigado não poderia ser diferente.  

O IF Goiano é uma autarquia federal composta por doze unidades localizadas em 

cidades do interior do estado de Goiás, tais como: Ceres, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí, Iporá, 

Campos Belos, Posse, Trindade, Cristalina, Catalão, Ipameri e Hidrolândia. A unidade 

administrativa – a reitoria, está sediada na capital do estado, Goiânia. 

                                                 
15Trabalho apresentado no GT 5 -  Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VIII 

Seminário de Mídia e Cultura – X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
16 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade, linha de pesquisa Estudos de Cultura e Mundo Rural da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ). Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, linha de pesquisa Mídia 

e Cultura da Universidade Federal de Goiás (UFG). Integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação e 

Complexidade da UFG/CNPq. E-mail: claudia.oriente@ifgoiano.edu.br. 
17 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da 

Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Complexidade e Comunicação da 

UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 

mailto:claudia.oriente@ifgoiano.edu.br
mailto:mfrancisnogueira@gmail.com
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Como toda organização, o Instituto desempenha funções como um sistema que funciona 

recursivamente, sendo produto e produtor ao mesmo tempo. Isto acontece porque como 

organização, o IF Goiano está a todo instante se autoproduzindo. Sendo assim, as mudanças 

são contínuas, podendo ser internas ou externas à instituição, exigindo uma readequação de 

comportamento por parte de seus servidores. 

Neste artigo pretendeu-se compartilhar um pouco da experiência da pesquisa de 

mestrado já concluída, na qual tentamos capturar a comunicação instituída, ou seja, já 

formalizada, mas sem deixar de observar a rede de comunicação informal existente, que é 

também uma vertente do sistema comunicacional do IF Goiano. Aqui o foco foi dado ao 

processo de mudança do IF Goiano enquanto uma organização sistêmica, com atenção especial 

ao sistema comunicacional, considerando-se o contexto de mudança pelo qual passou a 

instituição, que transformou as várias escolas isoladas em uma única instituição. 

Ao final, apresentou-se algumas considerações, as quais não são respostas, nem 

conclusões fechadas, mas sim uma abertura para o aprofundamento do processo de mudança 

institucional e do sistema de comunicação do IF Goiano. 

 

O processo de mudança em uma instituição sistêmica 

O IF Goiano possui uma estrutura própria que veio se modificando, de forma acentuada, 

ao longo dos seus 100 anos de existência. As transformações sucedidas a partir da criação da 

Lei nº 11.892 produziram conflitos e resistências por parte de vários dos servidores, porém, não 

se quer dizer que a mudança foi maléfica, prejudicial ou mesmo que foi excelente para a 

instituição. O que se apresenta, para reflexão, conforme pensamento de Signates (2000), é que 

a questão do conflito nas relações sociais  

 

Trata-se de um tema constitutivo da própria idéia de vida em comum e de 

relação social. O conflito é resultado imediato da heterogeneidade social, 

devendo, por isso, ser estudado como tal. Em outras palavras, as relações 

sociais são fundamentalmente conflitivas, por conta das próprias diferenças 

entre os sujeitos [...]. (SIGNATES, 2000, p. 2). 

 

A partir do pensamento desse autor, entende-se que sem conflito não há mudança; ele é 

saudável nas relações organizacionais e faz parte da natureza humana. A gestão interna do 

conflito na organização também nada garante que vai haver sucesso, somente é possível afirmar 

que vai existir uma readequação dos indivíduos e dos grupos. 
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Cabe dizer que a junção das escolas, desencadeadas pela criação da Lei 11.892, 

transformando-as em uma única instituição, onde as antigas escolas agrícolas localizadas em 

cidades do interior de Goiás passaram a ser institutos federais, afetaram acentuadamente as 

escolas nas práticas administrativas, nas estratégias, na organização estrutural, na questão 

cultural  e ainda em aspectos comportamentais, provocando alterações nas maneiras de pensar 

e agir dos servidores da instituição. Essas transformações acarretaram a necessidade de adoção 

de um novo modelo de administração; modificações na rotina organizacional, nos modos de 

trabalhar e de se relacionar. Do mesmo modo, novas alianças tiveram que ser feitas; novas 

habilidades políticas foram requeridas, como em um jogo de futebol que concebe uma nova 

estratégia a cada partida. 

Entretanto, não foi e não é perceptível a criação de uma política – por parte do governo 

federal, de reorganização integral das antigas escolas, se é que tenha sido desenvolvida, que 

contemplasse os diversos sistemas organizacionais dos institutos federais. Talvez essa política 

não se tornou perceptível por não ter sido extraída de uma filosofia que dê sentido a essa 

unificação.  

Torquato (1991, p. 197), chama a atenção para o fato de que "A filosofia que deve reger 

a reorganização dos sistemas empresariais pode ser aplicada a quatro conjuntos: estruturas, 

processos, comunicações e pessoas". Ao avaliar a mudança ocorrida nas antigas escolas em 

dezembro de 2008, que as transformaram no IF Goiano, acredita-se que os demais sistemas 

organizacionais, conforme defendidos pelo autor, não contaram com a mesma atenção dada à 

reorganização do sistema estrutural, talvez pelo fato da mudança ainda ser muito recente. Ainda 

o mesmo autor defende que não se pode perder de vista que, concentrar-se em apenas um 

sistema – a estrutura, por exemplo – pode acarretar desarmonia entre os níveis organizacionais 

e afetar os resultados (TORQUATO, 1991). 

Nota-se que entre os sistemas apontados por Torquato (1991), o sistema comunicacional 

foi relegado pela própria Secretaria de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC/MEC), instituição a qual os institutos federais estão 

vinculados. Apesar da aparente preocupação com o modelo de educação e, consequente, tipo 

de formação a ser ofertada ao cidadão - organização pedagógica, administrativa, estrutura 

organizacional entre tantas outras, a Lei nº 11.892 - que criou os institutos federais, não trouxe 

em seu texto o tema que deveria ter permeado, desde o princípio, toda a discussão do processo 

de mudança - o estabelecimento de uma política de comunicação para os institutos. Esta 

iniciativa poderia consolidar a identidade institucional e reforçar a sua atuação nas regiões onde 
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estão localizadas as escolas. Em decorrência vê-se a não instituição de uma política macro de 

comunicação, observando-se que cada escola desenvolve sua comunicação. 

Para reforçar a necessidade de uma comunicação macro no IF Goiano, verificou-se por 

meio de pesquisa18, que os profissionais dos setores de comunicação da instituição como um 

todo sentem a falta de uma orientação global, que norteie suas ações no dia a dia. Daí a 

necessidade de que a instituição pense e atue de forma sistêmica e integral, isto quer dizer 

contemplar todos os sistemas e, isto, requer compreensão de que tudo é construtor de sentido. 

Cabe dizer que as mudanças ocorridas em toda a estrutura organizacional, inclusive no 

sistema comunicacional, causaram resistências por parte de seus servidores, devido a não 

compreensão do cenário, ocasionada pela incerteza do que vinha pela frente, tendo em vista que 

o novo era desconhecido. A mudança interfere na cultura da instituição, isto é, interfere nos 

sistemas – composto pelo ambiente organizacional, pelos relacionamentos, pelo clima interno, 

dentre outros, influenciando o comportamento dos indivíduos e exigindo, desses sujeitos, uma 

readequação ao novo contexto.  

O IF Goiano, como um sistema constituído por sistemas menores ou subsistemas, 

passou por grande mudança em dezembro de 2008 e continua, porque as alterações são naturais 

nos sistemas organizacionais. Por exemplo, cada setor/departamento do IF Goiano representa 

um sistema menor dentro de um sistema maior. Vale ressaltar que na pesquisa, realizada durante 

o mestrado, o sistema de comunicação do Instituto foi visto em um contexto cultural de 

profunda mudança, ou seja, o sistema comunicacional foi estudado em um contexto onde uma 

nova ordem social está sendo estabelecida.  

Para melhor compreensão da comunicação como sistema, tornou-se fundante entender 

o IF Goiano como um sistema complexo. Na perspectiva da complexidade19 proposta por Morin 

(2011), o instituto federal é um sistema que está em conexão contínua com outros sistemas, em 

geração mútua. A complexidade pode ser entendida, segundo este autor, como uma visão plural, 

multidimensional, com várias dimensões, dialógica, mas não contraditória. 

No entendimento de Gomes e Moretti (2007), que corrobora com Morin (2011), 

 

                                                 
18 A pesquisa de mestrado foi realizada no período de março/2013 a março/2015, sendo os dados coletados durante 

os meses de agosto e setembro, no ano de 2014. 
19 “A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, 

a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 

que constituem nosso mundo fenomênico.” (MORIN, 2011, p. 13). 
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O pensamento complexo busca conjugar (conjunção) os vários elementos 

constituintes dos sistemas em vez de separá-los (disjunção) [...]. Com esse 

procedimento reconhece a multiplicidade e a multidimensionalidade dos 

fenômenos, razão suficiente para não considerá-los isoladamente, e sim 

interagindo em anel recursivo de caráter permanente [...]. Esse conceito é 

inspirador para se pensar as organizações de negócios, sempre envolvidas em 

uma permanente operação de troca com seu ambiente. (GOMES; MORETTI, 

2007, p. 79). 

 

Ora, se o IF Goiano é um sistema complexo em si e não é uma entidade isolada, ele, 

portanto, está contido em um sistema maior, um sistema global, que é a sociedade. A sociedade 

enquanto sistema, segundo Morin (1984), impressiona com as suas desordens, visto que se 

constitui em um paradoxo onde acontece simultaneamente a incoerência e a coerência, a 

unidade e a desunidade. 

O IF Goiano situado no sistema global, não está desvinculado da sua tradição, da sua 

'vocação' predominante que são os cursos na área das ciências agrárias. Essa peculiaridade se 

deve à própria natureza do Estado de Goiás, que, desde a sua origem, constitui-se como um 

Estado de fronteira agrícola, possui característica rural, e tem sua economia baseada na 

agricultura e na pecuária. Ou seja, é um Estado que está intimamente ligado à tradição 

agropastoril (NOGUEIRA, 2009). 

É notório que o IF Goiano preserva traços da cultura local em sua natureza, traços de 

íntima relação com a 'vocação' do Estado, onde suas escolas estão situadas. O IF Goiano, no 

contexto exposto, está como um sistema, mas ele também se situa, em determinado momento, 

como um subsistema. Ou melhor, um sistema dentro de outro sistema ainda maior quando 

colocado hierarquicamente subordinado à Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, ou ainda, logo na categoria acima, ao MEC – e todos estão subordinados ao 

governo federal.  

Esta relação significa que, em determinados momentos, o IF Goiano, a Rede Federal e 

o MEC são sistemas autônomos, ligados a outros sistemas. Isso faz com que circulem valores, 

sentimentos e percepções, sendo a própria comunicação um processo de codificação e 

decodificação.  

Vale mencionar o estudo conduzido por Morgan (1996), que reconhece que: 

 

Sistemas são como caixas chinesas no sentido de que sempre contêm 

indivíduos (que são sistemas em si mesmos) que pertencem a grupos ou 

departamento que também pertencem a divisões organizacionais maiores, e 

assim por diante. Caso se defina a organização toda como um sistema, então 
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os outros níveis podem ser compreendidos como subsistemas, exatamente 

como as moléculas, células e órgãos que podem ser vistos como subsistemas 

de um organismo vivo, mesmo que sejam complexos sistemas abertos em si 

mesmos. (MORGAN, 1996, p. 49). 

 

Visto sob esse ângulo, o da complexidade do sistema organizacional, destaca-se que o 

IF Goiano é um sistema aberto que está em constante relação com outros sistemas – internos e 

externos. Internamente se pode dizer que a comunicação e a cultura são sistemas do IF Goiano, 

como outros, integrados a ele e a análise da comunicação não tem como ser desvinculada da 

cultura da instituição, pois a comunicação produz a cultura que produz a comunicação. Isto é, 

há uma co-produção. 

Sendo assim, se pode afirmar que as organizações estão passando por mudanças 

diariamente, sejam elas internas ou externas à organização, por que faz parte do seu cotidiano, 

o que implicará em adequações de seus sistemas e dos integrantes desses sistemas, como a 

mudança no comportamento; a adoção de um novo modelo de administração; alterações na 

rotina organizacional; nos modos de trabalhar e de se relacionar entre outros. Por esse motivo, 

muitos esforços têm sido realizados por estudiosos para o entendimento da complexidade desse 

tema. 

 

O sistema comunicacional no IF Goiano 

A comunicação no IF Goiano se constitui em um sistema aberto como a própria 

instituição.  Enquanto sistema, o IF Goiano se encontra em permanente interação com o meio, 

buscando o equilíbrio para fortalecer o sistema comunicativo da instituição.  

Ao investigar o sistema comunicacional do IF Goiano não se pensou em analisá-lo de 

modo isolado, como uma parte que constitui um todo, ou em fragmentar o processo de 

construção de conhecimento, ou, ainda, dificultar as probabilidades de compreensão desse 

sistema comunicativo. Pelo contrário, procurou-se observar o contexto do qual a parte - o 

sistema de comunicação, não somente está no todo, mas o todo está também presente na parte 

que se encontra nele (MORIN, 2011)20. Ou seja, a comunicação do IF Goiano não somente está 

presente em toda a instituição, mas também toda a instituição está presente em seu sistema 

comunicacional. 

O sistema comunicativo, de maneira geral, imprime sentido a vida dos indivíduos e das 

organizações. Ele não existe sozinho e está sempre em relação com diversos aspectos, seja em 

                                                 
20 Princípio hologramático apregoado por Morin (2011). 
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conexão com fenômenos socioculturais, políticos ou de outras áreas do conhecimento (MORIN, 

2008). Por meio dele se torna possível o entendimento e a troca de experiências. O ato de 

comunicar, como um processo contínuo, modifica-se a todo instante e a cada transformação 

surgem novos contextos, novos acontecimentos e novas experiências que trazem sentido para 

os indivíduos que interagem nesse processo.  

Esse processo contínuo de alteração na comunicação das escolas que compõem o IF 

Goiano pode ser verificado durante a análise realizada sobre o sistema comunicacional do IF 

Goiano. A mudança, ocorrida no ano de 2008 com a criação da Lei nº 11.892, gerou insegurança 

e desconforto na gestão e nas relações entre os servidores das escolas, uma vez que ocorreram 

mudanças de diversas ordens. Entre elas a integração da administração e gestão em uma única 

reitoria. Imagine as dificuldades daí decorrentes. 

Não é sem razão, que o sistema comunicacional do IF Goiano necessita ser cada vez 

mais percebido como prioritário e estratégico no processo de mudança em que está passando, 

principalmente pela perda de autonomia das antigas escolas, agora incorporadas a uma única 

instituição. A não identificação dos campi com os novos princípios, políticas, filosofias e 

objetivos do IF Goiano como um todo exige, a todo instante, um esforço para criar uma 

linguagem única em torno de objetivos comuns e estratégicos. Assim, o IF Goiano está 

buscando o reconhecimento de uma identidade21 comum.  

Verificou-se que uma das grandes dificuldades que os Institutos Federais padecem e, o 

IF Goiano não é diferente, é em decorrência da mudança de nomenclatura. Ainda não há plena 

identificação com o novo nome da Instituição. Em Goiás este aspecto é reforçado por uma 

peculiaridade: a existência de dois institutos com nomes muito parecidos – IF Goiano e IFG. 

Outro agravante é que o IF Goiano não possui escolas em Goiânia, somente o IFG. Justamente 

por causa da similaridade nos nomes dos dois institutos, é comum a imprensa local fazer 

matérias jornalísticas sobre o IF Goiano e, erroneamente, citar o IFG e vice-versa. 

Como foi dito, mudar as mentalidades e os comportamentos dos indivíduos não é algo 

simples, e, por vezes, é um desafio constante imposto às Assessorias de Comunicação. Como 

foi o caso do IF Goiano, que, após verificar equívocos dessa natureza – como a troca dos nomes 

veiculados na imprensa local – por intermédio de sua Assessoria de Comunicação, tem entrado 

                                                 
21 Identidade não é um conceito simples e tampouco concordante em muitos autores. No entanto, nesta dissertação 

está se adotando a concepção de Banducci Júnior e Barreto (2001, p. 19), que dizem: “No pensamento pós-

moderno, a identidade é vista como algo móvel, sempre em construção, que vai sendo moldada no contato com o 

outro e na releitura permanente do universo circundante [...]”. 
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em contato com os veículos da imprensa para elucidar a questão e solicitar a publicação de 

erratas. Este é um processo educativo, utilizado pela via da comunicação, que vem sendo 

efetivado já há algum tempo pelo IF Goiano. Verificou-se que estes erros têm diminuído. 

Entende-se que, para quem está de fora da instituição, ou seja, para quem não é o comunicador 

do lugar, torna-se difícil compreender e internalizar a diferenciação entre as duas instituições.  

Vê-se também, em eventos ocorridos na capital e em cidades do interior do estado de 

Goiás, o mestre de cerimônias registrar a presença do reitor do IF Goiano se referindo ao IFG. 

Até mesmo os estudantes do IF Goiano fazem camisetas de seus cursos estampando a sigla do 

IFG. Estas situações demonstram a fragilidade da imagem institucional do IF Goiano e sua 

dificuldade em se firmar com o nome correto em sua região de atuação, mesmo sendo uma 

instituição centenária. 

Tendo em vista as dificuldades mencionadas, a Ascom Central elaborou uma campanha 

institucional visando atingir a imprensa, os órgãos governamentais e outros públicos para 

esclarecer a diferença entre o nome das duas instituições e consolidar a marca IF Goiano junto 

ao público goiano. A campanha foi composta por banners, que foram fixados nas escolas do 

interior, na reitoria do Instituto, sediada em Goiânia, e em locais de grande circulação de 

estudantes e público em geral. Além disso, foi dada, como opção ao servidor do IF Goiano, 

colocar uma assinatura no e-mail institucional com os dizeres informando sobre a diferença das 

duas instituições. 

Após o início dessa campanha, lançada há mais de um ano, a gestão da Ata de Registro 

de Preços22 de materiais impressos e de comunicação visual passou para a responsabilidade da 

Ascom Central, localizada na reitoria localizada na cidade de Goiânia. Com isto, nenhum 

material de divulgação foi confeccionado de forma incorreta e a imprensa diminuiu 

consideravelmente os erros ao realizar matérias sobre os dois institutos federais do Estado. 

Tendo em vista o exposto, o ideal seria as Ascons das escolas do interior estarem 

vinculadas oficialmente à Ascom da reitoria. Essa estrutura organizacional não está presente no 

Instituto, ou seja, os servidores lotados nas Ascons das escolas, possuem certa autonomia em 

relação à Ascom gestora, isso quer dizer que não são hierarquicamente subordinados à chefia 

da Ascom/reitoria.  Esses servidores estão ligados ao gabinete e respondem diretamente aos 

Diretores-Gerais das unidades onde estão lotados. Caso fossem vinculadas diretamente a 

                                                 
22A Ata de Registro de Preço é um meio utilizado pela administração pública federal para a aquisição de 

produtos/materiais e serviços de uso frequente e em grandes quantidades. A contratação é feita por meio de 

licitação e esta só é executada quando interessar as instituições públicas e às empresas que integram a ata. 
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Ascom/reitoria, poder-se-ia otimizar o uso da mesma identidade visual e haveria 

padronização/modelagem de um discurso interno. Acredita-se também que surgiriam menos 

ruídos na comunicação entre os servidores e haveria maior coesão entre os comunicadores, 

tornando o setor mais forte institucionalmente.  

A junção das Ascons do interior ligadas diretamente à Ascom gestora possibilitaria uma 

atuação conjunta e sinérgica dos profissionais lotados nesse setor, ou seja, possibilitaria um 

pensar e agir sistêmicos, o que, até então, parece não ocorrer, devido à recente constituição 

desses setores na instituição (a partir de dezembro de 2008). Embora não seja uma estrutura 

ideal ainda, a comunicação interna acontece, de maneira dissonante por ser uma instituição 

nova. 

As Assessorias de Comunicação do IF Goiano, enquanto sistemas que interagem entre 

si e com o meio, são sistemas menores integrantes de um sistema organizado maior ─ o sistema 

comunicacional, mas não menos complexos, interligados pelo mesmo fio ou teia condutores: a 

comunicação. O estudo da comunicação do IF Goiano não seria possível se esta não fosse 

investigada como um sistema que possui aspectos reciprocamente dependentes. É preciso 

conhecer e desvendar as características de cada assessoria localizada nas escolas e a da reitoria 

tendo em vista a cultura do IF Goiano. 

As Ascons, igualmente, podem ser consideradas sistemas vivos dentro de uma cultura 

que ajuda os servidores a se relacionarem. Ademais, pode-se afirmar, por exemplo, que as 

Assessorias de Comunicação presentes no IF Goiano se constituem como pequenos pontos que 

materializam e reproduzem o todo – o IF Goiano, ou ainda que elas carregam o código genético 

do Instituto e, ao mesmo tempo, a constituição desse conjunto macro, que é o próprio IF Goiano, 

torna-se possível quando da estruturação também dessa rede de Assessorias de Comunicação, 

que são sistemas menores, contidos em um sistema maior. 

De um modo geral, os assessores das Ascons são os facilitadores da comunicação, 

auxiliando no diálogo entre o IF Goiano e os públicos com os quais se relacionam. Em virtude 

disso, as Ascons são os núcleos responsáveis pelo comando da informação do mundo 

acadêmico, cabendo a elas divulgar, colaborar para a fluidez da comunicação interna e 

contribuir para a formação da imagem do IF Goiano.  

O sistema de comunicação do Instituto tem a capacidade de transformar o momento. Ele 

possibilita a troca de informações no ambiente de trabalho e também o desenvolvimento das 

redes de relacionamentos externas à instituição, que podem variar de acordo com a 

circunstância.  
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A comunicação burocrática no IF Goiano faz parte da instância institucional e é expressa 

no uso dos meios tradicionais e tecnológicos utilizados pelos servidores, não ficando apenas 

sob a responsabilidade das Assessorias de Comunicação do IF Goiano. Na verdade, as Ascons 

servem como catalizadoras de informações, embora não consigam acompanhar todos os 

processos de comunicação. Muitas das mídias utilizadas na comunicação burocrática são 

consideradas meios de comunicação dirigida, pois dispõem de mecanismos diretos, concisos 

para a efetividade dos relacionamentos com os públicos desejados. Normalmente a 

comunicação dirigida não é neutra, mas articulada, com manifestação de todas as vertentes de 

opinião. Contudo, ela é determinada e controlada por quem emite a informação (FORTES, 

2003). 

A comunicação burocrática no IF Goiano utiliza de veículos de comunicação escritos – 

como os memorandos, ofícios, circulares, regulamentos, resoluções, relatórios, atas, 

informativos, cartazes, panfletos, folders, manuais e outros meios dessa natureza. Os meios 

escritos dão o caráter formal necessário ao público que irá receber as informações, porém, a 

mensagem deve ser elaborada com objetividade, concisão e clareza, segundo afirma Fortes 

(2003). Também fazem parte desse tipo de comunicação os veículos de comunicação 

aproximativos, como os eventos ─ colações de grau, seminários, congressos, fóruns e outros ─ 

e as reuniões ─ do Conselho Superior, do Colégio de Dirigentes entre outras.  

Embora os eventos e as reuniões estejam na categoria de meios de comunicação 

dirigidos aproximativos, eles, da mesma forma, podem ser considerados meios tradicionais de 

comunicação oral, pois estão presentes na convivência burocrática formal do IF Goiano. 

Segundo Kunsch (2003), os meios de comunicação aproximativa oportunizam o contato direto 

e pessoal dos indivíduos com a instituição. Sua finalidade, na visão de Nogueira (2000, p. 54), 

"[...] é auxiliar na construção de valores que, com o tempo, vão se incorporar à imagem da 

organização". Enquanto que a comunicação oral proporciona o estreitamento de relações por 

meio do diálogo, tem mais força e riqueza de detalhes. 

Ambos os meios – de comunicação oral e os dirigidos aproximativos – não eliminam os 

outros veículos, como, por exemplo, os meios escritos, apenas dão oportunidade para que as 

informações fluam em todas as direções dentro do IF Goiano, facilitando o contato direto. Ao 

serem utilizados em conjunto com os demais veículos, ganham em eficiência (FORTES, 2003).  
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Considerações 

A partir do exposto, não se pode negar que a comunicação equilibra e sustenta toda a 

estrutura institucional, podendo considerá-la a espinha dorsal das organizações. O ato de 

comunicar em si é vital, indispensável para os seres humanos, seja no plano pessoal, grupal ou 

organizacional. É impraticável a ideia de não se comunicar.  

Apreende-se que mudar a mentalidade das pessoas, assim como mudar 

comportamentos, é um desafio e, na maioria das vezes, um processo fatigante, já que mexe com 

toda a cultura organizacional. No entanto, o IF Goiano, na atualidade, confronta-se com 

realidades e situações que precisam de ressignificações em suas condutas e práticas em todos 

os âmbitos, inclusive o da comunicação. Por isso o IF Goiano, como qualquer outra 

organização, precisa buscar o equilíbrio pela mediação da comunicação na administração das 

idiossincrasias do ambiente interno e externo. 

Há a necessidade de adequação das atitudes, dos comportamentos e do modo de pensar 

de seus servidores do IF Goiano à nova realidade que surgiu a partir da unificação das escolas 

– ocorrida em dezembro de 2008. Esse novo contexto trouxe à tona a necessidade de se construir 

novas imagens do IF Goiano, tendo em vista que a mudança é contínua e o trabalho de 

conscientização dos indivíduos deve acompanhá-la.  

Vimos que comunicação e a cultura são alguns dos sistemas23 da instituição, dentre 

vários outros. Sendo que a comunicação instituída exprime os valores da cultura vigente. Cabe 

enfatizar que a comunicação e a cultura do IF Goiano não são sistemas independentes, que 

sobreviveriam isoladamente, eles existem em função desse ambiente do qual fazem parte, isto 

é, o IF Goiano. E é na multiplicidade de sistemas que são expressas as diversidades de visões e 

valores, maneiras múltiplas de se comunicar com o público interno e externo.  

Diante do exposto, torna-se um desafio superar as dificuldades que surgem no sistema 

comunicacional, que transita em todas as direções no IF Goiano. Significa, ainda, apreender e 

trabalhar as adversidades também presentes no dia a dia do Instituto, tendo em vista que não 

existe uma empresa que não se comunica. Desde a direção geral, os gerentes e os empregados, 

ao falar, interagir e/ou fazer comentários, todos os seus gestos comunicam dentro e fora dos 

ambientes de trabalho. Desta maneira, a comunicação interna assume um dos papéis mais 

importantes no âmbito da gestão empresarial, que é o de gerar confiança entre todos os 

                                                 
23 É bom ressaltar que "A organização deve ser concebida como um sistema aberto, em constante relação com 

outros sistemas. [...] São unidades sociais intencionalmente construídas, ou seja, têm um propósito que a elas 

confere condições de continuidade." (GOMES; MORETTI, 2007, p. 85). 
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empregados para um projeto de trabalho que se realiza dentro da organização e que reproduz 

sua cultura, conforme afirmam Brandolini, Frígoli e Hopkins (2009)24. 
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 A comunicação da gestão ambiental como fator competitivo nas 

organizações25 
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Resumo 

A importância do tema gestão ambiental tem crescido vertiginosamente no meio corporativo, 

ocupando maior espaço no escopo do planejamento estratégico das empresas. Devido à 

pertinência dos temas sustentabilidade, passa-se agora condizentemente a repensar as 

estratégias de comunicação e marketing, aproximando-se à prática do green branding, ou seja, 

a construção de lembranças de marca amparada no sentido de responsabilidade socioambiental 

e o discurso sobre sustentabilidade. O alinhamento estratégico das empresas com a 

sustentabilidade promove novas formas de produzir, vender, comunicar, entregar e acompanhar 

o pós-venda. Como principal resultado, as empresas imprimem uma marca no mercado que 

atraem os consumidores cada vez mais atentos às questões socioambientais. Essa tendência 

corporativa será demonstrada nesse artigo, via pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave 

Sustentabilidade; Gestão Ambiental; Marketing ambiental, Green Branding, Comunicação. 

 

 

Introdução 

Frente ao cenário mundial de superpopulação, a sociedade vem se conscientizando 

diariamente que se vive em um mundo com recursos finitos e portanto, se faz necessário a 

promoção de formas para reutilização, reciclagem e redução de consumo. Os debates sobre 

estas questões são temas em grandes fóruns, congressos e redes de trabalhos que levantam 

meios e metas para o crescimento e desenvolvimento da população mundial sem impactar o 

meio ambiente, bem como ações corretivas para os danos já causados. 

Com o fácil acesso à informação, a disseminação do conhecimento e o reconhecimento 

da importância real em se desenvolver um modelo saudável de produção e comércio, a 

sociedade impulsiona as discussões que ganham força e maiores dimensões além de 

proporcionar a mudança de comportamento do consumidor.  

                                                 
25  Trabalho apresentado no GT 5 Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VIII 

Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 

08 de dezembro de 2016. 
26 Eula Lôbo Netto Vila Verde é jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente cursa 

o Mestrado Interdisciplinar em Tecnologias, Comunicação e Educação pela Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) - eulalobo@gmail.com 
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Outro fator que coopera para a geração de novos parâmetros comparativos para os 

consumidores é o livre comércio devido a inexistência de fronteiras no mercado globalizado. 

Com maiores ofertas e opções, o cliente percebe a necessidade em buscar maiores vantagens 

em suas aquisições.  

Com isso, a sociedade preza mais por produtos e procedimentos que buscam se adequar 

a gestão ambiental, tais como: embalagens, design do produto, impacto ambiental, origem das 

matérias-primas, ações proativas para promover um ciclo de produção sustentável, incluindo 

aqui um novo jeito de se comunicar e vender. Sendo assim, as empresas que por muito tempo 

incentivaram o consumismo inconsciente, o descarte desenfreado de objetos, a cultura do ter, 

mudaram seus discursos rumo à sustentabilidade.  

A definição de trabalho e entrega de serviços/produtos sofreram drásticas alterações, 

pressionados pelo apelo ambiental tão disseminado nos meios de comunicação e por 

especialistas do segmento. As embalagens retornáveis, reutilizáveis ou biodegradáveis foram 

amplamente comercializadas a fim de promover esse novo hábito nos consumidores. 

Mediante esses novos valores, as empresas buscam se encaixar mais na realidade do local 

ao qual está inserido, participando mais ativa e diretamente das ações em conjunto a 

comunidade por meio da responsabilidade social e ambiental. Para tal, a empresa precisa 

envolver todas as áreas internas e steakholders rumo as estratégias de consolidação de boas 

práticas que são aceitáveis pelo mercado atual.  

O foco ambiental, estabelecido como meta geral, proporciona drásticas mudanças de 

paradigmas e maneiras de desdobrar os processos já existentes, para atender todos requisitos 

essenciais sem perder a competitividade. Preocupações, antes não relevantes para a preferência 

dos produtos em certos segmentos, hoje são fatores decisivos para fidelizar o consumidor 

consciente, ou, chamado de consumidor verde. 

Além da consciência ambiental, outro fator que contribui para a mudança da forma de 

trabalho são as novas normas e leis ambientais. São nacionais e internacionais que regulam e 

garantem o padrão de qualidade desde a origem da matéria-prima até o processo final de entrega 

do produto. Esses requisitos possibilitam a internacionalização das empresas o que aumenta seu 

grau de competitividade por atuar nos moldes da globalização. 

 

O que é gestão ambiental 

A gestão ambiental visa regular a execução das atividades dos indivíduos que compõe 

uma organização, para que exerçam o menor impacto possível sobre o meio onde atua. Abrange 
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todos os pontos desde a alocação correta de recursos (financeiros e humanos), a elaboração das 

melhores práticas e cumprimento da legislação, conforme Bruns (2006).  

Um Sistema de Gestão Ambiental permite às empresas atingirem seus níveis de 

desempenho e melhorias contínuas, mantendo sua competitividade e cooperando para garantir 

o futuro da humanidade em boas condições. 

Rohrich (2004) conceitua gestão ambiental empresarial como: 

  

Um conjunto consistente de políticas e práticas administrativas operacionais 

que consideram a proteção do meio ambiente por meio da mitigação de 

impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, 

operação, ampliação, realocação ou desativação de empreendimentos ou 

atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida do produto 

(ROHRICH, 2004, p. 3). 

 

Entendida como um processo adaptativo e contínuo, Seiffert (2007) diz que a gestão 

ambiental é executada através dos esforços organizacionais que, por sua vez, definem e 

redefinem seus objetivos e metas relacionados à proteção do ambiente, à saúde de seus 

colaboradores, bem como clientes e comunidade, além de selecionar estratégias e meios para 

atingir estes objetivos num tempo determinado através de constante avaliação de sua interação 

com o meio ambiente externo. 

Já em âmbito geral e mais complementado Corazza (2003) conceitua: 

 

Gestão ambiental envolve planejamento, organização e orienta a empresa a 

alcançar metas [ambientais] específicas, em uma analogia, por exemplo, com 

o que ocorre com a gestão da qualidade. Um aspecto relevante da gestão 

ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da 

administração e, portanto, envia uma clara mensagem à organização de que se 

trata de um compromisso corporativo. A gestão ambiental pode se tornar 

também um importante instrumento para as organizações em suas relações 

com consumidores, o público em geral, companhias de seguro, agências 

governamentais etc (CORAZZA, 2003, p. 4). 

 

Em suma, os autores concordam em pontos importantes, no que diz respeito aos esforços 

imprimidos em suas ações junto ao mercado. Bem conduzidas podem gerar benefícios mútuos 

ao meio ambiente e aos negócios da empresa. As ações da gestão ambiental consistem, 

especialmente, em planejar as atividades de forma a eliminar ou minimizar impactos ambientais 

por meio de análises de: 
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• Origem de matéria-prima, entradas desses insumos na linha de produção de forma a não 

expurgar nenhum no processo produtivo;  

• Adequação e utilização de todo o insumo, alocação correta dos recursos que fazem parte 

da produção (energia, água, mão-de-obra, entre outros);  

• Formas e quantidades corretas de estocagem;  

• Logística eficaz;  

• Embalagens que garantem a integridade do produto e que são de fornecedores também 

comprometidos com a questão ambiental; 

• Ações de reciclagem e reaproveitamento internos à empresa; 

• Normas e requisitos legais mediante ISO 14000. 

Vale ressaltar que todos os esforços rumo à sustentabilidade das ações e produtos 

precisam estar alinhados com a realidade da empresa em questão. Porém por menor que seja a 

instituição, ela conseguirá priorizar algumas ações que provocarão resultados importantes que 

oportunizará vantagens competitivas dentro do nicho de mercado que atende, bem como 

oportunidades econômicas de maiores margens de lucro por conseguir mais com menos. 

A ampliação dos concorrentes via globalização dos negócios, internacionalização e 

relações com o mercado exterior, obriga grande parte das instituições a padronizar seus 

processos, produtos e serviços nos padrões de qualidade ambiental descritos na série ISO 

14000.  

A conscientização crescente dos atuais consumidores e a disseminação da educação 

ambiental nas escolas permitem antever a exigência futura dos novos consumidores em relação 

à preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Portanto, empresas que desejam ganhar 

mercados antes não atingidos, se tornar competitiva ou ter uma longevidade com 

desenvolvimento sustentável deverá reconhecer que a questão ambiental é essencial para que 

esses fatores aconteçam. 

Permitir que todas as etapas executadas pela organização trilhem os caminhos do 

pensamento ambiental e sustentável é de responsabilidade do alto escalão da empresa, que 

anteriormente definem as prioridades e submetem todos os processos a elas, inclusive os 

processos externos à empresa. É importante colocar em prática todos os conhecimentos 

técnicos, científicos e conceituais. 

A gestão ambiental não é engessada. Ao contrário disso, deverá ser continuamente revisto 

visando à melhoria dos equipamentos utilizados, dos produtos que serão criados, manutenção 
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do próprio planejamento para que os ajustes sejam feitos no momento certo, para atingir 

resultados satisfatórios para as três partes de interesse: a empresa, o cliente e o meio ambiente. 

A gestão administrativa acompanha a gestão ambiental, que gerencia os desdobramentos 

das ações em detrimento da demanda advinda do próprio mercado. Sendo assim, as exigências 

dos “novos consumidores” - a excelência ambiental - passam a ser consideradas necessárias 

para o sucesso das empresas. Isso exigirá então esforços para a manutenção desse padrão de 

qualidade ambiental visando consolidar o mercado conquistado. Como conceito de 

conscientização ambiental, utilizaremos Donaire (1995) que esclarece que até a década de 70 a 

maioria das operações empresariais, bem como seus impactos, eram medidos por indicadores 

econômicos e financeiros. Outras variáveis como política, responsabilidade socioambiental, 

ecologia entre outros, não eram fatores considerados. A partir dos anos 80 passa-se a enxergar 

um nicho de mercado advindo da necessidade da consciência ambiental. Fator esse que se 

tornou tendência e exigência de mercado para empresas que desejam garantir longevidade e 

competitividade, independente do seu segmento de atuação.  

Para a análise e implantação desse conceito elaborado por Donaire é importante 

considerar as fases: 

-Fase 1 – considerada a fase da percepção, tendo início quando da tomada de consciência 

pela alta administração sobre a importância da variável ambiental, notadamente quando passa 

a ser considerada nos processos de planejamento e tomada de decisão. Limita-se muito mais ao 

discurso do que à ação, tendo em vista o fato de a nova filosofia não ter sido incorporada pelos 

escalões inferiores. 

-Fase 2 – denominada fase do compromisso, inicialmente caracterizada pela assessoria de 

equipe especializada, sobretudo com o objetivo de disseminar a filosofia aos demais escalões. 

-Fase 3 – considerada a fase da ação efetiva. Nessa fase, a preocupação ambiental passa a 

ser um valor para a empresa, inserida na cultura corporativa, assumindo posição estratégica na 

estrutura organizacional.  

Faz-se notória através desse modelo exposto por Donaire, que é ponto crítico de sucesso 

partir da alta direção todas as metas e níveis de responsabilidades para a organização. Assim a 

linguagem chegará até o operacional com maior credibilidade e força de execução. 

Os desdobramentos atingem todos os níveis em consonância com o planejamento central 

visando os conceitos primordiais para a implantação de uma nova cultura organizacional, 

pautado pelos motivos socioambientais. 
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O que é desenvolvimento sustentável 

Com o intuito de promover a longevidade aos negócios faz-se necessário o 

desenvolvimento da organização em todos os sentidos, ampliando seu raio de atuação e 

proporcionando impactos positivos aos clientes. Esse impacto não consiste somente no 

momento da compra, mas na demonstração de seu interesse em promover qualidade de vida, 

ganho para o cliente e toda a sociedade.  

Essa preocupação é percebida com os cuidados dedicados ao planejamento estratégico e 

no desenrolar da gestão ambiental que tem por foco o desenvolvimento sustentável da empresa. 

De acordo com Cavalcanti (1998) sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem 

continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus 

sucessores em um dado ecossistema.  

A ONU (Organização das Nações Unidas) em seu relatório Nosso Futuro Comum, 

produzido em 1987 por uma comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, prediz que o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.  

Em outras palavras, é a garantia de que os produtos disponibilizados no mercado, bem 

como os processos pelos quais ele passou até o consumidor, são benéficos ao cliente e não 

comprometeu o meio ambiente. Já na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) ocorrido em junho de 2012, o tema central discutido foi a participação e 

engajamento dos líderes mundiais em relação ao desenvolvimento sustentável do planeta. A 

ONU estabeleceu um tripé para o conceito de sustentabilidade, que deve contemplar nas ações 

desenvolvidas os seguintes pontos:  

1. Ser economicamente viável; 

2. Ser socialmente justo; 

3. Ser ambientalmente correto.  

Esse modelo de pensamento quando aplicado às organizações pode provocar na sociedade 

a contínua mudança de valores e de orientação em seus sistemas de compra, pois serão levados 

a observar criteriosamente aquilo que consome. De forma natural as empresas que não se 

adequaram serão expurgadas pelo próprio mercado. 

À medida que a gestão ambiental é feita, nota-se a importância da integração e interação 

da mesma com outras áreas, desenvolvendo novos conceitos e paradigmas. Ashley (2002) diz 

que é importante propor uma nova maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo 

entre saberes e conhecimentos diversos. No mundo sustentável, uma atividade – a econômica, 
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por exemplo – não pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter-

relacionado, em permanente diálogo. 

No quadro abaixo são demonstradas as diferenças entre os velhos e o novos paradigmas 

na gestão organizacional: 

 

Tabela 2  – Paradigma cartesiano versus paradigma da sustentabilidade 

Cartesiano Sustentável 

Reducionista, mecanicista, tecnocêntrico Orgânico, holístico, participativo 

Fatos e valores não relacionados Fatos e valores fortemente relacionados 

Preceitos éticos desconectados das práticas 

cotidianas 

Ética integrada ao cotidiano 

Separação entre o objetivo e o subjetivo Interação entre o objetivo e o subjetivo 

Seres humanos e ecossistemas separados, em 

uma relação de dominação 

Seres humanos inseparáveis dos 

ecossistemas, em uma relação de sinergia 

Conhecimento compartimentado e empírico Conhecimento indivisível, empírico e 

intuitivo 

Relação linear de causa e efeito Relação não linear de causa e efeito 

Natureza entendida como descontínua, o todo 

formado pela soma das partes 

Natureza entendida como um conjunto de 

sistemas inter-relacionados, o todo maior que 

a soma das partes 

Bem-estar avaliado por relação de poder 

(dinheiro, influência, recursos) 

Bem-estar avaliado pela qualidade das inter-

relações entre os sistemas ambientais e 

sociais 

Ênfase na quantidade (renda per capita) Ênfase na qualidade (qualidade de vida) 

Análise Síntese 

Centralização de poder Descentralização de poder 

Especialização Transdisciplinaridade 

Ênfase na competição Ênfase na cooperação 

Pouco ou nenhum limite tecnológico Limite tecnológico definido pela 

sustentabilidade 

 

Por essa ótica, o modelo de gestão ambiental voltada para a sustentabilidade leva em 

consideração todos os pontos impactantes que podem comprometer as fontes de recursos, 

elaborando formas de se ter uma boa utilização desses recursos dentro dos processos. A cadeia 

de produção, distribuição e aqueles que adquirem os produtos/serviços são vistos como um 

ecossistema interligado onde a ação de um impacta diretamente no outro. 

A ênfase muda devido a conscientização do uso correto dos insumos e produtos. As ações 

proativas em prol do meio ambiente por parte das empresas se dão nesses pontos críticos que 
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são pautados sempre em atender a demanda com a possibilidade de atender novamente pois não 

se compromete as fontes de recursos e a sustentabilidade financeira da própria empresa.  

O desenvolvimento sustentável portanto, introduz a empresa em um outro nível de postura 

ética, que prevê a mudança social também pois suas ações contribuem de uma forma implícita 

- ou explícita conforme o marketing verde desejar – sua ideologia e ações que consolidam essa 

postura de democratização do acesso aos recursos naturais, cuidado na distribuição igualitária 

dos custos e garantia por uma qualidade final.  

Segundo Donaire (1999) o desenvolvimento sustentável vai além da equidade social e 

equilíbrio ecológico. Para ele é como uma terceira vertente principal, a questão do 

desenvolvimento econômico que compreende no entendimento das responsabilidades comuns 

como processo de mudança no qual a exploração de recursos materiais, os investimentos 

financeiros e as rotas do desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentidos harmoniosos. 

Pensando dessa forma, as empresas obterão crescimento e desenvolvimento orientados pelas 

metas de equilíbrio com o meio ambiente e com as possibilidades de inovação (incentivos e 

apoios) disponibilizados pelo país. Assim o progresso será entendido como fruto de maior 

riqueza, maior benefício social equitativo e equilíbrio ecológico. 

Uma das preocupações da sustentabilidade é o conceito de responsabilidade social e 

ambiental pois  elevam os níveis de envolvimento da liderança de uma empresa e de seus 

colaboradores com as ações sustentáveis. O compromisso que uma organização deve ter para 

com a sociedade é a forma de validar sua marca sustentável, pois demonstra uma postura 

coerente entre discurso e prática. 

Para Zarpelon (2006), responsabilidade social é aquela assumida diante da sociedade, 

garantindo melhor qualidade de vida aos cidadãos, gerando empregos e, consequentemente, 

crescimento e desenvolvimento da comunidade, agindo de forma justa, cobrando e pagando 

valores justos.  

Os interesses para esse conceito transcendem os interesses individuais, passando a ser 

parte de interesses e valores coletivos por impactar a todos. Orchis (2002) explica que a 

Responsabilidade Social refere-se à ética como base das ações com todos os públicos com os 

quais a organização pode interagir, ou seja, os seus stakeholders (clientes, funcionários, 

fornecedores, acionistas, governo, sociedade, meio ambiente). 

  

 Marketing verde e green branding 
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Marketing verde ou marketing ambiental é definido por Cobra (1992) como mais que uma 

forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços – é um compromisso com a busca da 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para Dias (2007), o marketing ambiental está 

forçando os profissionais de marketing a não olharem apenas para os processos internos de 

produção ou externos em relação aos consumidores, mas também para o impacto desta 

produção e consumo na qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Os autores falam de uma consciência ambiental que vai além do capitalismo puro e 

certeiro. Esses fatores hoje transcendem a linha do bom e ruim influenciando notoriamente as 

relações de consumo. Mais que promover uma marca, a empresa precisa demonstrar que possui 

exata clareza do que ela pode causar aos que mantém relações comerciais com ela, sejam eles 

impactos negativos ou positivos.  

Neste contexto, há um novo sentido de construção de marca, conceituada por alguns 

autores como Green Branding na tentativa de especificar um movimento específico de 

verdadeiro alinhamento com uma postura de responsabilidade socioambiental da liderança da 

empresa que perpassa por todas as áreas corporativas e reflete diretamente na marca e nos 

produtos finais. O intuito é que o cliente perceba que ele também é ativo neste processo de uma 

tendência corporativa consciente de seus deveres éticos, de sua responsabilidade ambiental e 

de seu envolvimento com uma sociedade mais justa. Geralmente, este conceito aplica-se em 

selos verdes, presentes em produtos e serviços tais como alimentos orgânicos, madeiras de 

reflorestamento, eletrônicos com ecoeficiência de energia, entre outros. 

 

É incrível o número de empresas que adotaram programas ambientais e não 

ficaram apenas do no discurso, gerando resultados substanciais. Elas 

acreditam que essa é a coisa certa a fazer, que, com isso, os funcionários 

desenvolvem sentimentos positivos em relação a empresa e que isso gera uma 

conexão com a parcela significativa de clientes que se importam com o tema. 

O segmento que simpatizará com os esforços de sustentabilidade pode ser 

minoritário, talvez de 10 a 40% do mercado, dependendo do contexto e da 

definição de se importar, mas esse grupo ainda pode ser a diferença entre o 

sucesso e a mediocridade no mercado. (AAKER, 2015, p. 49). 

 

Essa decisão das organizações pelo caminho da sustentabilidade é notada pelo 

consumidor, o que o influencia no momento da compra. O cliente consciente, tendo 

conhecimento que um produto usa mão-de-obra escrava, insumos não legais ou usufrui meios 

não éticos para ser produzido decide por não adquiri-los. Ações da empresa que ferem os 

princípios da sustentabilidade afetam profunda e diretamente em sua reputação e modifica seus 
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resultados e faturamento. A tendência mundial é a conservação, conscientização, valorização 

dos recursos disponíveis para as futuras gerações, e, portanto, andar na contramão dessa 

tendência é distanciar os clientes da empresa. 

A possibilidade de se viver em um mundo melhor é uma ideologia que tem sido fortalecida 

por muitas linhas de estudos e pesquisas. Não distante da mente dos consumidores, essa mesma 

ideologia dita qual produto comprar, qual serviço escolher, em quem confiar e quem faz bem 

ao planeta. Qualidade por si só já não é mais suficiente para ser um diferencial competitivo. 

Atendimento é importante e fideliza o cliente em muitos casos. Porém o grande item decisório 

tem sido o nível de comprometimento daquela marca com o meio ambiente e com a sociedade, 

além é claro, de como comunica isso ao mercado e estrutura sua gestão de marca. 

 

Vantagem competitiva: inovar, evoluir e comunicar 

Em tempos de pleno comércio, as empresas se vêem obrigada a desenvolver algo que as 

diferencie de seus concorrentes e que conquiste clientes. Essa diferenciação precisa agregar 

valor aos produtos e serviços, desde a funcionalidade do produto, passando pelo design e 

qualidade, somente assim se consegue elevar o patamar de competitividade  

Porter (1990) relaciona vantagem com criação de valor, ou seja, a vantagem competitiva 

surge do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo 

de fabricação da empresa e fornece a diferença entre a oferta dentre os concorrentes do 

segmento. Também menciona que a fonte da vantagem competitiva da organização está 

centrada na sua capacidade de inovar e evoluir.  

Dias (2007) complementa ainda o assunto pontuando que uma empresa possui vantagem 

competitiva quando está implementando uma estratégia de criação de valor que não esteja 

simultaneamente implementada por seus concorrentes ou concorrentes potenciais, os quais são 

incapazes de repetir os benefícios dessa estratégia.   

Hooley e Saunders (2001) consideram que uma das maneiras de se obter diferenciação 

está na qualidade relativa percebida pelo cliente, em relação ao produto ou serviço oferecido. É 

esta que irá proporcionar maiores impactos nos retornos sobre os investimentos a médios e 

longos prazos. 

O posicionamento da marca mediante a vantagem competitiva é alavancada e usada como 

diferencial de comunicação, além de estabelecer um lugar forte na mente dos consumidores, 

conforme citado por Ries & Trout (1999). Menciona ainda que existam aspectos emocionais 

envolvidos no processo e estão diretamente ligados os produtos e serviços que podem ser 
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trabalhados por essa comunicação. É uma ferramenta eficiente para construção de uma 

reputação positiva da empresa e marca. 

Uma das maiores vantagens competitivas que se pode criar valor ao produto ou serviço é 

se pautar pelas questões ambientais e de sustentabilidade, além de ser tendência de mercado é 

também fator primordial para preservar as relações de troca.  

Existem formas para as empresas obterem lucros dentro de ações como estas que 

envolvem a gestão ambiental, conforme pontua Dias (2007), uma empresa ambientalmente 

responsável é engajada profundamente em um novo modo de proceder. Caso contrário, muito 

em breve, ficará claro que as intenções foram somente de maquiar a realidade e não transformá-

la. Aqui cabe o esclarecimento do conceito greenwashing - um neologismo que indica a 

injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações a fim de criar 

uma imagem positiva, ocultando ou desviando a atenção de impactos ambientais negativos por 

elas gerados. 

Por maior que sejam os esforços rumo à questão ambiental, existem autores que ainda não 

percebem um avanço do mercado consumidor em conhecimento e preferência por produtos que 

possuem diferencial competitivo com foco nas questões ambientais.  

Para Crespo et al (1998) as próprias lideranças do ambientalismo empresarial apresentam 

opiniões divergentes quanto ao consumidor verde, pois enquanto uns acreditam que, dentro de 

um curto espaço de tempo, haverá um significativo número desse tipo de consumidor agindo 

no mercado, outros acreditam que essa tendência não se concretizará tão cedo. 

Para Layrargues (2000), o cenário que se apresenta a partir de um distanciamento do 

Estado, no sentido da falta de regulação governamental, agravado pela fragilidade nos 

mecanismos de aplicação das normas legais impositivas, o consumidor verde é o elemento 

considerado o mais importante e que justificaria os investimentos na área ambiental pelas 

empresas. 

Assim, os cidadãos enquanto consumidores, decidem por suas compras e tem preferências 

por marcas. Cabe as empresas posicionarem frente aos seus mercados-alvo e elaborarem quais 

as vantagens a serem perseguidas dentro desses nichos de atuação. A vantagem competitiva 

nasce dessa diferenciação em que não se pode evitar a comparação com os concorrentes, mas é 

possível destacar-se dentre tantos a partir de um valor agregado percebido pelo cliente. 

W. Chan Kim afirma em seu livro que há um fator importante que deve ser analisado 

antes de desenvolver algo para apresentar ao mercado como diferencial. Esse conceito é 

apresentado pela figura abaixo:  
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Figura 2 – Inovação de valor: a pedra angular da estratégia do oceano azul. 

Fonte: A estratégia do oceano azul – W. Chan Kim (2005) 

 

Nesta figura nota-se a importância de reconhecer quais as alternativas disponíveis no 

mercado quando comparamos o produto da empresa com as demandas do mercado e com os 

concorrentes. Logo, o posicionamento competitivo é a maneira pela qual determinada marca – 

de produto ou serviço é percebida quando comparada a outras marcas no mesmo mercado, na 

busca pela diferenciação competitiva.  

  

Considerações finais 

Frente a todos os relatórios e estudo de organizações voltadas para o meio ambiente, não 

há como negar: ações precisam ser tomadas para garantir o futuro para as próximas gerações. 

A mudança de mentalidade da sociedade é um grande desafio que precisa ser, em parte, 

realizado pelas empresas de todos os segmentos.  

 Devido ao crescimento da população mundial e, como consequência, do consumo as 

atenções se voltaram para as empresas que são responsáveis por grande parte do consumo de 

recursos naturais e poluição do meio ambiente. 

 Conforme a proposta do trabalho de fazer uma análise teórica sobre o assunto, a 

finalização se dá na junção dos desdobramentos que são inerentes à Gestão Ambiental. Desta 
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forma foi percebida a evidência da gestão ambiental e assuntos ligados as questões ambientais, 

previstas como tendência cada vez mais crescente. 

 A adequação por parte das empresas, seja qual for seu porte, haverá de ocorrer para que 

consigam permanecer neste nicho mercado. Existe a necessidade do cumprimento das normas 

e legislação que norteia e regula cada segmento, além de aluguns casos, existirem a certificação 

dos processos e produtos, selos de qualidade, dentro outros quesitos.   

 Ao longo da elaboração deste trabalho percebe-se que a comunicação em prol da 

sustentabilidade nas organizações deve ser mais uma aliada às estratégias de implantação de 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Invariavelmente, a comunicação empresarial pode ser 

o primeiro passo para posturas mais responsáveis socioambientalmente, porém por si só, a 

comunicação torna-se incipiente diante da complexidade da sustentabilidade defendida aqui 

neste artigo. 

 O Green Branding deve ser feito com a mesma responsabilidade e zelo que a 

implementação do SGA, para que não se esvazie como somente uma propaganda. A 

comunicação ambiental deve ser vista como uma responsabilidade adicional aos compromissos 

de quem busca ser organização sustentável. 

 Isto nos leva a reflexão de que é possível a agregação de valores sustentáveis a uma 

marca. A construção dos sentidos ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente 

viáveis podem ser inerentes ao discurso de uma organização, porém devem ser condizentes ao 

core (estratégia) de uma companhia empresarial. Somente empresas sérias e comprometidas 

seguem no mercado com um posicionamento sustentável e com prosperidade no mercado.  
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Resumo 

Análise da perspectiva teórico-epistemológica de avaliação que orienta a construção da tese de 

que “a qualidade pode crescer gradualmente a partir da quantidade”, apresentada no artigo 

“Drivers of academic performance in a Brazilian university under a government-restructuring 

program”, publicado recentemente no periódico Journal of Informetrics (JOI).29 O referido 

artigo sustenta a tese a partir de uma série de variáveis estatísticas levantadas em um estudo 

sobre os currículos Lattes de 1.487 membros (doutores e em doutoramento) do corpo docente 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), em que os autores30 apontam o quadro de 

produtividade dos professores da UFG. Serão discutidas as concepções e paradigmas de 

avaliação e a ênfase no modelo centrado na regulação encontrado na metodologia desenvolvida 

pelos autores do artigo em questão. 

 

Palavras-chave: comunicação científica – avaliação; comunicação científica – produtividade 

 

 

O presente trabalho pretende analisar a perspectiva teórico-epistemológica de avaliação 

que orienta a construção da tese de que “a qualidade pode crescer gradualmente a partir da 

quantidade”, apresentada no artigo “Drivers of academic performance in a Brazilian university 

under a government-restructuring program”, publicado recentemente no periódico Journal of 

Informetrics (JOI).31 O referido artigo sustenta a tese a partir de uma série de variáveis 

estatísticas levantadas em um estudo sobre os currículos Lattes de 1.487 membros (doutores e 

em doutoramento) do corpo docente da Universidade Federal de Goiás (UFG), em que os 

                                                 
27  Trabalho apresentado no GT 5 Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VIII 

Seminário de Mídia e Cultura – X Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
28 Mestre em EducaçãoFE/UFG. Doutoranda em Educação. FIC/UFG. gracamcastro@gmail.com 
29“Journal of Informetrics (JOI) é bastante respeitado por publicar pesquisas de alta qualidade e por ser rigoroso 

com aspectos quantitativos da ciência da informação. Os principais focos da revista são temas nas áreas de 

bibliometria, cienciometria, webometria e altimetria. Valorizam-se contribuições que estudam problemas 

infométricos envolvendo métodos de outros campos quantitativos, como matemática, estatística, ciência da 

computação, economia e econometria, pesquisa operacional e ciência de rede”. Disponível em: 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/. Acesso em: 01abr. 2016. 

 30José Alexandre Diniz Filho; Maria Clorinda S. Fioravanti, Luis Mauricio Binic e Thiago Fernando Rangelca. 
31“Journal of Informetrics (JOI) é bastante respeitado por publicar pesquisas de alta qualidade e por ser rigoroso 

com aspectos quantitativos da ciência da informação. Os principais focos da revista são temas nas áreas de 

bibliometria, cienciometria, webometria e altimetria. Valorizam-se contribuições que estudam problemas 

infométricos envolvendo métodos de outros campos quantitativos, como matemática, estatística, ciência da 

computação, economia e econometria, pesquisa operacional e ciência de rede”. Disponível em: 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/. Acesso em: 01abr. 2016. 
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autores32 apontam o quadro de produtividade dos professores da UFG. Serão discutidas as 

concepções e paradigmas de avaliação e a ênfase no modelo centrado na regulação encontrado 

na metodologia desenvolvida pelos autores do artigo em questão. 

 

A avaliação: concepções e paradigmas 

A partir do estudo da literatura referente ao tema de avaliação, verificou-se que há dois 

modelos predominantes: um centrado na melhoria institucional e o outro centrado na regulação, 

e que ambos se relacionam com os processos de homogeneização e diferenciação que 

caracterizam o mundo contemporâneo. Esses processos são sustentados por uma avaliação 

externa, padronizada e estandardizada, em detrimento de uma avaliação de natureza interna que 

respeita a identidade e a diversidade institucional. 

A análise proposta entende a importância da avaliação, no âmbito das transformações 

ocasionadas pela globalização e internacionalização do ensino superior, bem como o papel que 

desempenha na reforma dos sistemas educativos, porque refletem os contextos e as respectivas 

metas sociais e econômicas. Nesse contexto, e recuperando estudos desenvolvidos (Afonso, 

2000; Catani; Oliveira; Dourado, 2002; Contera, 2002; Dias Sobrinho, 2000), encontramos dois 

modelos de avaliação do ensino superior: um de caráter externo e outro em uma perspectiva 

mais interna. A avaliação de caráter externo é realizada de fora das instituições de ensino e se 

caracteriza pela regulação, controle e hierarquização, em busca de eficiência (entendida aqui 

como qualidade), da produtividade e do estabelecimento de rankings para efeito comparativo 

entre instituições, docentes e discentes. A avaliação entendida como de natureza interna 

preconiza a orientação formativa e processual, reforçando a transformação qualitativa e o papel 

da universidade como produtora de conhecimentos e de cultura. 

Os modelos apresentados encontram-se, claramente, contemplados no Sistema Nacional 

de Avaliação de Educação Superior – Sinaes –, implantado no Brasil em 2004, com a Lei 

10.861, de 14 de abril do referido ano, tendo por finalidades: 

 

[...] a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional.  

                                                 
 32José Alexandre Diniz Filho; Maria Clorinda S. Fioravanti, Luis Mauricio Binic e Thiago Fernando Rangelca. 
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Dias Sobrinho (2008, p. 819-820) vai afirmar que: 

 

[...] dentre os 23 objetivos e metas definidos pelo Plano Nacional de Educação 

(2001) se destaca o seguinte: institucionalizar um amplo e diversificado 

sistema de avaliação interna e externa que englobe os setores público e 

privado, e promova a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da gestão acadêmica. A idéia forte dessa determinação consiste no 

conceito de sistema e, portanto, de integração, articulação e participação. [...] 

A avaliação institucional, interna e externa, é o processo central do SINAES. 

Consiste em um amplo balanço que cada instituição deve fazer para conhecer-

se mais profundamente, refletir sobre suas responsabilidades, seus problemas 

e potencialidades, enfim, planejar e estabelecer metas para melhorar a 

qualidade em todas as dimensões institucionais e educativas. Nesse amplo e 

participativo processo de reflexão e debate público, os atores da comunidade 

educativa devem pôr em foco de questionamento os significados e os valores 

científicos, sociais, éticos, estéticos, etc. dos conteúdos, produtos, atividades, 

meios, fins e resultados que constituem o cotidiano da realidade concreta de 

uma instituição. Além de aspectos técnicos, esses processos têm uma 

dimensão profundamente ética e educativa, pois contribuem para a melhora 

institucional e social. 

 

No entanto, apesar de a proposta teórica ser formativa e valorizar a diversidade e a 

identidade institucional, o sistema tem passado por ajustes do MEC, vindo a instrumentalizar 

os processos federais de regulação e interrompendo a construção de um processo participativo. 

Por consequência, vem promovendo retornos a posturas, axiomas e enfoques próprios do 

paradigma técnico-burocrático (Dias Sobrinho, 2008, p. 820). 

O Sinaes orienta o processo de avaliação institucional a que as IFES estão submetidas e 

as informações levantadas indicam os parâmetros para a gestão e construção de políticas das 

universidades. 

 

Quantidade e qualidade 

Nesse contexto, encontramos em outros modelos nacionais (Estados Unidos e Europa) 

uma forte tendência para o modelo de avaliação somativa por agências externas ou entidades 

nacionais legalmente constituídas e independentes do governo, com avaliações de larga escala, 

garantia de qualidade, implementação de práticas regulatórias e comparabilidade dos resultados 

por meio dos rankings.  

O modelo de avaliação centrado na regulação promove uma articulação da universidade 

com o processo de globalização da economia, de modo que as funções das instituições de ensino 

superior passam a se ajustar às exigências do mercado, tomando um caráter utilitarista, 
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competitivo, produtivista e de qualidade associada à noção de eficiência. A regulação ocorrerá 

a partir do estabelecimento de regras e normas de conduta e controle e a partir de uma 

regularidade e estabilidade do objeto de regulação. Essa estrutura determinará uma ênfase nos 

resultados e produtos, com uma avaliação predominantemente técnica, buscando a 

quantificação dos resultados predeterminados e modelados para o ensino, a pesquisa e extensão. 

Os indicadores quantitativos, padronizados, se tornam procedimentos que se confundem com 

qualidade e permitem a organização de rankings de instituições, produções, publicações que 

interferem diretamente na gestão das universidades, na construção de suas políticas e 

consequentemente no financiamento. 

Nesse processo, a avaliação, também denominada estandardizada, busca a 

homogeneização e padronização de critérios, a quantificação e a medida de produtos 

acadêmicos. A matriz reguladora desse modelo de avaliação favorece a política do Estado 

controlador. Esse modelo é orientado por uma racionalidade instrumental, de interesse técnico, 

de modo que a noção de qualidade está relacionada à adequação dos meios aos fins, 

predominando o interesse técnico. Politicamente, a intencionalidade da avaliação é a prestação 

de contas (accountability), favorecendo a competitividade e o individualismo. 

Metodologicamente, o processo está orientado para a busca dos indicadores de eficiência e 

rendimento, tornando possível contabilizar e comparar padrões de qualidade. 

Acompanhando essa lógica, o artigo “Drivers of academic performance in a Brazilian 

university under a government-restructuring program”, publicado no periódico Journal of 

Informetrics (JOI), sustenta a tese de que “a qualidade pode crescer gradualmente a partir da 

quantidade”. Com base em uma série de variáveis estatísticas levantadas em um estudo sobre 

os currículos Lattes de 1.487 membros (doutores e em doutoramento) do corpo docente da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), os autores do artigo apontaram o quadro de 

produtividade dos professores da UFG. 

Ao final, concluem que 30% dos professores doutores não tiveram quaisquer 

publicações entre 2011 e 2013 e que somente 18,7% dos artigos foram publicados em 

periódicos indexados A1. Além dessa verdade declarada, os autores sustentam ainda que existe 

uma correlação entre alta produtividade e projetos de investigação financiados. Com base 

nesses dados, sinalizam a necessidade de melhoria das políticas de gestão da universidade, 

fundamentando-se na noção de maior produtividade científica traduzida na publicação de 

artigos em periódicos bem ranqueados. 
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Em uma entrevista para o blog Viomundo, Miguel Nicolelis, um dos pesquisadores 

brasileiros de maior prestígio, pioneiro nos estudos sobre interface cérebro-máquina, com 

descobertas que aparecem na lista das dez tecnologias que devem mudar o mundo e divulgada 

em 2001 pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), afirma que: 

 

Nós publicamos mais do que a Suíça. Mas o impacto da ciência suíça é muito 

maior. Basta ver o número de prêmios Nobel lá. E eles têm apenas cinco 

milhões de habitantes. Na academia brasileira, as recompensas dependem do 

que eu chamo de “índice gravitacional de publicação”: quanto mais pesado o 

currículo, melhor. Ou seja, o cientista precisa colecionar o maior número de 

publicações – sem importar tanto seu conteúdo. Não pode ser assim. O mérito 

tem de ser julgado pelo impacto nacional ou internacional de uma pesquisa. 

Não podemos dizer: quem publica mais, leva o bolo. Porque aí o sujeito 

começa a publicar em qualquer revista. Não é difícil. A publicação científica 

é um negócio como qualquer outro. Mesmo se você considerar as revistas de 

maior impacto. Também não adianta criar e usar um índice numérico de 

citações (que mede o número de citações dos artigos de um determinado 

cientista). Talento não está no número de citações: é imponderável. Meu 

departamento na Universidade Duke nunca pediu meu índice de citação. 

Também nunca calculei.33 

 

 O modelo de avaliação formativa, centrada na melhoria das instituições, tendo como um 

dos objetivos uma realidade dinâmica e complexa, precisa, segundo Dias Sobrinho (2004), ser 

considerada para além do valor absoluto de verdade determinado pela objetividade dos números 

e seus efeitos de seleção e classificação. A verificação e o controle externo não garantem a 

qualidade das atividades das universidades. O processo de avaliação precisa se sustentar em 

valores constitutivos da academia, que é o interesse pela produção do conhecimento e sua 

pertinência social. Há de se considerar características regionais, contextos e culturas 

institucionais e acadêmicas próprias. Os procedimentos e técnicas adotadas deverão considerar 

modelos quantitativos e qualitativos. 

 Uma avaliação institucional que aposta na supremacia do modelo regulador terá, por um 

lado, de se debater com conflitos entre a sua função de ser produtora do conhecimento 

socialmente reconhecido e transformador, e, por outro lado, de se adaptar e atender às 

exigências do mercado. 

Essa situação é assim apresentada no artigo que analisa a produtividade dos professores 

da UFG. Os autores afirmam que, em um país sem tradição de pesquisa consolidada, a 

                                                 
33 Disponível em: http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/nicolelis-diz-que-sofreu-sabotagem-nos-

bastidores.html. Acesso em: Acesso em: 01 abr. 2016. 
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experiência na área não surgirá se os pesquisadores não forem estimulados a produzir mais. Daí 

o caminho seria o crescimento da qualidade a partir da quantidade, trocando a qualidade da 

pesquisa pela quantidade de publicações. Tomam ainda como modelo de qualidade de formação 

aquele professor que aprendeu a publicar ou que esteve envolvido em grupos de pequisa 

produtivos. Defendem que a concessão de licenças remuneradas ao corpo docente proporciona 

uma baixa produção e pode ser um fator de ineficiência para a melhoria da produtividade no 

âmbito da universidade. Também consideram fundamental a inserção dos professores nos 

programas de pós-graduação, em especial no doutorado, para melhorar o nível de publicação 

da instituição. Esta seria a política de gestão tratada como eficiente para que a universidade  

alcançasse um patamar produtivo. 

 

A infometria para medir a produtividade 

A escolha metodológica dos autores do artigo em questão, a infometria, já antecipa a 

conclusão do resultado. A produtividade apresentada em percentuais, sem qualquer avaliação 

do mérito dos dados, aponta para uma concepção de produção acadêmica, de conhecimento e 

de saber. A qualidade do que está sendo publicado, como resultado dos processos de produção 

do conhecimento acadêmico, é pouco (ou nada) considerada, em favor da quantidade de 

publicações.  

 A mensuração dos produtos acadêmicos, em especial a publicação, aponta para uma 

avaliação em que qualidade é tradução de eficiência. Vale assinalar, eficiência significa 

desempenho homogeneizado e padronizado por meio de critérios quantificáveis, como o índice 

numérico de citações. Esse processo de padronização de resultados e produtos determina que o 

mérito é dado pelo número de publicações e não pelo julgamento do  impacto nacional ou 

internacional de uma pesquisa. 

 Dias Sobrinho (2004, p.  716-717) assim vai dizer:  

 

As avaliações de caráter objetivista são francamente utilizadas para a 

orientação do mercado, onde as noções de qualidade se assemelham à 

produtividade e eficiência, e para uma atualização da teoria do capital 

humano, que restringe a formação à capacitação profissional [...] As restrições 

orçamentárias e a exigência de que a educação superior se torne mais útil ao 

fortalecimento do mercado e à saúde econômica das empresas transformaram 

a accountability (prestação de contas, responsabilização, responsividade) em 

critério central da avaliação, desde as duas últimas décadas do século passado. 

A responsabilidade de demonstrar eficiência e produtividade é tanto maior 

quanto mais reduzidos vão se tornando os orçamentos das instituições. 
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Para poder discutir do ponto de vista acadêmico a questão da produtividade na 

universidade, cabe considerar outras abordagens teóricas que estão além da infometria. Publicar 

é importante, como forma de divulgação do conhecimento produzido,  e isto não está posto em 

questão. O que se discute aqui são a premissa e o equilíbrio necessário do “publique, apareça 

ou pereça”, característico de uma era marcada pelo produtivismo midiático e performático. Zuin 

e Bianchetti (2015, p. 728) desenvolvem o tema do produtivismo nessa era, levantando a 

necessidade de olhar para a realidade e de registrar suas contradições. “Publicar ou perecer” 

tem sido tratado com dualismos e  polarizações. Esses autores afirmam que, quando isto se 

instaura, “o resultado é a anulação, a exclusão/subsunção de uma das partes ‘litigiantes’, dado 

que, se a condição é “ou”, somente uma delas sobreviverá”. Adiantam que, ao se excluírem o 

conflito e a dialética para a construção de um novo caminho para a produção acadêmica, 

processos e resultados irracionais são gerados, como o apresentado pelo artigo que é objeto 

deste texto. 

Não estamos aqui defendendo uma avaliação subjetivista sem considerar os elementos 

quantitativos e objetivos que constituem aspectos extremamente importantes no processo 

avaliativo. No entanto, alertamos para o que Dias Sobrinho (2004, p. 720) vai explicar:  

 

A objetividade, como idéia regulativa, de modo algum deve ser negada. Rigor 

científico, verificabilidade, integridade, capacidade de construir 

representações consistentes são características da objetividade que devem ser 

afirmadas. Critico o objetivismo, exagero que faz coincidir objetividade e 

verdade, que defende a idéia da neutralidade da ciência e recusa a dimensão 

social e histórica do conhecimento. A objetividade, para ser legítima e mais 

amplamente reconhecida, precisa reconhecer a dimensão social e 

intersubjetiva do conhecimento. Não é possível objetividade sem 

subjetividade, não há o quantitativo sem o qualitativo, só mediante teorias da 

complexidade se pode compreender globalmente um fenômeno humano, que 

por natureza é polissêmico – e este é o caso da educação, como também o é 

da avaliação. 

 

Embora a abordagem infométrica seja uma ferramenta a ser usada, é perigoso 

argumentar que a produtividade acadêmica, em si mesma, pode refletir uma característica geral 

do sistema acadêmico, sem cometer inconsequências. Mesmo sendo um tema recente, Zuin e 

Bianchetti (2015) apontam uma vasta literatura na área das ciências humanas, cujos autores 

(Chaui, 2003; Sguissardi e Silva Jr., 2009; Bianquetti, 2011, entre outros) analisam o assunto 

sob os mais diferentes aspectos, que “vão do individual ao institucional, evidenciando as causas, 
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as manifestações e as consequências do predomínio desse particular capitalismo em sua versão 

acadêmica”.34 

Torna-se necessária a compreensão das origens e das consequências para o universo 

acadêmico. Nessa compreensão devem-se analisar a relação entre ensino, pesquisa e extensão, 

as diferentes estruturas de publicações, além do artigo de periódico como forma hegemônica.  

Essas questões estão na gênese da naturalização do “publique ou pereça”, como única forma de 

manter-se ou progredir na carreira a qualquer custo.  

Em Inimigos da esperança, Waters (2006), editor da Harvard University Press,  

denuncia a firme tendência de considerar a produção editorial apenas pelo aspecto quantitativo, 

sem atentar para a produção e a recepção. Avança na reflexão, ao caracterizar o processo de 

mercantilização que se observa no espaço acadêmico, do ponto de vista administrativo e 

contábil. A produção intelectual se torna uma tarefa em série, numa verdadeira linha de 

montagem fabril, em que o processo de produção é ofuscado pela recepção dos produtos. A 

consequência, além da geração de uma lista de aspectos improdutivos, está no produto 

almejado: não importa o conteúdo publicado, mas sim a frequência de publicação, onde foi 

publicado e com quem se publica. E como esse processo se opera? E a proliferação de casos de 

plágio, autoplágio, autocitações e citações cruzadas? É a hegemonia da aparência em detrimento 

da essência. 

 

Conclusão 

 Este texto apresentou uma discussão sobre a perspectiva reguladora de avaliação, em 

que a avaliação desenvolve-se como controle, verificação, quantificação, homogeneização. 

Essa perspectiva teórica tratada por Dias Sobrinho (2004, p. 723), que assim afirma: “O controle 

verifica e constata o realizado, em atitude conservadora e voltada ao passado”. E sustenta, ainda, 

a necessidade de outro paradigma, em que “a avaliação é ação de atribuição de valor e produção 

de sentidos. Sua base é o real, porém não simplesmente como produção passada e sentido já 

acabado, mas, sobretudo, como projeto aberto ao futuro.” 

Com base nestas premissas, analisamos a perspectiva teórica e epistemológica de 

avaliação que orienta a construção da tese de que “a qualidade pode crescer gradualmente a 

partir da quantidade”, apresentada no artigo “Drivers of academic performance in a Brazilian 

university under a government-restructuring program”, publicado recentemente no periódico 

                                                 
34 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742015000400726#B41. . 

Acesso em: 01 abril. 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742015000400726#B41


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
81 

 

Journal of Informetrics (JOI), para, a partir de uma série de variáveis estatísticas levantadas em 

um estudo sobre os currículos Lattes de 1.487 membros (doutores e em doutoramento) do corpo 

docente da Universidade Federal de Goiás (UFG), apontar o quadro de produtividade dos 

professores da UFG.  

Assinalamos as contradições inerentes à metodologia adotada pelos autores para a 

construção da referida tese – a infometria –, que apresenta a produtividade em percentuais, sem 

qualquer avaliação do mérito dos dados e aponta para uma concepção de produção acadêmica, 

de conhecimento e de saber. A qualidade do que está sendo publicado, como resultado dos 

processos de produção do conhecimento acadêmico, é pouco (ou nada) considerada, em favor 

da quantidade de publicações.  

Entendemos a importância da avaliação como inerente ao processo acadêmico e 

fundamental para a produção do conhecimento e que sua construção deverá contemplar duas 

perspectivas – o controle e a formação –,  que, apesar de distintas e opostas, se complementam.  

Assim conclui Dias Sobrinho (2004, p. 723):  

 

Esses dois sistemas de idéias e práticas, ou seja, paradigmas, são distintos e 

contraditórios, porém não se excluem mutuamente. Não se trata de simples 

oposição, em que uma parte deve ser aceita e a outra deve ser rejeitada. Não 

se trata de adotar exclusivamente o controle (medida, verificação, constatação, 

o sentido já dado, classificação, seleção etc.) ou, tampouco, também 

exclusivamente, de adotar procedimentos subjetivistas sem base em dados da 

realidade. As duas epistemologias representam duas visões de mundo 

distintas, até mesmo concorrentes, porém são complementares e não 

excludentes. 

 

As tarefas de avaliar a produtividade nas universidades e entender seus processos 

passam obrigatoriamente pela compreensão do sentido que a avaliação está tomando na 

estrutura institucional, tendo em vista a globalidade e a complexidade que constituem a 

avaliação institucional para a formação das políticas de avaliação dos produtos acadêmicos. 
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Resumo 
Este trabalho é fruto de um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido no estúdio de Rádio 

e TV da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Aqui apresentamos um relato parcial do que está sendo realizado visando a preservação 

da história e da memória da FIC. As atividades descritas se referem à práticas de organização, 

catalogação, indexação,digitalização, recuperação e preservação do referido acervo. 

 

Palavras-chave: Documentação audiovisual. Imagens em movimento. Tratamento Técnico 

Estúdio da FIC/UFG. Faculdade de Informação e Comunicação/UFG. 

 
 

Introdução 

Este trabalho é relato de um projeto de pesquisa que está sendo realizado no acervo de 

fitas do Estúdio da FIC/UFG, criado na década de 1980, para atender, 

predominantemente, o curso de Jornalismo da UFG. As atividades foram iniciadas no ano de 

2015 com a elaboração de um formulário para a identificação e catalogação do acervo composto 

por 471 fitas nos modelos VHS, U-matic, mini Disc e mini DVs. Em 2016, continuou-se com 

o projeto implementando a política de indexação de imagens e estruturando o banco de 

dados, com a implantação do software livre Taincan, para a digitalização dos conteúdos de 

imagens das fitas.  

Neste relato pretende-se compartilhar a experiência vivida até agora, apresentando a 

revisão bibliográfica acerca das formas de gerenciamento da informação e dos documentos 

                                                 
35Trabalho apresentado no GT 5 - Comunicação, cultura e imaginário das organizações do VIII Seminário de Mídia 

e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de 

dezembro de 2016. 
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40Doutora em Ciência da Informação pela Universidad de Murcia -Espanha. E-mail: mariagarbelini@gmail.com  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
84 

 

audiovisuais no sentido de propor métodos e técnicas para o tratamento da informação e 

arquivamento de mídias com imagens em movimento. 

 Considera-se importante salientar que essa temática do tratamento de informação e do 

arquivo de mídias atualmente apresenta muitos desafios. Inclusive, Guimarães (2004) assevera 

que as políticas de análise e a representação de conteúdos de imagens podem contribuir 

na otimização dos serviços, rapidez e consistência do tratamento e organização das 

informações. O tratamento do conteúdo é considerado como instrumento de agregação de valor 

para a disponibilização do conhecimento registrado para um acesso muitas das vezes remoto, 

tornando  o leitor/usuário sujeitos integradores, colaboradores para a recriação do documento. 

Sem dúvida o avanço das tecnologias, nos últimos anos, alterou de forma especial o 

âmbito da documentação audiovisual. Os processos de digitalização e a capacidade da internet 

como meio de difusão provocaram nas organizações uma consciência da revolução; surgindo 

novos projetos que facilitam sua adaptação às possibilidades tecnológicas e, com 

isto, aumentando sua capacidade de intercâmbio e de gestão das informações. 

No que se refere ao acervo de mídias não convencionais - como o arquivo do estúdio 

da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiàs (UFG), 

não há dúvida da necessidade de preservação. Nele encontram-se informações múltiplas 

como reportagens e documentários, dentre várias outras formas de apresentação de conteúdo, 

por isso a importância da digitalização. Não é sem razão, que os arquivos audiovisuais e as 

bibliotecas, muitos com sérios problemas de conservação, viram na digitalização uma 

possibilidade de arquivo e preservação , pelo fato do crescente aumento do número de 

documentos em formatos digitais que chegam a seus acervos, pois  de outra forma estariam 

condenados a desparecer. 

Diante desta necessidade, de preservação e conservação, que Pato (2010) diz ser 

importante o desenvolvimento de uma nova sistemática de indexação e recuperação de imagens. 

Esta nova sistemática de trabalho precisa levar em consideração os efeitos das mudanças quanto 

às novas possibilidades de recursos tecnológicos, pois ao fazer uma prospecção numa base de 

dados o que se deseja é encontrar documentos úteis para a satisfação de uma necessidade 

específica de informação, evitando a recuperação de itens não solicitados. 

Os argumentos de Pato (2010) nos fazem crer na importância de continuar 

desenvolvendo este projeto de pesquisa no estúdio de Rádio e TV da FIC - do tratamento técnico 

das fitas de vídeo que contem os trabalhos acadêmicos e científicos da faculdade. 
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Este relato foi estruturado no sentido de apresentar o trabalho já realizado até agora, 

demonstrando a importância da preservação do acervo audiovisual, mostrando, ao mesmo 

tempo, as etapas do trabalho realizado e seus resultados. 

 

O Estúdio da FIC/UFG 

O Estúdio de Rádio e Televisão foi criado na década de 80 com o objetivo de atender 

ao curso de Jornalismo da UFG, no que se refere à produção de trabalhos acadêmicos e de 

pesquisa do corpo docente e discente. A Faculdade de Informação e Comunicação atualmente 

é composta por cinco cursos: Jornalismo, Relações Públicas, Biblioteconomia, Publicidade e 

Propaganda e Gestão da Informação. Atualmente, o Estúdio da FIC possui em seu quadro de 

pessoal quatro técnicos administrativos que desenvolvem atividades de apoio as aulas e 

empréstimos de equipamentos. O Estúdio possui ainda um espaço para gravações de programas 

com um auditório. O acervo de fitas é composto por 471 fitas nos modelos: VHS, U-matic, mini 

Disc e mini DVs. 

As atividades de processamento de tratamento técnico da documentação audiovisual do 

Estúdio de Rádio e TV da FIC/UFG iniciaram-se no mês janeiro de 2015, com a realização de 

várias reuniões do grupo de pesquisa com o coordenador do Estúdio. Nessa oportunidade, 

identificou-se  para a realização do projeto os pontos fortes do acervo como, por exemplo, um 

importante conteúdo com imagens referente à UFG e à Faculdade de Informação e 

Comunicação FIC, bem como trabalhos acadêmicos produzidos por professores e alunos da 

Faculdade. No que se refere aos pontos fracos identificou-se muitas fitas cujo conteúdo das 

imagens não é relacionado a trabalhos acadêmicos como programas de emissoras de TV; falta 

de espaço adequado para armazenamento das fitas; falta de pessoal para o tratamento técnico; 

grande quantidade de material sem o tratamento técnico e falta de espaço exclusivo para 

execução do projeto de preservação do acervo. 

Após a identificação das necessidades de estudo, pesquisa e execução de tarefas 

referentes ao tratamento técnico, organização e disponibilização do acervo de fitas existentes 

no Estúdio da FIC/UFG, elaborou-se um projeto de pesquisa. Nesse período, iniciaram-se as 

atividades do trabalho e contou-se com a participação dos alunos do Curso de Biblioteconomia 

e, posteriormente, dos alunos do Curso de Gestão da Informação.  
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O trabalho realizado: etapas e resultados 

Primeiramente realizou-se a higienização dos armários, das fitas e a organização das 

mesmas nas prateleiras e definido um espaço para guardar as fitas e os equipamentos, bem como 

um local de trabalho para os estagiários do Curso de Biblioteconomia. Em seguida, elaborou-

se um formulário para a catalogação a fim de realizar a identificação e descrição das imagens 

contidas nas fitas e a definição de palavras-chave, assim como e organização das fitas nas 

estantes com a criação do número de registro. Neste formulário definiram-se os campos 

necessários à catalogação da fitas como data, título, duração, assunto, tipo de produto 

audiovisual, produtor, direção, roteiro, edição de imagem, cinegrafista, fotografia, direção de 

arte, figurista, produção sonora, narração, repórter, apresentador, entrevistador, entrevistado, 

local, suporte, sinopse, palavras-chave, estado de conservação, data de preenchimento e 

responsável.  

Através do formulário foi possível iniciar a primeira etapa do tratamento técnico das 

fitas, pois ele é o documento que permite identificar e registrar as informações contidas nas 

fitas, assim como através do campo sinopse, apresentar um breve resumo do conteúdo existente 

nas mesmas. 

Durante o segundo semestre de 2015 os estagiários do Curso de Biblioteconomia 

iniciaram as atividades de catalogação das fitas. Nesse período, foi possível realizar testes 

quanto ao formulário definido para a identificação dos conteúdos das fitas e realizou-se ainda 

a identificação e a seleção das fitas por formatos existentes. 

Como se sabe, o comportamento do usuário/pesquisador de imagens é distinto do 

comportamento de alguém que procura um livro. A imagem mostra como a coisa “é” e, neste 

contexto, a pergunta que o bibliotecário documentalista de imagens se coloca com maior 

freqüência diz respeito ao “o que descrever” e “quando parar a descrição” (Smit, 1999, p. 110). 

Por isto, iniciou-se um estudo para a política de indexação que se refere à definição de palavra-

chave que identifique e recupere o assunto do documento, porque isto representa um desafio 

para a área da Ciência da Informação.  

Ressalta-se que parece, à primeira vista, ser um trabalho simples, mas não é bem assim, 

porque identificou-se  poucas experiências de estudos científicos sobre tratamento de imagens 

neste campo. É natural que isso ocorra, já que a imagem possui características próprias de 

polissemia (que reúne vários significados) e que dificultam sua classificação de forma eficiente. 

O acesso às imagens tem sido tradicionalmente indicado por sistemas de classificação baseados 

em palavras ou em indexadores descritores na forma de vocabulários controlados – conhecidos 
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como tesauros.  A conservação de um acervo é uma etapa do esforço necessário à preservação 

do conhecimento contido em qualquer documento, que se completa com a facilitação do acesso 

a este conhecimento, o qual demanda um processo de análise e indexação. 

Na primeira etapa de trabalho, identificou-se a importância dos estudos para a 

implementação da política de indexação que é a definição dos elementos a serem considerados 

no momento da definição do assunto das imagens. Realizou-se este trabalho a partir do segundo 

semestre do ano de 2015 com reuniões periódicas para definir os aspectos dos níveis de 

exaustividade (quantidade de termos), especificidade (termos genéricos e específicos) e 

linguagem a ser utilizada na definição dos descritores. Neste período iniciou-se a caracterização 

do acervo definindo os tipos de gêneros do produto audiovisual como entrevista, programa, 

reportagem e produção. Paralelamente a essa atividade realizou-se a catalogação e a indexação 

de fitas pelos alunos do Curso de Biblioteconomia, como amostra para este referido estudo. 

No primeiro semestre de 2016, iniciou-se os estudos  e pesquisa sobre digitalização do 

banco de imagens e a implementação do software , que é um sistema de gestão de repositório 

digital - software livre em desenvolvimento no Laboratório de Políticas Públicas Participativas 

(L3P) / Medialab da Universidade Federal de Goiás, apoiado pelo Ministério da Cultura e 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) como uma solução para construção, publicação e 

gestão de acervos digitais para museus, bibliotecas e escolas. 

O software Tainacan foi desenvolvido visando aproveitar ao máximo a inteligência 

coletiva através da arte, pintura, escultura, etc. de uma comunidade de usuários através da 

colaboração na elaboração e alimentação do repositório digital de conteúdos; na avaliação os 

itens de diferentes coleções evidenciando conteúdos de maior qualidade; em uma melhor 

descrição dos itens; na construção do sistema de organização das taxonomias usados na coleção, 

sugerindo novas categorias ou editando as existentes e na importação de conteúdo das redes 

sociais e atribuição de um novo significado a esse objeto dentro da coleção, organizando e 

descrevendo os conteúdos para as redes sociais. Além disso, é permitido compartilhar as 

coleções em diversas redes sociais, gerando maior visibilidade do conteúdo da biblioteca 

digital.  

O Tainacan reúne requisitos retirados de uma ampla pesquisa na literatura por critérios 

de avaliação de sistemas de gestão de bibliotecas digitais e, por esse motivo, definiu-se por sua 

implementação no Estúdio da FIC/UFG. Através dele, será possível a disponibilização do 

acervo do Estúdio da FIC/UFG no banco de dados na internet por meio do site Youtube. 
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 No segundo semestre de 2016 iniciou-se o projeto de implementação do Tainacan com 

a colaboração dos alunos, estagiários do Curso de Gestão da Informação. Nesse mesmo período, 

os alunos do Curso de Biblioteconomia realizaram uma revisão dos formulários preenchidos 

(catalogação) para uma amostra visando a realização de testes de entrada de dados e 

digitalização no software Tainacan. Todo o trabalho realizado até o momento pelos alunos dos 

dois cursos tem o acompanhamento de um professor do Curso de Biblioteconomia, de um 

professor do Curso de Gestão da Informação e do coordenador do Estúdio da FIC/UFG. 

O acervo poderá ser útil como apoio aos estudos e pesquisas dos docentes e discentes 

da UFG, pois arquivos audiovisuais universitários, em sua maioria, nascem da necessidade de 

apoio às atividades acadêmicas, mas com o passar do tempo tornam-se disponíveis em âmbito 

nacional e internacional. No caso específico do acervo do Estúdio da FIC/UFG, se tornará 

também um dos meios de divulgação de conteúdos científicos e culturais desenvolvidos na 

região central do Brasil. 

 

Considerações 

 Considera-se a documentação qualquer documento independente de seu formato como 

um objeto integrador e dinamizador da informação estocada. No âmbito da Ciência da 

Informação, a organização e a recuperação da informação para a produção do conhecimento se 

tornam uma “memória retentiva”, que significa recuperar o passado. No caso específico do 

acervo de fitas do Estúdio da FIC/UFG o conteúdo identificado e tratado até o momento 

representa uma possibilidade de registrar e guardar um legado científico e acadêmico elaborado 

pelos docentes e discentes da faculdade.  

 Foi possível avançar nestes dois anos de atividades concernentes ao projeto de pesquisa 

ora desenvolvido e, ao mesmo tempo, trabalhar ativamente no tratamento técnico do acervo de 

fitas do Estúdio da FIC/UFG. Destaca-se o avanço realizado no primeiro semestre de 2016, 

especificamente, a implementação do software Taincan como possibilidade de criação de um 

banco de dados e a digitalização das fitas para a sua efetiva disponibilização na internet. 

Constatou-se ainda que com os estudos, pesquisas e atividades desenvolvidas até o 

momento no Estúdio da FIC/UFG, apesar das dificuldades encontradas, possibilitaram a 

organização, o tratamento técnico e a divulgação de um acervo de imagens de fundamental 

importância, além de se transformar em um laboratório e, ainda, permitir o intercâmbio de entre 

as áreas de informação e comunicação existentes na faculdade. 
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Resumo 

A comunicação na biblioteca é um processo complexo que envolve todos os aspectos da 

comunicação, em particular a comunicação organizacional, considerando que a biblioteca é um 

tipo de organização. Na busca por novos modelos de assessoria de comunicação para 

bibliotecas, como parte da pesquisa realizada em 2015 para o Mestrado em Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a experiência da UFMG foi a única encontrada, entre as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil, no mesmo formato do trabalho que 

vem sendo realizado no Sistema de Bibliotecas da UFG.  

 

Palavras-chave: Comunicação. Comunicação organizacional. Biblioteca.  

 

 

Introdução 

No Brasil não é comum uma biblioteca, seja ela de qualquer tipo, possuir um 

departamento específico para cuidar do planejamento e da gestão da comunicação. Tampouco 

há estudos, publicados, disponíveis e com acesso fácil acerca do processo de comunicação em 

bibliotecas no Brasil. Tais afirmações são baseadas em buscas e observações que vêm sendo 

empreendidas desde 2005 em pesquisas acerca da temática que liga comunicação e biblioteca.  

A primeira delas foi realizada em 200544 e era intitulada ‘A comunicação na biblioteca: 

um estudo de como é realizada a comunicação nas bibliotecas das universidades federais das 

capitais brasileiras com os diversos públicos’. O objeto do citado estudo foi o conjunto das 

bibliotecas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) instaladas nas capitais dos 26 

Estados brasileiros naquela época. Propôs-se verificar como era realizada a comunicação nas 

bibliotecas e buscar dados em outras experiências para melhorar o que já estava sendo feito no 

Setor de Comunicação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG).  

                                                 
41  Trabalho apresentado no GT-5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do 

VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 

06 a 08 de dezembro de 2016.  
42 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Jornalista e Bibliotecária pela UFG. E-

mail: rosemsilva38@gmail.com. 
43 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Coordenadora do Grupo de Pesquisa 

Complexidade e Comunicação da UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
44 A pesquisa completa pode ser encontrada em Silva (2005), monografia da Especialização em Assessoria em 

Comunicação, cursada na Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG (FACOMB/UFG) em 2004. 
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Os resultados mostraram que as bibliotecas pesquisadas não possuíam um departamento 

específico para responder pelo processo de comunicação, sendo que as atividades competentes 

a este setor eram atribuídas a outros departamentos, principalmente à Seção de Referência, e, 

em segundo lugar, à Assistência da Direção (SILVA, 2005). A partir daquela pesquisa passou-

se também a observar, nos anais de eventos da área de Ciência da Informação/Biblioteconomia 

no Brasil, que as palavras-chaves ‘comunicação’ e ‘biblioteca’, quando apareciam juntas, em 

geral estão relacionadas a trabalhos que versam sobre novas tecnologias, tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) e comunicação científica.  

Desta forma, infere-se que a temática ‘comunicação na biblioteca’, referindo-se ao 

processo de comunicação desenvolvido na biblioteca, ainda não despertou grande interesse nos 

estudiosos na área. Assim, continua-se seguindo o que preconizam os autores tradicionais da 

literatura biblioteconômica que tratam do tema comunicação na biblioteca, reduzindo-o apenas 

ao marketing – ou seja, à divulgação da biblioteca e dos produtos e serviços oferecidos aos seus 

usuários. 

No entanto, acredita-se – com base na experiência que vendo sendo acumulada ao longo 

dos anos lidando com o processo de comunicação em uma biblioteca universitária, bem como 

nos estudos que vêm sendo realizados dentro da temática – que o marketing sozinho não dá 

conta da complexidade do processo de comunicação, que inclui a relação com usuários e vai 

muito além da atividade de divulgação.  

 

A comunicação nas bibliotecas universitárias 

Como bem diz Wels (2008, p. 90), “A comunicação [...] consiste em um processo 

complexo e sistêmico, cujos elementos obedecem a um encadeamento seqüencial e dinâmico, 

retroalimentando-se através de conhecimento, reconhecimento e percepção das respostas 

recebidas”. Assim, entende-se que a comunicação na biblioteca é um processo complexo que 

envolve a comunicação em todos os seus aspectos, em particular a comunicação organizacional, 

considerando que a biblioteca é um tipo de organização.  

Assim, neste processo, estão envolvidos: a relação com os públicos-alvo; a comunicação 

interna, entre colaboradores e gestão e interpessoal; a comunicação formal e a informal; a 

comunicação descendente, ascendente e multidirecional; a comunicação visual; as novas 

tecnologias de comunicação – podendo ser entendidas aqui como os novos meios de 

comunicação por meio da tecnologia; a divulgação ou o marketing dos produtos e serviços; o 

marketing bibliotecário; os eventos na biblioteca, culturais ou não; a presença da biblioteca em 
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eventos institucionais e extrainstitucionais – como os eventos da área de Biblioteconomia; as 

campanhas educativas, entre outros.  

Esta temática foi desenvolvida em uma pesquisa para o Mestrado em Comunicação da 

UFG, dando origem à dissertação intitulada: ‘Comunicação, cultura e biblioteca: uma reflexão 

sobre o modelo de comunicação do Sistema de Bibliotecas da UFG’. A pesquisa teve como 

objeto empírico a Biblioteca Central (BC), uma das nove unidades do Sistema de Bibliotecas 

da UFG (Sibi/UFG). 

 Durante a pesquisa ficou evidente que não há organização sem comunicação; seja ela 

formal ou informal, a comunicação acontece. Tal afirmação é fundamentada no sentido de 

comunicação proposto por Wolton (2010), que considera que a comunicação só se efetiva na 

relação com o outro. Nas organizações se está, a todo o momento, em relação com os outros, 

formal ou informalmente, de maneira verbal ou não verbal. E toda relação é, ao mesmo tempo, 

conflito e cooperação por envolver um jogo de interesses – sejam pessoais, sejam 

organizacionais. A comunicação contribui para amenizar conflitos e reforçar a cooperação, 

entre outros aspectos. 

Para Brandolini, Frígoli e Hopkins (2009), as organizações comunicam o tempo todo, 

quando emitem mensagens e quando se calam. Mas quando se calam os vazios comunicacionais 

tendem a serem completados pelos diferentes atores – empregados, fornecedores, familiares e 

outros, de acordo com seu nível de compreensão, compromisso com a organização ou 

proximidade com o assunto; a partir de certezas, especulações ou imprecisões. Assim nascem 

os rumores e mal entendidos, que podem ser ensurdecedores, dizem os citados autores.  

Na visão de Nassar (2009), a comunicação é o componente mais importante para o 

estabelecimento de relações na organização e desta com os públicos, com as redes de 

relacionamento e com a sociedade. “É por meio da comunicação que ela [a organização] 

estabelece diálogos a respeito de suas políticas, ações e suas pretensões; informa, organiza e 

reconhece os seus públicos de interesse, entre os quais seus colaboradores; legitima a sua 

existência; [...].” (NASSAR, 2009, p. 64). Há que se considerar ainda que a comunicação é 

instância importante para a difusão e consolidação da cultura organizacional, como nos diz 

Curvello (2012), 

Comunicação e organização são, para Wels (2008, p. 90), “[...] dois grandes sistemas 

que se sobrepõem e se complementam indefinidamente, mesmo apresentando, muitas vezes, 

relações de antagonismo”. Desta forma, o processo de comunicação “[...] dá forma e 

sustentação às ações da organização, permitindo o movimento permanente de relações e inter-
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relações.” (WELS, 2008, p. 90). Neste sentido, toda organização ativa é um entrelaçar de 

acontecimentos desorganizadores e reorganizadores. A organização comunicacional e 

informacional é feita de acontecimentos que a própria organização produz, capta, utiliza e 

ressuscita (MORIN, 1977 apud WELS, 2008). 

 

A busca por novos modelos 

 A biblioteca universitária é uma organização dentro de outra organização, em uma 

relação contínua e permanente, onde cada uma tem sua complexidade, necessidades próprias e 

complementares. No caso das bibliotecas universitárias as necessidades complementares dizem 

respeito à sua função de suprir as demandas informacional (científica e tecnológica) e social 

(democratização dos recursos) de uma organização maior: a instituição que as mantêm – que é 

a instituição de ensino superior na qual a biblioteca está inserida. Neste processo, de suprir 

demandas, estão envolvidas relações de comunicação verbal e não verbal, de comunicação 

formal e informal, de comunicação descendente, ascendente e transversal, pois, como já dito, 

não há organização sem comunicação e as organizações comunicam o tempo todo. 

Acredita-se que é neste sentido é que a Biblioteca Central do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal de Minas Gerais (SB/UFMG) criou, em 2010, uma Divisão de 

Comunicação (DICOM), com uma equipe composta por uma jornalista e três bolsistas, para 

atender as necessidades comunicacionais das 25 bibliotecas daquela instituição. Na busca por 

novos modelos de assessoria de comunicação para bibliotecas como parte da pesquisa aqui 

exposta, a experiência da UFMG foi a única encontrada, entre as IFES no Brasil, no mesmo 

formato do trabalho realizado no Sibi/UFG.  

Tomou-se conhecimento desta experiência na edição de 2010 do Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias (SNBU), realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Naquela ocasião a equipe da DICOM-SB/UFMG, representada pela bibliotecária 

Maria Elizabeth de Oliveira Costa, então diretora da biblioteca da instituição, apresentou o 

trabalho ‘O periódico científico na internet – Programa de Comunicação do Sistema de 

Bibliotecas da UFMG’, o qual nos chamou a atenção. 

De acordo com o referido artigo, a DICOM foi criada na biblioteca da UFMG com 

objetivo de “[...] promover a divulgação dos produtos, serviços e eventos do Sistema de 

Bibliotecas, além de criar veículos de comunicação para dar visibilidade ao Sistema para a 

comunidade universitária, comunidade externa e funcionários [...].” (COSTA et al, 2010, p. 2). 

Dentre as várias atividades desenvolvidas no Programa de Comunicação da Biblioteca 
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Universitária estava a realização de uma campanha de uso do Portal de Periódicos da Capes na 

UFMG. E esta foi a atividade destacada para ser apresentada no citado seminário. 

A fim de buscar mais informações acerca deste trabalho, visando até mesmo a troca de 

experiências, em 2015 foi realizada uma entrevista por e-mail com a responsável pelo DICOM, 

que fica na unidade central do Sistema de Bibliotecas da UFMG, denominada Biblioteca 

Universitária. A jornalista Carla Gomes Pedrosa45 contou que a Divisão de Comunicação da 

Biblioteca Universitária da UFMG (DICOM-BU) foi criada com a finalidade de trazer mais 

autonomia e agilidade à divulgação dos produtos e serviços oferecidos pelo SB/UFMG – uma 

necessidade que é comum a todas as bibliotecas, quiçá a todas as organizações.  

Segundo Carla Pedrosa, antes de a DICOM ser criada, todo produto de comunicação do 

Sistema de Bibliotecas era desenvolvido pelo Centro de Comunicação da UFMG (CEDECOM) 

que, por atender demandas de toda a universidade, não podia dar prioridade às necessidades 

informacionais do SB/UFMG. Uma realidade também comum às bibliotecas que fazem parte 

de uma organização maior, no caso, uma instituição de nível superior, assim como acontece 

com as bibliotecas da UFG. 

Assim, desde a sua criação, a DICOM-BU vem desenvolvendo vários produtos 

informativos para divulgar, à sua comunidade, os produtos e serviços oferecidos pelo 

SB/UFMG. As principais atividades desenvolvidas pela DICOM são: divulgação de notícias; 

treinamentos e eventos; atualização do site da Biblioteca Universitária; administração dos perfis 

nas redes sociais Facebook e YouTube; criação de campanhas de conscientização; 

desenvolvimento de peças gráficas – como o Guia do Usuário, que informa sobre os principais 

produtos e serviços do SB/UFMG; produção do boletim informativo bimestral Conexão 

Biblioteca; produção de um programa semanal na Rádio UFMG Educativa sobre literatura.  

Quando a entrevista foi realizada a equipe que atuava na DICOM era composta por seis 

pessoas, sendo que a coordenadora, Carla Pedrosa, é graduada em Jornalismo, servidora efetiva 

da UFMG e lotada na Biblioteca Central. Sua função é a de planejar, acompanhar e auxiliar a 

execução de todas as atividades desenvolvidas. Na equipe estão ainda: um professor do curso 

de Design da universidade – responsável por orientar o projeto de identidade visual do 

SB/UFMG e a produção de peças gráficas e campanhas; duas alunas do curso de Comunicação 

Social com ênfase em Jornalismo – que realizam o levantamento de pautas e a produção de 

                                                 
45 Entrevista realizada por e-mail com a responsável pela Divisão de Comunicação (DICOM) do Sistema de 

Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG), jornalista Carla Gomes Pedrosa, em 7 de janeiro de 2015. 
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notícias, a cobertura de eventos, as entrevistas para as notícias, a atualização do site da 

biblioteca e a produção do boletim informativo do SB/UFMG; e duas estudantes do curso 

de Design – responsáveis pela criação das peças gráficas e das campanhas com informações 

sobre as bibliotecas, seus serviços, produtos, exposições, eventos ou atividades culturais, bem 

como o atendimento às demandas internas. 

Segundo Carla Pedrosa, a equipe pequena e ‘flutuante’ (por causa dos estagiários) e 

o orçamento reduzido da Biblioteca Universitária são alguns dos entraves para suprir todas as 

demandas da área de Comunicação das 25 bibliotecas do SB/UFMG. Uma realidade não muito 

diferente da vivida pelo Setor de Comunicação do Sibi/UFG, onde a equipe é mais reduzida 

ainda – um jornalista e um bolsista, e o trabalho, para ser desenvolvido, necessita da parceria 

de todos os setores da biblioteca, bem como da própria Assessoria de Comunicação da UFG – 

que, no caso, desenvolve a identidade visual e cria as peças gráficas e campanhas a partir das 

demandas apresentadas pela biblioteca.  

 

Considerações 

A partir da entrevista ora citada se percebe que, apesar de a DICOM do SB/UFMG ser 

bem mais nova do que o Setor de Comunicação do Sibi/UFG, e de atender a um número muito 

maior de bibliotecas – são 25 lá e oito aqui –, a DICOM está mais bem estruturada. Além de 

espaço físico próprio, conta com quatro vagas fixas de estagiários de duas áreas extremamente 

importantes para o desenvolvimento das atividades em uma assessoria de comunicação – 

Jornalismo e Design, e ainda tem uma vaga para profissional de comunicação no quadro de 

servidores efetivos, que, atualmente é ocupada pela jornalista Carla Pedrosa, a coordenadora da 

DICOM. São conquistas que fazem uma grande diferença na realização das atividades do setor 

e que, no atual momento do Setor de Comunicação do Sibi/UFG, ainda não estão em 

perspectiva de serem conquistadas.  

 O ponto de intersecção entre as duas experiências, no Sistema de Bibliotecas da UFG 

e da UFMG, é não somente a proposta de promover as bibliotecas, seus produtos e serviços 

dentro do tempo e da necessidade das bibliotecas e de seus usuários, mas também de forma 

mais próxima à sua realidade e de maneira centralizada. 

Conforme Baldissera (2008), as noções de relação e de comunicação têm caráter de 

centralidade em uma organização. Assim, independentemente do status, ou do lugar físico que 

o processo assume na organização, a comunicação é sua possibilidade de existência. “É em/pela 

comunicação que ela [a organização] materializa seus processos organizadores, comunica e faz 
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reconhecer sua existência, instituindo-se. Então, a organização é também, fundamentalmente, 

comunicação.” (BALDISSERA, 2008, p. 42).  

Para Brandolini, Frígoli e Hopkins (2009), no entanto, o ideal é integrar todas as ações 

de comunicação em um espaço único, com a gestão coordenada de todos os recursos – assim 

como se fez no Sibi/UFMG e como acontece no Sibi/UFG. Para estes autores, os processos 

comunicacionais são os que sustentam as organizações como uma rede de relações, onde estão 

em ação vários atores. Ao se integrar todas as ações de comunicação, e gerir de forma 

coordenada todos os recursos, a organização estará evitando a falta de comunicação − que gera 

incerteza; e o excesso − que provoca indiferença. Nas duas experiências aqui explicitadas a 

ideia proposta por Brandolini, Frígoli e Hopkins (2009), acredita-se, tem sido corroborada. 
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As Histórias em Quadrinhos de Super-Heróis e a Cultura46 
 

Rubem Borges Teixeira Ramos47 
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Resumo 

Histórias em quadrinhos são também artefatos culturais, pois veiculam elementos e valores 

pertinentes a vida contemporânea. Tendo por base os postulados de Clifford Geertz e sua 

interpretação das culturas, o presente artigo tem por objetivo analisar a leitura das histórias em 

quadrinhos de super-heróis da Marvel e/ou da DC Comics, por parte de seus leitores, e o 

subsequente emprego de aspectos dessa mesma leitura em suas vidas. Através dos depoimentos 

dos leitores, mostra-se que essa relação existe como ato consciente do leitor, e que conexões 

são estabelecidas entre conteúdos lidos nos quadrinhos e sua aplicação em um ou mais 

momentos ao longo de sua existência. 

 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; leitores; leitura; cultura; 

 

 

1 Introdução 

Hoje em dia, é relativamente fácil encontrar publicações sobre vários elementos da 

cultura humana, como o cinema, a televisão, o teatro, os livros best sellers e os clássicos, dentre 

outros. Entretanto, quando o foco dos estudos recai sobre as histórias em quadrinhos, não é raro 

constatar-se o diminuto número de obras a seu respeito, ou que visem lançar luz sobre a 

compreensão dessa mídia como a mesma se manifesta, já por décadas a fio, junto a humanidade. 

De fato, a trajetória ainda corrente dos quadrinhos carece de um volume mais expressivo 

de analises e estudos sérios e engajados, os quais forneçam a todos aqueles interessados o 

mesmo leque de possibilidades de se contemplar essa mídia que os próprios quadrinhos 

oferecem a seus leitores, com um enfoque particular pelo que seus leitores tem a expressar 

quanto a leitura dos mesmos. 

 

2. O estudo dos quadrinhos 

Assumindo-se os quadrinhos como uma manifestação ou artefato cultural, a partir da 

combinação entre imagens e escrita, e o quanto as mesmas são utilizadas pelo homem, uma 

forma de reconstituição entre os quadrinhos e a realidade social pode gerar resultados 

interessantes, no que diz respeito a configuração e a compreensão de significados do artefato 

                                                 
46 Trabalho apresentado no GT 5 do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
47 Doutorando em Ciência da Informação (ECI-UFMG). Professor na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

rubem_ramos@hotmail. 
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cultural – aqui as próprias histórias em quadrinhos – quanto na retórica com que seus leitores 

expressam as relações estabelecidas com personagens e o uso de suas falas, ações e exemplos 

em seu próprio cotidiano. Essa forma de envolvimento também se constitui como processo 

social, na medida em que, de acordo com Geertz (2008, p.184), “uma ocorrência não ‘na 

cabeça’, mas naquele mundo político, onde as pessoas falam umas com as outras, dão nome as 

coisas, fazem afirmativas e, em um determinado grau, compreendem umas às outras”. 

Para Wolfgang Iser, o ser humano exibe uma notória necessidade de se envolver com o 

ficcional em sua existência. Uma das formas de se ocorrer um envolvimento com aquilo que é em 

dado momento ficcional se dá justamente no processo de interação entre texto escrito e seu leitor, 

pois ambos acabam em um processo contínuo de criação e recriação das histórias registradas em 

texto, no ato da leitura. Acredita-se que os leitores tenham consciência, em grande parte dos casos, 

que aquilo que está representado no texto se trata de uma ilusão, portanto ficcional por implicação. 

Porém, mesmo exibindo essa ciência, isso não os desestimula a vivenciar as experiências contidas 

nesse domínio ficcional, já que a leitura em questão pode, por ventura “[...] revelar algo sobre nós 

mesmos”. (ISER, 1999, p.65). 

De modo a se compreender os leitores das histórias em quadrinhos de super-heróis da 

Marvel e/ou da DC Comics como leitores conscientes da leitura empreendida, formular-se 

teorias adquire maior relevância. Nesse sentido, conceitos de apropriação e/ou troca de 

informações e conhecimentos através da compreensão e da interpretação da cultura, como 

foram apresentados por Clifford Geertz defendem a valorização da figura do leitor consciente, 

ou seja, aquele que é capaz de exibir, através da leitura empreendida, características de 

apropriação, ressignificação e inserção do conhecimento lido em sua vivencia cotidiana. 

Falando quanto a leitura de histórias em quadrinhos e seus leitores, e possível dizer que  

 

[...] acreditando-se, da mesma forma que Max Weber, que o homem é um 

animal em suspenso por teias de significado nas quais ele mesmo tece ou 

transita, eu tomo a cultura como sendo essas mesmas teias, e a analise dessa 

como sendo não uma ciência experimental, em busca de uma lei, mas uma 

ciência interpretativa, em busca do significado (GEERTZ, 2008, p.04).  

 

Dessa forma, aplicar o pensamento de Geertz quanto a cultura, tendo por enfoque o 

artefato cultural histórias em quadrinhos, é uma forma de se endossar a necessidade de se 

entender como os leitores dessa mídia a utilizam, interpretando os atos, conceitos e exemplos 

nela contidos, para transitar em suas próprias teias de significado da vida cotidiana. 
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3. Antropologia semiótica 

A Antropologia Semiótica é o estudo da cultura e ação humanas como um conjunto de 

teias ou estruturas de significado, que uma pessoa dá para uma ação que desempenha. Não se 

pode contemplar os homens unicamente em termos de comportamento externo, já que o mesmo 

deve incluir os significados que as pessoas dão para as ações desempenhadas. “[...] se você quer 

compreender o que é a ciência, você deve olhar, em primeiro lugar, não para suas teorias ou as 

suas descobertas, e certamente não para o que seus apologistas dizem sobre ela; você deve ver 

o que os praticantes da ciência fazem” (GEERTZ, 2008, p.04). 

Ao assumir que o estudo da ação humana necessita ser contemplado considerando-se 

analisar e interpretar quais os significados que um ou mais indivíduos exprimem e fornecem 

para a ação que desempenham, essa mesma linha de pensamento pode ser aplicada a inúmeras 

formas de ação humana e seus desdobramentos, o que abre caminho para o emprego análogo a 

leitura das histórias em quadrinhos. Entretanto, o ponto alto é o de vislumbrar este artefato 

cultural não do parâmetro do objeto / meio de comunicação quadrinhos em si, mas sim do ponto 

de vista daquele que empreende a leitura, ou seja, o leitor. O propósito aqui é o de contemplar 

o significado que os leitores dão a leitura empreendida. A essa análise e compreensão, de se 

visualizar o comportamento do leitor e os significados que este comportamento assume para o 

leitor, foi cunhado por Geertz o termo “descrição densa”, o qual será melhor explicado em 

seguida.  

 

Descrição simples e descrição densa 

No que tange a pesquisas na área das ciencias sociais, muitas das quais primam por destacar 

e entender as relações estabelecidas entre diferentes sujeitos, ou mesmo entre sujeito e objeto, 

prima-se por identificar e analisar as possiveis relações estabelecidas entre ambas as entidades. Essa 

relação entre sujeito e objeto, ou entre sujeitos diversos, pode muito bem ser a própria cultura, 

quando vista sob o enfoque de Geertz (2008), que argumenta sobre a impossibilidade de se 

compreender qualquer tipo de gesto ou postura, ou mesmo ideia, sem de fato se compreender o 

contexto no qual elas se manifestem. Geertz argumenta que, dentre os diferentes empregos de um 

ato ou gesto, se alguém se propõe simplesmente a descrever um gesto, esta pessoa está apenas 

realizando uma descrição simples ou superficial. Porém, se essa mesma pessoa procura explicar 

com maior ênfase, informando e relatando o contexto cultural em que aquele mesmo ato ou gesto 

se insere no momento em que foi empregado, então ai se realizaria uma descrição densa. 
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Ao pensar a descrição densa, deve-se considerar a forma como proceder ao relato e a 

descrição dos estudos, o que inclui apresentar e considerar as mais diversas particularidades 

apresentadas por um objeto e/ou sujeito, incluindo todos os fatores inerentes a vida social e a 

ação social dos mesmos. O objetivo da descrição densa é ser interpretativa em busca de um ou 

mais significados, na tentativa de explicar e interpretar expressões ou mesmo ações sociais que 

são “enigmáticas na sua superfície” (GEERTZ, 2008, p.4). 

A cultura, defendida analogamente por Geertz como a um conjunto de teias, não é um 

único fio onde sejam conectados acontecimentos e/ou condutas sociais a esmo. Pelo contrário, 

a teia cria um contexto no qual os acontecimentos e fenômenos possam ser interpretados de 

forma inteligível ou, como se denomina aqui, densa. Portanto, compreender a cultura de uma 

determinada população ou extrato social e torná-la normal, a partir da exposição daquilo o que 

dentro do mesmo seja tido como “normal”, sem que para tanto se diminua suas possíveis 

particularidades. 

Desse modo, ao se proceder a uma descrição cultural, deve-se ater sim aos valores 

culturais exibidos pelo conjunto ao qual se queira debruçar e compreender, atentando para as 

interpretações que os membros desse mesmo conjunto exibem e relatam quanto a suas próprias 

experiências, já que as mesmas são descrições de interpretações. Empreender uma análise 

cultural é, inicialmente, interpretar aquilo que os membros do extrato social ao qual se deseja 

compreender demonstram em suas práticas. Em um segundo momento, considerar-se a 

sistematização de tais práticas, tornando-as assim inteligíveis a todos os interessados. 

 

A descrição densa e os leitores das histórias em quadrinhos 

Através da compreensão da relação que o leitor estabelece entre o conteúdo lido nos 

quadrinhos e sua interpretação dessa leitura, é que se poderá compreender, nessa esfera, a 

“descrição densa” da cultura segundo Geertz, ou seja, o significado e a interpretação fornecidos 

pelo próprio leitor que as usou em um momento da vida, advindo também daquilo que fora lido 

nas histórias em quadrinhos. Não parece ser possível compreender a apropriação de 

informações e do conhecimento por parte do leitor, sem se conhecer como o leitor infere em 

sua realidade a partir do exemplo visto ou lido na história em quadrinhos. No caso presente, os 

significados das ações simbólicas dos personagens quando vistas também se considerando o 

momento e o ambiente social em que foram realizadas. E possível se visualizar ações simbólicas 

através dos gestos, dos atos de um ou mais personagens e também dos acontecimentos a que 

eles são acometidos. Entretanto, mais do que as visualizar, o trabalho aqui descrito se propõe a 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
102 

 

refletir sobre o significado de se recorrer ou se empregar um determinado gesto, fala ou ato em 

um determinado contexto. Ou seja, compreender-se o significado de uma ou mais ações 

simbólicas em sua plenitude requer uma posição diferenciada, e não apenas um olhar de 

visualização. Requer a aplicação da descrição densa de Geertz, a qual demonstre a presença e 

o relato quanto aos elementos da relação dialógica entre aquele que pesquisa e seus 

interlocutores – os leitores de quadrinhos de super-heróis. 

A pesquisa empreendida foi também um esforço para se vislumbrar e se captar os 

significados das ações simbólicas dos personagens dos quadrinhos – seus gestos, falas, posturas, 

pensamentos, reflexões, etc. - dentro do contexto social dos seus leitores. A descrição densa de 

Geertz é uma teoria que permite obter-se do leitor o olhar / leitura diferenciada, pois através do 

emprego da mesma, torna-se viável o acesso e o relato dos elementos que o leitor afirme 

prenderem sua atenção, sendo influentes e significativos o bastante para, dentro de seu contexto 

social, serem recorridos como uma forma de se lidar para com sua própria realidade. Para se 

compreender o significado de uma trama, faz-se necessário um caminhar que se origina na 

leitura do texto, e que prossegue ao contexto – realidade histórica e social – do leitor do 

quadrinho, em particular no momento em que este mesmo leitor recorreu ao emprego daquilo 

que fora obtido através da leitura para a realização de uma outra ação, a de aplicação do 

conhecimento obtido em um determinado contexto. 

Prova disso é um estudo publicado por Carol Tilley (2012), professora americana da 

University of Illinois, que obteve acesso aos transcritos de Frederic Wertham (1954), psiquiatra 

norte americano famoso nos anos 1950 por lançar a obra Sedução dos Inocentes48. Wertham 

argumentava contra a leitura de histórias em quadrinhos, alegando que estes corrompiam as 

mentes dos jovens leitores. Em seu artigo, Tilley aponta e ressalta vários exemplos que 

comprovam que Wertham, ao conduzir as entrevistas com jovens tidos como “problemáticos”, 

acabou por manipular, comprometer e fabricar evidências não contidas nos depoimentos 

originalmente obtidos.  

De acordo com Silva (2005, p.46), Geertz defendia que a cultura também pode ser 

encarada como a um “[...] conjunto de textos, onde as performances são exemplares variantes”. 

Vislumbrando a compreensão do significado de um determinado texto, o pesquisador deve ir 

do texto – a leitura como uma ação – ao contexto, ou seja, a realidade histórica e social do leitor. 

Obviamente, sob o enforque dado aqui, Wertham falhou ao se demonstrar incapaz de realizar o 

                                                 
48 WERTHAM, Frederic. Seduction of the innocents. New York: Rineheart & Company, 1954. 
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percurso acima proposto, que se estende desde a ação da leitura dos quadrinhos (texto), por 

parte do leitor, até a ação de aplicação do conhecimento obtido através daquela leitura (contexto 

/ realidade social do leitor). Falha esta possibilitada em muitos dos casos onde os jovens foram 

taxados como “problemáticos”, pela total ignorância do psiquiatra acerca dos problemas reais 

vividos por estes mesmos jovens em seus ambientes familiares, escolares e outros, conforme os 

transcritos do próprio e o trabalho de Tilley apontam.  

 A tese de Tilley procurou esmiuçar muitos dos casos constituintes da obra de 

Frederic Wertham, apontando falhas conceituais e de procedimentos de coleta dos dados, 

obtidas através de acesso aos transcritos dos casos, que se encontravam em posse da Library of 

the Congress, nos Estados Unidos, procedendo logo após a extensiva comparação entre estes e 

a obra de Wertham. Dentre suas conclusões, a autora afirma que 

 

A Sedução de Wertham incluiu inúmeras falsificações e distorções. Este 

trabalho documenta exemplos específicos de como Wertham manipulou, 

exagerou, comprometeu e fabricou evidências – especialmente as evidências 

que ele atribuiu a pesquisa clínica realizada pessoalmente com jovens – para 

ganhos retóricos. Eu defendo que Wertham privilegiou seus próprios 

interesses quanto aos elementos culturais da psiquiatria social e da higiene 

mental ao custo da ciência praticada de forma sistemática e confiável, uma 

ação que, não obstante, serviu para lhe desacreditar tanto quanto a suas 

alegações quanto as histórias em quadrinhos. (TILLEY, 2012, p. 386).  

 

Empregando a teoria de Geertz sobre um artefato ou expressão cultural — da mesma 

forma como aqui se encaram as histórias em quadrinhos de super-heróis —  torna-se 

necessário desenvolver uma melhor compreensão acerca das ideias e dos valores 

presentes nos quadrinhos, e de como os mesmos são relatados e utilizados pelos 

leitores. É necessário se pensar um estudo que se paute pelo emprego da descrição 

densa, situando os quadrinhos dentro do contexto cultural e de vida dos próprios 

leitores. Esta proposição se encontra presente no documentário americano comic book 

superheroes unmasked: 

 

Super-Homem, Batman, Homem Aranha, Hulk e muitos outros. Os heróis das 

histórias em quadrinhos têm verdadeiramente inspirado gerações de leitores. 

Críticos dizem que eles não são nada mais do que ‘coisa de criança’, mas se 

você olhar por trás das máscaras e por entre as capas, poderá ver uma história 

um pouco mais complicada e densa [grifo nosso]. Desde a grande depressão, 

os super-heróis possuem demandas socialmente e politicamente profundas, e 

todas as forças que dão forma e moldam o nosso mundo acabam por também 

transformar os super-heróis (KROOPNICK, 2003). 
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4. Compreensão dos quadrinhos nos estudos culturais 

Existem alguns aspectos no mundo da vida capazes de agrupar a experiência humana. 

Um desses é a cultura, dada no plano público, já que “a cultura é pública porque o significado 

o é” (GEERTZ, 2008, p.09). O universo que compreende o mundo vivido, como sendo o mundo 

também das representações, é incapaz de ser dissociado das práticas sociais as quais regem o 

mundo da vida e, por consequência, a manutenção da humanidade enquanto sociedade coletiva. 

Outro antropólogo que versa sobre o aspecto agregador de valor da cultura e de seus 

fluxos é Hannertz. Em seus estudos, acaba por endossar o pressuposto de Geertz ao postular 

que “[...] para manter a cultura em movimento, as pessoas, enquanto atores e redes de atores 

têm de inventar a cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-la, discuti-la e 

transmití-la.” (HANNERTZ,1997, p.12). 

No que se refere às histórias em quadrinhos, é possível apropriá-las ao conceito cultural, 

uma vez que, como meio de comunicação de massa, elas também podem ser consideradas como 

produtos, artefatos ou bens culturais, já que se formam no plano coletivo e através da 

experiência humana, capaz de agregar valor e significado a própria cultura. Pode-se inferir 

quanto à capacidade que os quadrinhos, como bens culturais, têm de agregar a reprodução de 

valores e de elementos constituintes da sociedade. Mais especificamente sobre essa premissa, 

 

A análise cultural é – ou deveria ser – uma adivinhação dos significados, uma 

avaliação das conjecturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das 

melhores conjecturas e não a descoberta do Continente dos Significados e o 

mapeamento de sua passagem incorpórea (GEERTZ, 2008, p.30-31). 

 

Considerando-se que entender ciência na perspectiva de Geertz é ter o foco voltado para 

as práticas e ações daqueles que fazem ciência, compreender o que são as histórias em 

quadrinhos se torna um conhecimento muito mais rico e elaborado na medida em que se enxerga 

o que os próprios leitores dos quadrinhos fazem com estas histórias. Os enredos e tramas, as 

aventuras, os posicionamentos e as ações dos personagens dos quadrinhos podem representar 

uma gama variada de aspectos simbólicos e figurativos das práticas e contextos sociais, como 

alegorias de notável semelhança as situações reais vividas pelos próprios leitores. Por isso, 

histórias em quadrinhos podem ser compreendidas como um fenômeno cultural, na medida em 

que a cultura também é vista como um conjunto de experiências e/ou práticas humanas, em 

sociedade. 
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5. O que o(s) leitor(es) de quadrinhos de super-heróis tem a dizer 

De modo a se compreender o leitor das histórias em quadrinhos de super-heróis como 

um protagonista no exercício da leitura consciente, e não meramente um expectador atrelado a 

uma narrativa, faz-se necessário a consideração da figura desse próprio leitor, enquanto aquele 

que exerce o ato da leitura, acaba por também estabelecer relações de apropriação, 

ressignificação e inserção das informações e dos conhecimentos contidos nesses quadrinhos em 

sua vivencia cotidiana.  

Inclusive a leitura das histórias em quadrinhos do gênero dos super-heróis pode ser 

encarada como uma forma de manifestação da ação humana. Credita-se isso ao fato de que esta 

mesma leitura não pode ser vislumbrada exclusivamente como um comportamento externo, o 

que aqui assume o caráter de leitura isolada, mas sim a compreensão dos significados das ações 

desempenhadas pelos personagens presentes nos quadrinhos perante seus leitores, e como a 

interpretação de tais significados permite a estes mesmos leitores traçar paralelos entre o 

conteúdo lido e situações ocorridas em suas próprias vidas, abrindo assim a possibilidade de 

emprego. 

De modo a corroborar essas premissas, uma pesquisa de campo foi empreendida, a qual 

primava por entrevistar leitores e leitoras em particular das histórias em quadrinhos da Marvel 

e/ou da DC Comics pertencentes ao gênero dos super-heróis, no intuito de coletar junto aos 

mesmos depoimentos, impressões e colocações quanto de sua leitura desses quadrinhos, e se de 

fato lê-los ofereceu alguma possível correlação com pelo menos um aspecto ou momento de 

suas vidas. Cabe ressaltar que a coleta de dados ocorreu ao longo do segundo semestre de 2015, 

junto a uma população de leitores (as) maiores de 18 anos, das cidades norte americanas de 

Urbana e Champaign, localizadas no estado de Illinois. 

Foi solicitado aos leitores que apontassem quais personagens eram os seus favoritos. 

Em seguida, propôs-se a eles que refletissem e compartilhassem os motivos pelos quais aqueles 

mesmos personagens escolhidos eram os seus favoritos. De posse dessas informações, em dado 

momento da entrevista, foi indagado a cada um deles se poderiam descrever pelo menos uma 

situação em que empregaram um ou mais conhecimentos, falas, atitudes, exemplos ou posturas 

de um personagem das histórias em quadrinhos da Marvel e/ou da DC em suas vidas, visando 

assim o estabelecimento de conexões, por parte desses mesmos leitores(as), daquilo que fora 

lido nos quadrinhos com acontecimentos de suas próprias vidas, e o quão cientes eles(as) se 

encontravam a cerca dessas correlações. 
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Relatos dos(as) leitores(as) e as descrições   

Leitora: M.C. 

Idade: 19 anos Estado Civil: Solteira 

Profissão: Estudante 
Naturalidade: Subúrbio de 

Chicago, Illinois 

Formação: Biologia Molecular e Celular 

(em andamento) 
 

Personagem ou História escolhido (a) 

Mulher Invisível (Susan Storm Richards), do Quarteto Fantástico, na Guerra Civil. 

Descrição Simples 

 A leitora M.C. apontou como uma de suas histórias favoritas “Guerra Civil”. Nesta, em 

virtude da promoção de uma lei de registro que obrigava todos os super-humanos a se 

registrarem oficialmente junto ao governo norte americano, ocorreu uma divisão na 

comunidade dos super-heróis, tendo de um lado membros favoráveis ao registro e do outro, 

membros que se opunham ao mesmo. 

Ao ser indagada sobre a razão pela qual a Guerra Civil é uma de suas histórias favoritas, 

M.C. informou que isso se deu pela capacidade dessa trama de lhe causar conflitos internos e 

ser diferenciada das típicas tramas de quadrinhos. Em Guerra Civil, a sensação era diferente a 

cada revista. Ela informou inclusive ter sido estimulada a pensar nas edições e nas 

consequências a cada desenrolar da trama, e para tanto, recorria sempre a uma pergunta: “o que 

eu faria naquela situação?”. Sendo que, em muitos dos casos, a resposta que mais encontrava a 

esta mesma pergunta era “Eu não faço a menor ideia”.  

A título de exemplo, M.C. colocou Susan Storm Richards, a Mulher Invisível, do 

Quarteto Fantástico. Inicialmente afiliada ao grupo em favor do registro, a Mulher Invisível 

acabou por, em um determinado momento da trama, mudar de lado, dadas algumas ações cuja 

responsabilidade é creditada a este grupo, tais como desenvolver um clone de Thor, o Deus do 

Trovão, o qual foi diretamente responsável pela morte de Bill Foster, o herói conhecido como 

Golias Negro. Cabe mencionar que Reed Richards, o Senhor Fantástico, líder do Quarteto e 

esposo da Mulher Invisível, foi um dos responsáveis pela criação deste clone. A reação a esta 

atitude em particular da Mulher Invisível, de abandonar o Senhor Fantástico por M.C. foi a de 

exclamar: “Oh meu Deus!” 
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Descrição densa 

Quando foi solicitado a leitora que pormenorizasse mais suas impressões quanto a 

Mulher Invisível, seu papel e suas escolhas durante a Guerra Civil, M.C. respondeu: “Bom, 

porque eu acho, eu realmente apenas.... me identifiquei com ela (a Mulher Invisível), agindo 

conforme aquilo que ela acreditava ser o certo.... tipo, quando Tony (Stark, o Homem de Ferro) 

e Reed Richards (Senhor Fantástico) tipo.... eles criaram o clone de Thor. E, você sabe, e então, 

a coisa toda com o Golias Negro e então ela reconhecendo que estava errada e decidindo fazer 

a coisa certa, você sabe, se unir ao time do Capitão América. E eu admiro a convicção dela e eu 

acho tipo... eu espero que eu faça na mesma situação o que eu penso ser o certo, a despeito de, 

você sabe, a despeito das amarras. Tipo você sabe, porque foi obviamente difícil para ela deixar 

o Reed. Você sabe, sabendo que ela o deixou com uma nota de despedida “por favor, conserte 

isso!”. Aquilo foi tipo ‘Uau’, tipo... eu espero fazer a coisa certa naquela situação e eu acho que 

eu me identifiquei com aquilo. Fazer o que é o certo, com aquilo que eu considerava estar 

certo.” 

Foi perguntado a MC se de fato ela acreditava que pessoalmente teria procedido da 

mesma forma. Sua resposta foi: “Eu acho que teria feito o que eu considerasse certo naquela 

situação. Se o que eu pensasse sobre estivesse correto. Então, se eu considerasse, no lugar da 

Mulher Invisível, deixar Reed Richards (o Senhor Fantástico) para me unir ao outro time era a 

atitude certa a se tomar, eu acredito que sim, teria feito isso. Eu pelo menos creio que teria feito 

isso.  

 

 

Personagem Favorito 

Homem-Aranha. 

Descrição Simples 

Este leitor mencionou que “[...] o Homem-Aranha foi um personagem dos quadrinhos 

que eu li desde uma idade bem jovem, e eu acredito no seu mantra, “com grandes poderes, vêm 

Leitor: B.J. 

Idade:  38 anos Estado Civil: Casado 

Profissão: Professor Universitário Naturalidade: Kansas City - MO 

Formação: Doutorado em História do 

Teatro e Criticismo 
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grandes responsabilidades”. Isso se gruda em sua cabeça. E agora, como um professor, você 

sabe, existem momentos em que eu fico: “Bom, você sabe, eu poderia cancelar a minha aula de 

hoje, suponho. Ninguém ligaria”. Mas, você sabe, isso é justo? Isso é certo? Eu não tenho 

tipo…. Eu tenho o poder de cancelar uma aula, mas eu não tenho a responsabilidade de tentar 

e ajudar as pessoas que vem a minha aula de hoje? Eu não tenho a responsabilidade de tentar e 

ter a certeza de que eles estão conseguindo algo do dia de hoje? Você sabe... como todo mundo 

se sente no dia a dia. As pessoas não querem se doar 100%, em uma base diária, apenas querem 

ligar e avisar que não vão. Eu meio que penso no Homem-Aranha de vez em quando, onde eu 

e sinto como “Eu não preciso me depreciar perante ninguém”. 

 

Descrição densa 

Na qualidade de professor universitário, B.J. reconhece ter ele mesmo se valido do 

mantra do Homem-Aranha: “Com Grandes Poderes, Vêm Grandes Responsabilidades”, como 

quando aponta que a saída mais “fácil” poderia ser empregada – a de faltar a sua obrigação 

como docente, ao simplesmente telefonar a alguém para transmitir um recado aos alunos, de 

que ele não compareceria à aula naquele dia marcado. Porém, esse mantra se faz tão presente 

em sua vida que o faz refletir a respeito da situação. Supõe-se que seja mais simples escolher 

não comparecer a uma aula marcada. Contudo, BJ procurou escolher a opção não tão fácil, mas 

mesmo assim a mais apropriada com o que se considera o exercício mais correto de sua 

profissão. 

 

Leitor: E.Z. 

Idade: 29 anos Estado Civil: Solteiro 

Profissão: Trabalha com elaboração de 

diagnósticos na clínica universitária 
Naturalidade: Cleveland - OH 

Formação: Psicologia e Justiça Criminal  

 

Personagem Favorito 

Professor X (Charles Francis Xavier). 

Descrição Simples 

E.Z. escolheu o Professor X como um de seus personagens favoritos, ressaltando o 

quanto suas habilidades telepáticas seriam uteis. Sua atual companheira sofre de depressão e o 
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quanto é difícil que ela se abra e compartilhe de suas angustias. Então, a ele só resta tentar ser 

o mais compreensível possível. E, para tanto, ele se compara ao Professor X, cujo poder mutante 
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lhe confere o dom de adentrar as mentes das pessoas. 

 

Descrição densa 

O leitor E.Z. citou o Professor X como favorito, por causa de seu poder (telepatia), e o 

quanto ele (E.Z.) gostaria de contar com este poder em sua vida real, para ajudar sua atual 

companheira, que sofre com problemas de comunicação, os quais a impedem de expressar os 

seus pensamentos. O leitor atesta que uma pessoa não tem como saber pelo que uma outra 

pessoa está realmente passando, a menos que essa primeira pessoa em questão esteja apto (a) a 

também sentir o mesmo. O fato de desejar o poder de Xavier, neste caso, seria com o intuito de 

poder fazer mais pela companheira, se pudesse de fato compreender pelo que ela passa. Mas 

ele reconhece que isso não é possível, no mundo real. 

E.Z. combinou o poder de um de seus personagens favoritos – o Professor X - com o 

seu desejo de possuir sua habilidade – telepatia – para auxiliar sua companheira, a qual 

demonstra uma introspecção enorme, a qual de acordo com E.Z. pode ser inclusive 

caracterizada como uma patologia. Ele gostaria de poder saber mais sobre que se passa na mente 

dessa pessoa de estima alta, de modo a poder auxilia-la em seu crescimento, do mesmo modo 

que Xavier o fez e faz com vários de seus X-en, outros mutantes e demais pessoas que 

necessitam ou buscam por sua ajuda. 

 

Leitora: K.B. 

Idade: 24 anos Estado Civil: Solteira 

Profissão: Especialista em Help Desk & 

Coordenadora de ensino na faculdade de 

engenharia 

Naturalidade: Omaha-NB 

Formação: Mestrado – Biblioteconomia & 

Ciência da Informação 
 

 

Personagem ou História Favorito (a) 

Batmoça / Oráculo (Bárbara Gordon) 

Descrição Simples 

K.B. compartilhou o fato de que obteve muita inspiração de Bárbara Gordon pelo fato 

de esta personagem ser uma bibliotecária, sua formação acadêmica. Outro fator que lhe agradou 
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foi o de Bárbara, inicialmente como Batmoça, demonstrar muito regozijo no combate ao crime. 

Inclusive aponta essa constatação como tendo sido feita por Batman, ao admitir que “ninguém 

amou mais fazer o seu trabalho como Bárbara o fazia, quando ela era a Batmoça”. K.B. ressalta 

sua paixão como fã daquilo que Bárbara Gordon como Batmoça representava.  

Mesmo depois de A Piada Mortal, quando Bárbara assume a identidade de Oráculo, ela 

ainda se sobressai, tal qual uma precursora da internet, auxiliando Batman na luta contra o 

crime. 

 

Descrição densa 

K.B estabelece claramente a diferença entre as duas identidades que Bárbara Gordon 

assumiu em sua carreira no combate ao crime. Como Batmoça, K.B. ressalta a atitude de 

Bárbara Gordon como representante feminina em um mundo dominado pelos super-heróis, 

permeada pela sua alegria ao adentrar no combate ao crime, e pelo fato de, como mulher, 

comprovar que elas também podem ser heroínas, sem reprimendas e se saírem muito bem nesta 

atividade. Após a Piada Mortal – quando a carreira de Bárbara Gordon como Batmoça é 

brutalmente encerrada pelo Coringa, que a aleija com um tiro na coluna vertebral, mesmo sem 

saber que ela e a Batmoça eram a mesma pessoa – Bárbara abandona seu antigo traje e 

identidade, mas o faz procurando de alguma forma continuar no combate ao crime. Esta forma 

prezou mais por sua formação acadêmica. E como bibliotecária, Bárbara passou a ser a rede de 

informações e do conhecimento ao Batman e a outros heróis, adotando a nova identidade de 

Oráculo. K.B. inclusive ressalta a representação do poder da informação que Bárbara assume 

nesta nova identidade, pois segundo ela, os bibliotecários podem ser os coordenadores da 

informação. 

K.B. também relatou ter tido a experiência de utilizar uma cadeira de rodas pelo período 

de um mês, por ter tido seu fêmur quebrado em um acidente de carro. K.B. se considera uma 

pessoa afortunada, por seu osso da perna ter apenas se fraturado. Do contrário, ela teria que ser 

confinada a um exoesqueleto. Durante este mês em questão, tendo que se adaptar a cadeira de 

rodas e as dificuldades advindas da mesma, K.B. relatou sua inspiração por Oráculo/Bárbara 

Gordon, em particular a atitude de ainda ser possível se realizar sua função, como uma 

combatente do crime, mesmo que se adaptando para a mesma. K.B. ressaltou o quanto se sentiu 

bem atraída as tramas e histórias em que Oráculo participava, já que, segundo suas próprias 

palavras, “[...] foi muito bom ter podido ver esta representação ali, já que era isso o que eu tinha 
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de fato”.  

 

6. Conclusão 

Em se tratando da leitura e de seu estudo, Iser (1999) pontuou a influência que uma obra 

exerce frente a seu público leitor, estabelecendo que o ato de ler em si se caracteriza como algo que 

permite ao leitor (receptor) reelaborar a leitura realizada através de reflexões, ponderações e 

inferências com a realidade. Iser concluiu que o texto não retém uma exclusividade de sentido em 

si mesmo, necessitando que um leitor realize o quão significante essa mesma leitura se faz. Silva 

(2005) pontua a questão do sentido como sendo uma preocupação chave nos estudos de Geertz, já 

que o mesmo defende uma perspectiva antropológica interpretativa, notabilizada também pela 

compreensão e a interpretação dos sentidos que um conjunto apresenta junto aos atos que exibem. 

As histórias em quadrinhos de super-heróis podem contribuir para com o 

estabelecimento de leitores capazes de demonstrar maior consciência, tanto quanto a sociedade 

em que vivem quanto de si mesmos, como membros desta mesma sociedade. Os depoimentos 

apresentados apontam para a efetividade da leitura desses quadrinhos na formação continuada 

de um leitor ativo e crítico, o qual exibe a capacidade de se apropriar dos conhecimentos 

veiculados nas páginas dos quadrinhos e estabelecer conexões entre este mesmo conteúdo ali 

disponibilizado e reflexões próprias quanto ao seu próprio impacto e papel, diante daquele 

conhecimento, para com a sociedade. 

Considerando-se que, em conssonância com os depoimentos coletados via entrevista, o 

texto dos quadrinhos também não prima por reter a assim chamada exclusividade de sentido em si 

mesmo, isso significa que pode-se vislumbrar também aos quadrinhos como uma fonte de leitura a 

qual o leitor é convidado a refletir e possivelmente interpretar o sentido das falas, ações e 

posicionamentos de personagens, quando inseridos em uma trama ou arco de histórias.  

A descrição densa de Geertz é o que permitiu obter do leitor de quadrinhos o olhar e a 

leitura diferenciada sobre os personagens e os contextos retratados, pois através da mesma 

poder-se-á ter acesso aos elementos apontados e ressaltados pelo leitor, os quais foram capazes 

de captar a sua atenção e influenciar o suficiente para que, dentro de seu próprio contexto social, 

possam ser empregados como uma forma de se lidar com esta mesma realidade. 

A comprovação de uma reflexão desse porte pelo leitor foi possível gracas as noções e 

estudos de Geertz para se interpretar e compreender os sentidos que os leitores de histórias em 

quadrinhos dão a leitura das mesmas, e como reaplicam este sentido adquirido em suas próprias 

vidas. Como acredita-se que esta seja uma teoria que pode ser empregada para se interpretar a 
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relação existente entre leitor e as histórias em quadrinhos, reforça-se aqui o convite ao 

estabelecimento de mais trabalhos e pesquisas sobre o tema, os quais possam agregar valor a este 

público e a esta mídia. 

 

Referências 

 

BARI, Valéria Aparecida. O potencial das histórias em quadrinhos na formação de leitores: busca de um 

contraponto entre os panoramas culturais brasileiro e europeu. 2008. Tese (Doutorado em Ciência da 

Informação) – Escola de Comunicação e Artes. Universidade de São Paulo, São Paulo. Brasil. 

DEZIN, Norma K. LINCOLN, Yvonna S. (Eds.). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, 

London, New Delhi: Sage Publications, 1994.  

 

DUMONT, Lígia Maria Moreira. A opção pela literatura de massa: simples lazer, ou alienação? 

Investigación Bibliotecológica, México, v.14, n.28, p.166 – 177, jun.2000. 

 

DUMONT, Lígia Maria Moreira. Reflexões sobre o gosto na escolha da leitura de lazer: desfazendo 

preconceitos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 

Porto Alegre, 2000. Anais...Porto Alegre: Associação Riograndense de Bibliotecários, 2000, v.1, 13 p. 

(CD-ROM). 

 

ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

 

ECO, Umberto. O Super-homem de massa. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

 

HANNERTZ, ULF. Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional. Mana, Rio 

de Janeiro, v.3, n.1, abr. 1997. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104 Acesso em: mar. 2013. 

 

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo: Ed. 34, 1996-1999. 

 

ITZKOFF, Dave. Scholar finds flaws in work by archenemy of comics. The New York Times.com, 2013. 

Disponível em: http://www.nytimes.com/2013/02/20/books/flaws-found-in-fredric-werthams-comic-

book-studies.html?pagewanted=all&_r=0. Acesso em: ago. 2014.  

 

KROOPNICK, Steve. Comic book superheroes unmasked . Estados Unidos: History Channel, 

2003. Programa de TV. AVI (93 min.), color. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Ygx_rUJ3XaI> Acesso em: ago. 2014. 

 

McCLOUD, Scott. Desvendando dos quadrinhos. São Paulo, Makron Books, 2005. 

 

SILVA, Rubens Alves da. Entre “artes” e “ciências”: a noção de performance e drama no campo das 

ciências sociais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v.11, n.24, p.35-65, jul / dez. 2005. 

 

STUEVER, Hank. Clash of the comics titans: battle lines, if blurry, are still drawn between Marvel and 

DC. [s.1]: Washington Post.com, 2006. Disponível em: 

<http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/30/AR006063001880_pf.html> Acesso 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104
http://www.nytimes.com/2013/02/20/books/flaws-found-in-fredric-werthams-comic-book-studies.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/02/20/books/flaws-found-in-fredric-werthams-comic-book-studies.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.youtube.com/watch?v=Ygx_rUJ3XaI
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/30/AR006063001880_pf.html
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/30/AR006063001880_pf.html


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
114 

 

em: jul.2007. 

 

TILLEY, Carol L. Seducing the innocent: Frederic Wertham and the falsifications that helped 

condemn comics. Information and Culture: a Journal of History, Austin, v.47, n.4, p.397-413, 2012. 

Disponível em: http://muse.jhu.edu/journals/libraries_and_culture/v047/47.4.tilley.html. Acesso em 

fev. 2014. 

  

http://muse.jhu.edu/journals/libraries_and_culture/v047/47.4.tilley.html.%20Acesso%20em%20fev.%202014
http://muse.jhu.edu/journals/libraries_and_culture/v047/47.4.tilley.html.%20Acesso%20em%20fev.%202014


 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
115 

 

Relato da pesquisa monográfica sobre a Sociabilidade no Tinder49   
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Resumo 

A narrativa desse trabalho é fruto de pesquisa acerca da sociabilidade no aplicativo de 

relacionamentos Tinder, desenvolvida como tema de monografia do curso de Relações Publicas 

(RP) da Universidade Federal de Goiás (UFG) a ser concluída em dezembro de 2016. Nesse 

trabalho são apresentados os objetos teórico e empíricos da pesquisa: sociabilidade e Tinder, 

respectivamente. São ainda expostos e comentados os resultados obtidos, as análises realizadas 

á partir deles e os fundamentos teórico-metodológicos que estruturaram essa pesquisa.  

 

Palavras-chave: Aplicativos; Internet; Sociabilidade; Relacionamentos; Interação 

 

 

Introdução 

A escolha do tema de pesquisa do trabalho de conclusão de curso (TCC) intitulado ‘ A 

sociabilidade entre os indivíduos nos aplicativos de relacionamento amoroso: Um estudo sobre 

o Tinder’, se deve a alguns fatores. Dentre esses fatores, consideramos dois deles como 

principais para a escolha do tema; são eles: minhas experiências pessoais enquanto usuária do 

aplicativo e a curiosidade acadêmica sobre a interação entre os indivíduos na Internet.  

 Sendo usuária do Tinder, tive condições de observar que o aplicativo não funciona 

exclusivamente como plataforma de busca de relacionamentos amorosos. O aplicativo 

desempenha outras funções de interação, de diálogo, diversão e até mesmo de entretenimento. 

Minhas experiências próprias inclusive, me levavam á percepção de que o uso do Tinder em 

alguns momentos era voltado mais para ‘ocupar o tempo livre’ do que para o encontro de novos 

romances virtuais.  

Diante dessa constatação, foi possível inferir que a sociabilidade com fins amorosos 

pode ocorrer no Tinder, mas o aplicativo pode representar muito mais do que isso. Tendo em 

                                                 
49 Trabalho apresentado no GT 5 - Comunicação, cultura, e imaginário das organizações do VIII Seminário de 

Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06,07, 08 

e 09 de dezembro de 2016.  
50 Graduanda em Relações Públicas na Universidade Federal de Goiás em dezembro de 2016. Graduada em 

Geografia na Universidade Estadual de Goiás no ano de 2008. E-mail: soamorconstroi@gmail.com 
51 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da 

Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Complexidade e Comunicação da 

UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
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vista isto, fomos tentar compreender como se dá a sociabilidade entre os indivíduos á partir do 

uso da Internet. Caminhos em direção à averiguar se de fato existe uma ‘nova’ sociabilidade 

entre os indivíduos expressa no aplicativo Tinder. 

Frente ás curiosidades pessoais e acadêmicas definimos nossos objetos teóricos e 

empíricos. Definimos como objeto teórico - a sociabilidade, e como objeto empírico - o 

aplicativo Tinder. Aspirando compreender nossos objetos, a investigação seguiu dois caminhos: 

revisão bibliográfica aliada á pesquisa empírica com usuários do aplicativo do Tinder, 

especificamente alunos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás. 

A pesquisa teórica foi fundamental para a elaboração do trabalho monográfico, pois á 

partir dela houve o entendimento dos conceitos utilizados na pesquisa e, também, foi possível 

pensar no universo da pesquisa. A revisão bibliográfica ainda nos possibilitou estabelecer as 

possibilidades, as hipóteses e as dúvidas teóricas e empíricas foram sendo esclarecidas. Outra 

etapa fundamental para a pesquisa foi a aplicação dos questionários.  

A investigação da pesquisa se propôs a compreender como o aplicativo Tinder expressa 

a sociabilidade entre os indivíduos no momento presente; identificar as dinâmicas dos 

relacionamentos entre os indivíduos que utilizam o aplicativo Tinder e verificar os desafios de 

sociabilidade presentes e materializados no Tinder. 

Assim, esse trabalho se constitui em um relato de pesquisa onde apresentamos os 

resultados obtidos por meio de questionamentos aplicados a usuários do Tinder - alunos do 

curso de Relações Públicas (RP) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

 

A sociabilidade: o ponto de partida para a pesquisa 

Diante da curiosidade despertada pelo tema e da necessidade de desenvolver o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) foi necessário, inicialmente, compreender nosso objeto teórico: 

a sociabilidade. Tratamos a sociabilidade aqui como a capacidade dos indivíduos em se 

relacionarem com os demais a partir da interação com diversos meios, objetivando tecer 

vínculos, partilhar informações e vivências.  

A sociabilidade, conceito fundante desse trabalho, foi compreendida como o marco para 

as reflexões sobre comunicação, interação, relacionamento, internet, entre outros. Sendo que 

aqui, sociabilidade foi entendida ainda como a “capacidade dos indivíduos de estabelecer laços 

com os demais indivíduos” (Baerchler, 1995, p. 57). 

Ao buscarmos o conceito de sociabilidade, retomamos um pouco dos aspectos 

relacionados às ‘sociabilidades’ vividas antes da internet. Vimos que a sociabilidade era 
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vivenciada muito mais de forma física. Diante disso, percebemos que os ‘elos sociais’ sempre 

existiram o que têm se modificado é o ‘caminho’ para que a sociabilidade ocorra. Esses 

‘caminhos’ são os meios de comunicação digitais, que além de transmitirem as informações, 

ainda, ditam a velocidade das relações e dos relacionamentos entre os indivíduos.  

Encaminhamos nosso estudo para a compreender se de fato a Internet, em especial os 

aplicativos de relacionamento – principalmente os amorosos – mudaram as formas de interação 

entre os indivíduos, alterando assim a sociabilidade para uma ‘nova’ sociabilidade, pautada pela 

‘velocidade’ das interações ocorridas a partir da rede mundial de computadores. 

 

O Tinder como caminho para a sociabilidade 

 O aplicativo Tinder, objeto empírico desse trabalho, foi criado no ano de 2012 por 

Mateen, Sean Rad, Jonathan Badeen e Christopher Gulczynski, todos alunos da Universidade 

do Sul na Califórnia nos Estados Unidos.  O Tinder é descrito por seus criadores na página 

oficial do aplicativo como “uma nova abordagem para atender aqueles que o rodeia" 52.  

 A descrição do aplicativo reflete a proposta e a principal funcionalidade do 

aplicativo, que define as buscas á partir da distância geográfica dos usuários. O Tinder assim 

tem como grande vantagem à conexão com pessoas geograficamente próximas, á medida que 

os usuários selecionam o raio de distância em que pretendem conhecer os outros usuários para 

possíveis relacionamentos amorosos, o que torna o Tinder um aplicativo georreferenciado.  

 Outra característica relevante do aplicativo é que os matchs (combinações) são 

estruturados a partir da reciprocidade. Os usuários só ‘combinam’ e podem estabelecer o 

diálogo caso ambos tenham interesse para o eventual flerte. No Tinder; caso um dos usuários 

não tenha interesse, a combinação e o diálogo não acontecerão. 

 Na pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso ora relatado, o Tinder foi analisado 

não apenas como uma plataforma para a busca de relacionamentos amorosos, mas sim como 

um meio e um caminho para a comunicação para a interação entre os indivíduos.  Diante deste 

argumento, percebemos que dada á estreita relação entre sociabilidade e comunicação, as 

transformações ocorridas nas formas de comunicação refletem diretamente em como se dá a 

sociabilidade na contemporaneidade, e vice e versa. Podemos até dizer que se co-produzem em 

uma realidade onde a Internet atua ao mesmo tempo como suporte tecnológico e como meio de 

                                                 
52  Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder . Acessado em 06 de julho de 2016, 

ás 20:32. 
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comunicação e partilha. 

 

Conceitos e reflexões acerca do universo da sociabilidade no Tinder 

Para a construção do trabalho de conclusão de curso (TCC) se fez fundamental a 

compreensão não apenas do conceito de sociabilidade, mas também de outros conceitos que 

compunham o universo do tema pesquisado. Visando investigar nossos objetos teórico e 

empírico, se fez necessário compreender o papel da comunicação e o poder dela, sendo que 

conforme nos apresenta Alves 

 

Este desejo de encontrar outro que possa ouvi-lo. Que possa perceber sua 

existência, sentir a sua alma. Olhar e ser olhado, tocar e ser tocado. Este ato é 

de lisura humana, fluxo do pulsar da vida. Enquanto se é vivente, permanece 

o desejo da comunicação; portanto condição humana da comunicação é a vida. 

(ALVES, 2009.p.93) 

 

Diante do exposto, temos que a comunicação é um ato, ou melhor dizendo, é um 

processo, ao mesmo tempo natural e estimulado. A comunicação é o caminho pelo qual os 

indivíduos se unem, partilham experiências, vivências e emoções. Por meio da comunicação os 

indivíduos estabelecem seus laços sociais, afetivos, amorosos, materializando assim a 

sociabilidade. 

 Ainda com relação à comunicação, sabemos que os indivíduos buscam o diálogo, 

conhecer outras pessoas e saber sobre outras vivências. Marcelo (2001, p.3) nos chama atenção 

para o fato de que o homem busca conhecer ‘o mundo que o rodeia’ , ultrapassando os limites 

dados pelo espaço onde ele vive, formando e construindo novas experiências á partir do desejo 

de ‘conquistar e de descobrir’ indo mais além, conquistando novas experiências e tendo acesso 

a novas vivências e a outros indivíduos. Na busca desse ‘conhecer’ e ‘dialogar’ a sociabilidade 

e a comunicação acontecem.  

 Diante da busca por conhecer os demais indivíduos, convém ressaltar que a Internet 

promoveu inúmeras inovações para a sociabilidade. Para a compreensão do poder da influência 

da Internet, nos amparamos nas teorias de Castells e Levy sobre a rede e o ciberespaço. A rede 

Internet, passou a representar uma nova relação no sentido dado pelas expressões ‘presença’ e 

‘ausência’, já que estar presente na contemporaneidade não necessariamente significa estar 

próximo. E ainda, estar ausente não necessariamente refere-se ao estar distante.  

 Castells (2008) estudioso da sociedade em rede e Levy (1999) estudioso da 

cibercultura têm pontos em comum, embora usem expressões diferentes para a mesma temática: 
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a da Interação mediada pela Internet. O ponto em comum entre os dois autores diz respeito à 

interação social mediada pela Internet, sendo que para ambos é impossível não considerar a 

influência da rede de computadores no cotidiano e na interação com os demais indivíduos. 

 Ao sabor desse 'novo' tempo, e considerando a realidade vivida na 

contemporaneidade, Castells nos diz que “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode 

ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas”. Segundo nos atesta o mesmo 

autor, a tecnologia e sociedade se fundiram, sendo que ambas se constroem e reconstroem a 

todo tempo (CASTELLS, 1999, p.43). 

 Diante das reflexões acerca da comunicação, da sociabilidade, e da Interação 

mediada pela Internet, nos foi possível refletir sobre a natureza dos laços humanos na 

contemporaneidade. Para essa reflexão, nos amparamos nas teorias de Bauman (2009), sobre a 

fragilidade dos laços humanos e sobre o ‘amor líquido’. Segundo Bauman (2009, p. 6) o homem 

moderno encontra-se aparentemente ‘sem vínculos’, sendo que os laços da sociedade são 

considerados “frouxos, e oscilam entre os sonhos e os pesadelos”. 

 A partir destes autores, pudemos, aqui, analisar a sociedade da contemporaneidade 

- fruto das interações sociais mediadas pela Internet- e ainda pudemos considerar a ‘nova’ 

sociabilidade de acordo com a influência da rede de computadores no convívio e nas relações 

entre os indivíduos. A Internet assim passa a ser considerada como o ‘combustível’ que dita a 

velocidade das relações, e ainda como o meio de comunicação e de interação que favorece ás 

trocas de mensagens e informações á todo tempo, sem limites de espaço e distância. 

 Ainda quanto á velocidade das relações, Bauman (2009) corrobora sobre o tema. 

Para esse autor, a sociedade passa a ser movida e guiada pela velocidade. Em um mundo de 

relações descartáveis, os relacionamentos amorosos seguem este mesmo fluxo, o da fluidez. 

Ainda amparados por Bauman (2009) e Jarvie (2002, apud BAUMAN, 2009, p. 25) temos o 

conceito de 'relacionamento de bolso'. Esse tipo de relacionamento têm como principal 

característica ser breve, o que pode refletir a ‘instantaneidade’ das relações vividas na 

atualidade, e evidenciadas no Tinder.  

 Fundamentados nas teorias acima citadas analisamos a sociabilidade vivenciada no 

aplicativo amoroso Tinder.  Os diversos conceitos e os diferentes caminhos metodológicos 

foram pensados e escolhidos visando atender o objeto em análise e os objetivos da pesquisa. 

 

 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
120 

 

O Caminho metodológico percorrido 

 As técnicas de pesquisa utilizadas se constituíram em: revisão bibliográfica, que 

perdurou durante todo o processo de construção da monografia; a pesquisa documental, feita 

nos termos de uso do aplicativo Tinder; o diário de campo que foi uma importante fonte de 

conhecimentos sobre a percepção dos usuários sobre o aplicativo, sendo inclusive fundamental 

para a elaboração dos questionários; e ainda a pesquisa de campo, na etapa em que os 

questionários foram aplicados. 

O trabalho foi dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo foi construído um breve 

histórico sobre como a sociabilidade vem se modificando. Nesta etapa, pretendíamos assinalar 

o papel de cada uma dessas ‘etapas’ da sociabilidade, visando compreender como cada um dos 

meios de comunicação utilizados influenciou na forma, e na velocidade, da interação entre os 

indivíduos.  

O segundo capítulo versa sobre o caminho metodológico. Nesse capítulo, as técnicas de 

pesquisa foram descritas, o problema de pesquisa foi apresentado, os objetivos e a motivação 

para os estudos foram expostos. Foram ainda apresentadas as considerações sobre a construção 

do questionário e sobre o público respondente.  

 No terceiro capítulo, foram discutidos os conceitos de sociabilidade e de comunicação 

Além dos conceitos em si, discutimos como a comunicação e a sociabilidade se materializam 

no ambiente virtual e no aplicativo Tinder. Optamos por subdividir esse capítulo em mais um 

subitem, onde a Internet foi discutida como um meio propiciador da sociabilidade. 

 O quarto capítulo, tratou da Internet e da Interação. Nesse item, foi feito um breve 

histórico sobre o advento da Internet. Foram analisados a Internet e suas plataformas como 

ambientes de interação que unem indivíduos, empresas, organizações e percepções, em um 

mesmo espaço. A rede foi considerada como uma realidade presente, e em alguns casos 

onipresente na vida dos indivíduos. 

Mesmo sabendo que a Internet não atinge toda a população mundial da mesma forma, 

sabemos que a Internet, e suas interfaces, têm se tornado uma ‘rotina’ no cotidiano dos 

indivíduos. Nesse sentido, temos ainda que a rede mundial de computadores é um espaço de 

comunicação, de partilha de fotos e vídeos, de compras, de relacionamentos (amorosos ou não) 

e, também, um lugar para comércio e para discussões sociais – a rede têm se tornado um 

ambiente para tudo (ou quase tudo). 

 O quinto capítulo foi utilizado para descrever o aplicativo Tinder. O aplicativo foi 

explicado, bem como suas particularidades e possibilidades. Foram descritos ainda, o Tinder 
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Social e o Tinder Plus e os outros possíveis usos do aplicativo, não exclusivamente para buscas 

amorosas. 

 No sexto capítulo, foram apresentados os resultados da pesquisa e as análises das 

respostas do questionário. Foram discutidas as técnicas usadas, explicada a escolha do grupo a 

ser pesquisado e, ainda, a forma na qual o questionário foi aplicado. No segundo momento, os 

dados da pesquisa foram apresentados a luz dos conceitos utilizados. 

 Por fim, foram tecidas considerações acerca da pesquisa como um todo. Nesse 

momento, foram levantadas hipóteses acerca dos objetos teóricos e empíricos. Convém aqui 

ressaltar que após a aplicação dos questionários, algumas hipóteses foram levantadas e algumas 

constatações foram possíveis. 

Ainda sobre o caminho metodológico, convém destacar que no decorrer de toda essa 

pesquisa, o diário de campo nos acompanhou. Por meio dele tivemos a oportunidade de 

cadastrar informações importantes vindas de vários usuários do aplicativo Tinder. Convém 

ressaltar que as informações que compõem o diário de campo se constituíram em um 

reservatório de dados, de percepções dos usuários e relatos que compuseram a pesquisa. 

 Outra técnica utilizada foi o uso do questionário. Nesse trabalho ele visou 

identificar a opinião dos usuários sobre o aplicativo Tinder, e ainda, identificar os perfis dos 

usuários e compreender o que eles buscam no aplicativo, entre outras pretensões. 

 Após a definição da população a ser investigada, as estratégias de contato com os 

estudantes foram definidas. O questionário foi enviado aos estudantes, inicialmente, via email, 

conforme lista de endereços eletrônicos fornecida pela coordenação do curso de Relações 

Públicas da UFG. Após esse momento, e considerando o número de respostas obtidas baixo, 

utilizamos outra estratégia visando atingir novos usuários e, consequentemente, novas 

respostas. O link da pesquisa foi disponibilizado em dois grupos do Facebook, dos quais os 

alunos fazem parte, e assim, novas respostas foram recebidas. 

 

Os Resultados da pesquisa 

A pesquisa foi aplicada no período de 4 (quatro) de setembro do ano de 2016 à 11 (onze) 

de setembro do mesmo ano. A população investigada foi composta por 216 alunos do curso de 

Relações Públicas na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Dos questionários enviados, obtivemos 93 respostas, totalizando 43% do total da 

população. Visando ‘separar’ dentro da população, os alunos usuários do aplicativo, optamos 

por utilizar uma pergunta filtro. A pergunta escolhida foi: “Você usa ou já usou o aplicativo 
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Tinder?”. A Partir da resposta a essa pergunta os 93 indivíduos foram divididos em dois grupos: 

os que usam ou já usaram o aplicativo e os que não usam o mesmo aplicativo. 

 Em caso de resposta negativa á pergunta filtro, não era feita nova pergunta ao 

usuário, encerrando neste momento a participação do estudante na pesquisa. Em caso de 

resposta positiva, outras 20 perguntas eram apresentadas aos usuários automaticamente.  

 No que se refere a serem usuários ou não do Tinder, 60,2% da amostra se 

declararam usuários do Tinder, e os outros 39,8% dos respondentes disseram não usar ou não 

ter usado o aplicativo. No questionário foram usadas perguntas abertas, fechadas e de múltipla 

escolha. As perguntas de múltipla escolha foram disponibilizadas, pois pretendíamos dar aos 

respondentes a liberdade de responderem quantas alternativas julgassem necessárias e por 

acreditarmos que algumas respostas não excluíam outras, sendo assim complementares. 

 Convém ressaltar que dada a população que iria responder a pesquisa e até mesmo 

á idade dos respondentes o questionário foi adaptado. Foram usadas expressões fáceis e claras, 

bem como gírias usadas pelos estudantes como: ‘pegação’, e ‘poliamor’ - expressões mais 

conhecidas entre os jovens. Consideramos que o questionário deve ser compreensível e que os 

usuários devem se sentir ‘á vontade’ para responderem ás perguntas.  

 Visando identificar e compreender as motivações quanto ao uso do Tinder, optamos 

pela pesquisa de campo, via questionário. O questionário foi composto por 20 perguntas, que 

foram organizadas segundo uma ‘ordem’ previamente estabelecida, onde o perfil, as 

motivações e as percepções sobre o Tinder foram questionadas aos usuários. 

  Algumas perguntas iniciais foram feitas para a definição de perfil dos usuários. As 

perguntas referiam-se: ao gênero dos usuários, á faixa etária e ao estado civil. Quanto ao gênero 

verificamos que 62,5% dos usuários são do gênero feminino; 35,7% são do gênero masculino 

e 1,8% marcou a categoria outros.  

 Outra pergunta acerca do perfil refere-se á faixa etária. Para essa pergunta 

verificamos que a maioria dos usuários têm entre 17 e 24 anos, e apenas 12,5% disse ter entre 

25 e 30 anos. Diante deste dado, confirmamos a hipótese inicial da pesquisa sobre a idade dos 

usuários do Tinder; acreditávamos que a maioria dos usuários do aplicativo era jovem, e isso 

de fato foi comprovado. 

 Ainda nas perguntas de perfil, questionamos sobre o estado civil. Para essa pergunta 

foram inseridas as seguintes opções de respostas: solteiro, namorando, relacionamento aberto, 
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noivo, casado, divorciado, viúvo, relacionamento a três e ainda o poliamor53. A escolha das 

alternativas de respostas foi fruto da soma das opções ‘tradicionais’ de estado civil, ás sugestões 

dadas pelos usuários na etapa do pré-teste. Quanto ao estado civil 60,7% dos usuários se 

declararam solteiros e 35% dos indivíduos declararam que estavam namorando. 

 O número de usuários não-solteiros é um dado a ser pensado, já que a existência de 

relacionamentos deveria automaticamente ‘excluir-los’ do Tinder. A infidelidade (seja ela física 

ou virtual) aqui poderia apontar para a hipótese de que as relações e os relacionamentos estão 

mais ‘fluidos’ e nos apontam para a tendência de que o ‘para sempre’ seja substituído pelo ‘por 

enquanto’. 

 Após a identificação do perfis, passamos para a verificação da opinião dos usuários 

sobre o aplicativo e suas funcionalidades. Sobre o tempo do primeiro uso do Tinder, 33,9% 

disseram que usam o aplicativo á mais de dois anos. Optamos por perguntar sobre o primeiro 

uso, e não apenas pelo uso, pois é comum sair e voltar a usar o aplicativo. Quanto ás saídas 

também perguntamos aos usuários, se já haviam saído e retornado. Para essa pergunta, 59% dos 

usuários já ter saído e voltado a usar o aplicativo, e outros 39% já saíram e voltarão diversas 

vezes a usar o aplicativo.  

 Diante dos resultados, foi feita uma pergunta sobre o motivo das saídas do 

aplicativo e verificamos que o principal deles, segundo 62% dos usuários, foi o ‘cansaço’ do 

aplicativo. As outras opções dadas aos usuários foram: tive experiências negativas no Tinder;  

Iniciei um Relacionamento sério com alguém que conheci no Tinder; Iniciei um 

Relacionamento sério com alguém que conheci fora do Tinder; Comecei a usar outro aplicativo; 

e outros. 

 O ‘cansaço’ do aplicativo nos faz, novamente, pensar que o aplicativo Tinder não 

atua apenas como ambiente de busca de namoros virtuais, mas sim como uma ‘ocupação’ para 

seus usuários. Da mesma forma que os indivíduos se cansam de freqüentar boates, de jogar 

algum jogo específico, ou de viajar nos fins de semana, os indivíduos podem se ‘cansar’, de 

usar o Tinder, o que reforça a idéia de que o uso do aplicativo têm sido feito como atividade 

para ocupar o tempo. 

                                                 
53 

 

Segundo Pilão e Goldenberg: “poliamor é uma combinação do grego poli (vários ou muitos) e do latim amor. No 

site Poliamor Brasil, ele é descrito com uma recusa da monogamia como princípio e necessidade, o que possibilita 

a vivência de “muitos amores” simultâneos de forma profunda e duradoura” (PILÃO E GOLDENBERG, 2012, 

p.63). O poliamor assim é o antônimo da monogamia, sendo um tipo de relacionamento onde as partes sabem da 

‘liberdade’ do vínculo e da não exclusividade da relação. 
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 Ainda sobre os resultados obtidos, outro deles merece destaque. A pergunta que 

trata das preferências de descoberta dos usuários no aplicativo. Dada as respostas obtidas, 

optamos por analisa-las junto com os resultados sobre o gênero dos usuários. O gráfico abaixo 

une as duas respostas: 

 

GRÁFICO 1 – Gênero dos usuários X Gênero de buscas no aplicativo 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Quanto ao gênero que os usuários se definem, mais de 62% deles se definiram como 

do gênero feminino e 36% se declararam do gênero masculino, apenas 2% optou por responder 

‘outros’ para essa mesma pergunta. Quanto ao gênero que buscam encontrar no aplicativo, mais 

de 73% dos usuários que responderam ao questionário têm como preferência de descoberta os 

homens. Sendo assim, analisando ambos os dados, constatamos que alguns dos entrevistados 

que se declararam do sexo masculino buscam outros homens no aplicativo. Ainda sobre 

os gêneros de busca, 10% dos usuários disseram que buscam ambos os sexos no aplicativo. O 

Tinder não é um aplicativo dedicado exclusivamente aos públicos homossexual ou bissexual, 

mas também não tem restrições quando a esses públicos, e por isso possui muitos adeptos homo 

e bissexuais. 

 Visando diagnosticar os comportamentos dos usuários quanto ao uso de aplicativos 

de relacionamentos amorosos, verificamos que 30% dos alunos da UFG - que são usuários do 

Tinder, já utilizaram outras plataformas de namoro online. Das 19 repostas válidas, tivemos um 

total de 32 outros aplicativos mencionados; sendo que o mais mencionado foi o Hornet, voltado 

para o público gay.  

 O uso de diferentes aplicativos de relacionamento amoroso, nos fez acreditar que 

os usuários estão buscando, constantemente, novas plataformas de namoro e que até mesmo 

dentro dos aplicativos já utilizados as pretensões mudam de acordo com os interesses de cada 

momento.  
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 Dada essa constatação se fez necessário saber quais as justificativas dos usuários 

para a utilização do aplicativo Tinder. Cada usuário têm justificativas próprias para o uso de 

aplicativos de relacionamentos amorosos. Quanto a motivação do uso do Tinder foram 

apresentadas as seguintes opções de respostas: "Meus amigos tiveram experiências positivas 

no Tinder; dificuldade em me relacionar socialmente; a segurança de conversar sem ter 

necessariamente que encontrar as pessoas; o Tinder me permite escolher minhas melhores fotos, 

e criar um perfil atraente; no Tinder converso com diversas pessoas de uma só vez, verificar se 

as pessoas que conheço estão disponíveis para eventuais flertes; passatempo; considero o 

Tinder um aplicativo de bate-papo não necessariamente com fins amorosos ou sexuais; chegar 

em novas cidades e conhecer novas pessoas via Tinder; ficar mais à vontade para paquerar; 

Interação divertida; conseguir um relacionamento amoroso". 

 Dadas as respostas dos usuários, verificamos que 70% dos usuários do Tinder o 

usam como  passatempo e interação divertida. Esta resposta nos levar a crer que a motivação 

do uso do aplicativo não é exclusivamente amorosa. Outra consideração resulta do fato de 

apenas 34% deles busca no Tinder um relacionamento amoroso. Seria então o Tinder uma 

plataforma de propagação da sociabilidade não apenas amorosa? E ainda podemos levantar uma 

outra hipótese: Será que quando os usuários dizem utilizar o Tinder como passatempo isto pode 

ser considerado um indicador de seus comportamentos nas relações que vivem ? 

 Caminhando para o fim do questionário, foi perguntado aos usuários o que eles 

buscam no aplicativo. Entre as respostas dadas, quase 59% dos usuários afirma utilizar o 

aplicativo como um caminho para ‘novas conexões’. Outra alternativa que recebeu um grande 

número de respostas foi a de que os usuários buscam ‘novas amizades’. Isto nos fez refletir 

novamente, sobre a possibilidade do Tinder funcionar como uma plataforma de vínculos 

interpessoais - não necessariamente amorosos ou sexuais - mas também um aplicativo onde a 

sociabilidade e a busca por novos amigos ganha espaço. 

 De acordo com as respostas, um dado relevante para que haja as combinações são 

as fotos dos perfis dos usuários, seguidas dos interesses em comum. O interesse pelas fotos 

reforça o conceito de ‘amor por catálogo’ onde a imagem vista faz com que os aplicativos de 

relacionamento sejam consideradas ‘vitrines’. Sendo assim, quanto mais atrativo e atraente o 

outro usuário maior a possibilidade de que existam combinações. 

 Um dado surpreendente foi o referente á possibilidade de namoros convencionais 

via Tinder. Neste quesito, 93% dos usuários do aplicativo responderam que acreditam ser 

possível a partir dessa plataforma conseguir relacionamentos amorosos convencionais.  
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 Considerando a pergunta sobre a ocorrência ou não de relacionamentos 

convencionais iniciados no Tinder, podemos inferir que para alguns usuários esse aplicativo 

pode ser visto apenas como um ‘novo meio’ para que ocorram relacionamentos amorosos. 

Assim, os namoros convencionais seriam possíveis e prováveis da mesma forma que seriam 

possíveis através de encontros físicos, de festas, de viagens, etc. Nessa perspectiva o Tinder não 

teria um grande ‘diferencial’ quanto aos encontros amorosos da vida offlline.  

 Outra pergunta feita aos usuários visava identificar se, na opinião dos usuários do 

Tinder, a Internet e os aplicativos de relacionamento amoroso mudaram a sociabilidade entre 

os indivíduos na vida offline. Visando facilitar a compreensão e por acreditarmos que o uso do 

termo ‘sociabilidade’ poderia gerar erros de compreensão por parte deles, o termo sociabilidade 

foi substituído por ‘forma dos indivíduos se relacionarem’, e o termo offlline foi substituído 

pela expressão ‘vida real’.  

 Para esta questão, 80% dos respondentes acredita que a Internet e os aplicativos de 

relacionamento amoroso modificaram a forma com a qual os indivíduos se relacionam fora da 

abrangência da rede, na vida física, dita, aqui, como ‘vida real’. Outros 16% responderam 

‘talvez’ para a mesma pergunta.  

 Somados os percentuais obtidos para as duas alternativas de respostas, temos que 

96,5% dos usuários que responderam ao questionário acreditam que os aplicativos ‘mudaram’ 

ou ‘pode ser que mudaram’ a forma das pessoas se relacionarem na vida real. Diante disso, 

verificamos que os respondentes do questionário, em sua maioria, consideram a influência da 

Internet e dos aplicativos de relacionamento no cotidiano dos indivíduos. 

 Por fim, questionamos os usuários sobre a freqüência de uso do Tinder.  Dos 

usuários respondentes á pesquisa, 50% afirmou usar o aplicativo algumas vezes na semana, e 

outros 28% afirmou usar diariamente. De acordo com os dados acima descritos, foi possível 

perceber que o Tinder representa uma rotina na vida dos indivíduos, e que a Internet atua como 

meio de propagação de uma nova sociabilidade. 

 

Considerações sobre a sociabilidade no Tinder 

 A comunicação propicia relações e permite que as experiências e os acontecimentos 

saiam do individual e transcendam para o coletivo. A comunicação assim, se estabelece a partir 

da troca constante e contínua de informações e vivências. Por meio da comunicação, os 

indivíduos criam, estabelecem e mantém seus laços sociais com os demais indivíduos e com a 
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sociedade; assim a comunicação é a sociabilidade e a sociabilidade está contida no processo de 

comunicação. 

 De acordo com os dados da pesquisa, talvez possamos dizer que a vida na 

contemporaneidade, inclusive para os relacionamentos amorosos, é pautada cada vez mais pelo 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação. A comunicação vista como expressão da 

interação e da sociabilidade tem na Internet, e em suas interfaces, um espaço livre para sua 

ocorrência.  

 Diante das facilidades propiciadas pela Internet consideramos que a rede passa a 

‘ditar’ a velocidade das relações entre os indivíduos no mundo offline. Essa ‘velocidade’ pode 

inclusive não ficar restrita á forma como os vínculos se iniciam, mas também á como eles se 

estabelecem e se perpetuam. 

 Neste cenário, vimos que os vínculos sociais e o amor ‘moderno’ são marcados por 

episódios intensos, curtos e impactantes, sendo que, o tráfego constante de informações, de 

pessoas e até mesmo de amores sustenta o prazer das relações.  

 Considerando o fluxo e a fluidez dos vínculos na contemporaneidade, percebemos 

que o aplicativo Tinder representa essa realidade. O aplicativo, que tem como proposta unir 

pessoas que buscam de relacionamentos amorosos, representa a ‘velocidade’ da Internet ao 

passo que propicia aos usuários agilidade para que encontrem novos romances sem a 

necessidade de deslocamento físico de forma prática, acessível e dinâmica.  

 Via Tinder, os usuários podem interagir, ver as fotos dos outros usuários, e caso 

tenham interesse podem estabelecer o bate-papo com os seus possíveis futuros romances. 

Segundo dados da pesquisa, os usuários não usam o aplicativo apenas com ‘fins amorosos’, 

mas também para conseguir novas amizades, novas conexões e encontrar pessoas já conhecidas 

- fora da rede. 

  Diante dessas constatações, verificamos que o Tinder se torna um espaço de 

interação que propicia a sociabilidade; podendo gerar (ou não) relacionamentos amorosos. 

Consideramos ainda que o Tinder é um lugar de convivência que atua em favor da interação 

dos indivíduos. No aplicativo a comunicação entre os indivíduos é facilitada; pois as ‘barreiras’ 

de timidez e dificuldades de começar um novo vínculo são ‘quebradas’, já que basta aos 

usuários escolher ‘coração’ ou ‘X’, respectivamente, optando por ‘combinar’ ou ‘ignorar’ o 

usuário disponível na tela.  
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 Podemos ainda considerar que o Tinder representa uma ‘nova’ forma de 

sociabilidade. Essa nova forma de sociabilidade, ancorada na velocidade e na praticidade, ao 

mesmo tempo espelha o comportamento vivido socialmente e estimula esse comportamento. 

  O Tinder assim atua como uma plataforma de interação social onde a sociabilidade 

se materializa e onde os laços são construídos com uma dada ‘liberdade’ e ‘informalidade’. 

Considerado como uma ‘interação divertida’, o aplicativo faz com que as amizades, os 

romances, os bate-papos e os relacionamentos sejam mais fluidos e mais frouxos, livres das 

‘formalidades’ e dos ‘padrões’ dos relacionamentos iniciados fora do aplicativo.  Diante 

disso, percebemos o Tinder como um meio a favor da sociabilidade, não necessariamente com 

fins amorosos, mas sim como uma plataforma de estabelecimento de laços sociais e de vínculos, 

onde fotos, emojis e GIFs são usados em favor do estabelecimento desses vínculos.  
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Resumo 

Analisa temáticas relacionadas à vida pública do religioso, a partir da análise de conteúdo de 

cinco vídeos e 216 comentários postados nos vlogs Bíblia Freestyle, Dois Dedos de Teologia e 

Fabiana Bertotti. Habermas (2013) aponta que as comunidades religiosas só são consideradas 

razoáveis quando utilizam argumentos seculares para defender sua posição. A pesquisa aponta 

que isto também se dá no YouTube, no qual uma argumentação lógica e secular tem importância 

enquanto se conversa com quem não é evangélico. Entre quem é religioso, contudo, a 

argumentação pode restringir-se tão somente a argumentos religiosos. 

 

Palavras-chave: Religião. Política. YouTube. 

 

 

1 Introdução 

A relação entre religião e vida pública é tema controverso, especialmente quando se 

discute a crescente influência das denominações religiosas na política. Em um Estado cuja 

Constituição Federal foi promulgada “sob a proteção de Deus”, as intervenções das igrejas no 

poder temporal se manifestam com frequência. É enganoso, contudo, entender que a 

proximidade entre estes polos demonstra que o argumento religioso, por si só, ainda fala com a 

mesma autoridade que tinha na Idade Média. O dogma submete-se à força da lei, sendo essa a 

expressão última da verdade – enquanto ela viger.  

A partir da análise de conteúdo de três vídeos dos canais Bíblia Freestyle, Dois Dedos 

de Teologia e Fabiana Bertotti, assim como dos comentários neles postados, procura-se 

levantar temáticas relacionadas à vida pública do cristão. Deste modo, o artigo objetiva observar 

como pontos de vista religiosos são defendidos nos vlogs do YouTube. Ressalta-se que os dados 

apresentados neste artigo compõem resultados parciais de dissertação de mestrado defendida 

pelo autor.  

 

 

 

                                                 
54  Trabalho apresentado no GT 6 – Comunicação e Religiosidade do VIII Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  

 
55 Mestre em Comunicação, na linha de Mídia e Cultura, pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás. E-mail: freddroliveira@gmail.com. 
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2 O religioso em sua vida pública 

A civilização eclesiástica que caracterizou a Idade Média foi substituída por uma 

sociedade secular. Isto significa que a argumentação religiosa encontra-se sob o escrutínio de 

uma lógica cartesiana, que assume como verdadeiro apenas o que sobrevive às tentativas de 

refutação e assenta-se em certezas verificáveis. (TROELTSCH, 1912). “A infabilidade divina 

e a intolerância eclesiástica deram, necessariamente, lugar a tolerância e ao relativismo 

humano”, conforme Troeltsch (1912, p. 19, tradução do autor).   

Fergusson pontua que 

 

A preeminência social das igrejas desapareceu em uma cultura mais plural que 

estima as escolhas individuais de estilo de vida e tende a perceber o 

compromisso religioso como algo agora restrito a um domínio privado ou 

subcultural. A antiga opção da ascese tem sido descrita pejorativamente como 

a ‘tentação sectária’. A igreja pode manter sua identidade encurralando seus 

membros em subgrupos fortemente definidos nos quais eles são socializados 

nos modos das autênticas formas de vida cristã. (FERGUSSON, 2004, p. 4, 

tradução nossa56). 

 

A ubiquidade das mídias também transforma este contexto. Hoover (2006) destaca um 

contexto social em que o vínculo a uma denominação é rejeitado, enquanto cada vez mais 

pessoas sentem-se os responsáveis por suas próprias vidas religiosas. É a falência do poder 

pastoral? Não se as mídias religiosas forem consideradas seus novos espaços de ação, como 

propõe Albulquerque Jr. (2011).  

“A mídia, com a linguagem própria e a lógica econômica que a caracterizam, já é a 

maior fonte de informações sobre a religião”, destaca Moreira (2008). Elementos antes 

específicos da religião passam a ser assumidos por novos especialistas (seculares), que passam 

a disputar espaço com os sacerdotes. A mídia, com seu mosaico religioso, participa de um 

reencantamento secular.  

Neste contexto, as comunidades religiosas têm de reorganizar suas relações com a 

sociedade secular. Habermas (2013) aponta o atentado terrorista de 11 de setembro de 200157 

                                                 
56 “The social pre-eminence of churches has disappeared in a more pluralistic culture that esteems individual life-

style choices and tends to perceive religious commitment as now restricted to a private or subcultural domain. The 

former option of withdrawal has been described pejoratively as ‘the sectarian temptation’. The church can maintain 

its identity by corralling its members into tightly defined subgroups within with they are socialized in the ways of 

authentic Christian life forms” (FERGUSSON, 2004, p. 4) 
57 De acordo com Luiz Bernardo Leite Araújo, professor da UFRJ que escreve a apresentação de Fé e Saber 

(HABERMAS, 2013), a entrega do Prêmio da Paz pela Associação de Livreiros da Alemanha ocorreu cerca de 

um mês após o fatídico 11 de setembro. O atentado às torres gêmeas do World Trade Center, assim como o 

sequestro de aviões comerciais matou mais de três mil pessoas.  
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como o estopim da tensão entre religião e sociedade secular. De um lado, grupos religiosos que 

repudiam símbolos da modernidade globalizada como o próprio inimigo encarnado. Do outro, 

a sociedade estadunidense que erige um discurso de vingança que remete a trechos bíblicos. 

Este discurso, entretanto, não levou a um clamor por uma vingança exercida na guerra58. 

Segundo o autor, as comunidades religiosas de nossa sociedade – que Habermas define 

como pós-secular – só são consideradas razoáveis quando entendem “o encontro 

cognitivamente dissonantes com outras confissões e religiões”, adaptam-se à autoridade 

científica e adeque-se “às premissas do Estado constitucional, que se fundam em uma moral 

profana”. (HABERMAS, 2013, p. 7). 

A própria liberdade religiosa está ligada a uma pacificação do pluralismo de visões de 

mundo. O Estado exige do crente uma divisão de sua identidade entre a identidade do religioso 

(mundo privado) e a do cidadão (esfera pública). E não somente sua identidade deve se adaptar: 

também precisam mudar os discursos. Entretanto, este não é um processo sem perdas – também 

para a sociedade secular (HABERMAS, 2013). 

 

São eles que têm de traduzir as suas convicções religiosas para uma linguagem 

secular antes de tentar, com seus argumentos, obter o consentimento das 

maiorias. [...] Mas a procura por argumentos voltados à aceitabilidade 

universal só não levará a religião a ser injustamente excluída da esfera pública, 

e a sociedade secular só não será privada de importantes recursos para a 

criação de sentido, caso o lado secular se mantenha sensível para a força da 

articulação das linguagens religiosas. Os limites entre os argumentos seculares 

e religiosos são inevitavelmente fluidos. Logo, o estabelecimento da fronteira 

controversa deve ser compreendido como tarefa cooperativa em que se exija 

dos dois lados aceitar também a perspectiva do outro. (HABERMAS, 2013, 

p. 15-16, itálico no original). 

 

Para Habermas (2013), é necessário que os dois lados se ouçam. As maiorias (sociedade 

secular) devem se dispor a ouvir as minorias religiosas em seus argumentos. É necessária 

vontade, por parte destas minorias, em traduzir seus conceitos religiosos na linguagem 

                                                 
 
58 Habermas (2013) ainda aponta um consequente interesse pela religião, mesmo que temporário.  É “como se o 

estonteante atentado fizesse vibrar uma corda religiosa no mais íntimo da sociedade secular, as sinagogas, as 

igrejas e as mesquitas se viram subitamente lotadas de toda parte” (op. cit., p. 2). Habermas lembra que, embora o 

luto e essa “conexão instável” com a religião tenham tomado conta do país, isto não estimulou um clamor por 

guerras (a autoproclamada Guerra contra o Terror, organizada pelos EUA e aliados pouco tempo após os atentados, 

é muito mais o fruto de uma política externa que resposta a um clamor da população daqueles países). 

Provavelmente, quem buscou alguma religião procurava conforto e sentido. Cabe relembrar que, conforme Weber 

– comentado por Pierucci (2003) – a ciência não pode trazer sentidos, já que opera numa instância que não 

considera um imperativo teleológico.  
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secularizada e conviver com o Estado e as outras visões de mundo. Quando isto não é 

obedecido, o 11 de setembro se torna comum.   

 

3 Metodologia 

Este artigo procura demonstrar temáticas relacionadas à vida pública do religioso e a 

relação entre igrejas e política. Para tanto, realiza-se uma pesquisa básica, exploratória, com 

abordagem qualitativa. Analisa-se cinco vídeos e seus comentários a partir da metodologia de 

análise de conteúdo.  

A seleção dos vlogs religiosos levou em conta sua visibilidade (número de 

visualizações, comentários, vídeos que se tornaram virais etc.). Também se considerou se pelo 

menos 80% do conteúdo era de autoria do próprio vlogger e se as postagens permitiam 

comentários. A partir disto, foram selecionados os canais Bíblia Freestyle (Ariovaldo Jr.), Dois 

Dedos de Teologia (Felipe Cruz e Yago Martins) e Fabiana Bertotti. Considerou-se vídeos 

publicados (conteúdo produzido pelo próprio vlogger) entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015 

que discutissem as relações entre religião e sociedade secular.  Escolheu-se os trinta vídeos com 

maior número de visualizações e comentários. Por fim, através de sorteador online 

(random.org), selecionou-se cinco vídeos, listados no Quadro 01.  

 

Quadro 01 - Vídeos analisados 

 

Canal Título do vídeo Duração 

 

Bíblia Freestyle #46 – Missão integral 5’01” 

Fabiana 

Bertotti 
O cristão e a política  10’22” 

Bíblia 

Freeestyle 

#Rapidinha 11 - Seria a 

crença em Deus irracional 

pela atitude dos teístas? 

10’11” 

Dois dedos de 

Teologia 

Religião e política 

no estado laico 
31’27” 

Fabiana 

Bertotti 
Você é um crente legal? 4’46” 

 

Fonte: adaptado de Oliveira (2015). 

 

Realizou-se a transcrição dos vídeos selecionados, assim como a coleta dos 

comentários de quem os assistiu. Com a opção do YouTube “principais comentários” ativada, 
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escolheu-se os quinze primeiros comentários. Quando este comentário era respondido, 

considerou-se as quinze primeiras respostas. Deste modo, foram selecionados 216 comentários 

e respostas, feitos por 146 pessoas. A partir destes dados, realizou-se análise de conteúdo a fim 

de identificar o perfil de quem comenta. Quando um usuário assume-se como religioso em seu 

comentário, foi assim considerado.  

A metodologia utilizada na análise destes comentários foi a análise de conteúdo (AC). 

Um método caracterizado pela empiria e exploração, tem diversas escolas e interpretações. 

Segundo Franco (2005), ela parte da mensagem, que pode ser verbal, gestual, figurativa, 

documental, silenciosa ou provocada. Esta mensagem expressa determinado significado e 

sentido. (FRANCO, 2005). A análise de conteúdo permite que se colete os temas mais presentes 

e também peculiaridades dos comentários.  

 

3.1 Vlogs analisados 

Ariovaldo Jr. é pastor da Igreja Manifesto Sal da Terra em Uberlândia, MG. É um dos 

autores da Bíblia Freestyle, paráfrase do texto bíblico que utiliza gírias e palavras de baixo 

calão. O estereótipo de pastor evangélico não se adequa à Ariovaldo. Tatuado, tem piercing no 

nariz e define-se no Facebook como “pastor, teólogo do mundo real, palestrante 

desmotivacional, tradutor freestyle das Escrituras, admirador do Ensino Reformado e portador 

de TDAH com a bênção de Deus!”. (ARIOVALDO JR., 2015). 

Felipe Cruz e Yago Martins, por sua vez, são os vloggers do Dois Dedos de Teologia. 

Representantes do movimento reformado evangélico, estão acostumados a citar diversos 

filósofos e teólogos durante seus vídeos. Segundo os vloggers, o canal é seu espaço para dar 

seus “pitacos” sobre teologia. Fabiana Bertotti se diz cristã adventista, casada e escritora. Ela 

ministra palestras e  dá conselhos pedidos por e-mail, Facebook ou YouTube. 

 

4 Resultados 

Foram analisados 216 comentários, feitos por 146 pessoas. O Gráfico 02 apresenta o 

perfil destes que comentaram nos vídeos analisados. Já o Gráfico 03 demonstra o teor destes 

comentários em relação ao que se é defendido no vídeo.  
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Gráfico 02 - Participação por confissão religiosa nos vídeos analisados 

 

 

Fonte: Oliveira (2015). 

 

Gráfico 03 - Teor dos comentários em vídeos analisados 

 

Fonte: Oliveira (2015). 

 

 

A partir dos vídeos e seus comentários, é possível perceber a existência de um fato 

social que é apontado como uma problemática a ser superada. Este problema é diferente para 

cada grupo. Entre os religiosos, destaca-se Fabiana Bertotti, que no vídeo “O cristão e a 

política” faz distinção entre política e politicagem, sendo esta última a má atuação de gestores 
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públicos e políticos. A vlogger diz que o cristão tem dever moral e religioso de escolher líderes 

íntegros, a partir de um voto escolhido com a ajuda da consciência e da oração.  

Entre aqueles cuja confissão religiosa não é identificada teme-se pela laicidade do 

Estado. O comentário feito pelo usuário Popeye Sangreto no vídeo “Religião e política no 

Estado laico” sintetiza este medo:  

 

Popeye Sangrento (2 “gostei”) 

O religioso tem o direito de pensar o mundo com a sua própria crença, o que 

ele não tem direito é o de IMPOR a sua visão do mundo, a sua crença, aos 

outros, como no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a 

marginalização de outros tipos de religiões ou religiosos. (Dois Dedos de 

Teologia – Religião e política no Estado laico).  

 

Em oposição a estes problemas, há um ideal, um dever-ser. É possível perceber a 

existência de um ideal de política, políticos e organização do Estado. O político ideal oscila 

entre aquele de reputação e caráter ilibados àquele que rejeita ideias políticas de esquerda, como 

aponta o exemplo a seguir: 

 

Rapaz, se o cara tiver uma proposta de governo boa, se o cara defende vida, 

se o cara defende o casamento como está na Constituição, se o cara é contra o 

aborto, se o cara defende privatização em massa, se o cara defende a abertura 

do mercado, ele pode ser da igreja de Satanás, ele tem o meu voto, eu não tou 

nem aí. (Yuri) 

_ Sabe por quê? Porque a graça comum age desta forma. Deus vai guiar para 

que o propósito dele seja cumprido. A nossa função aqui é tentar buscar 

aquelas pessoas que pensem em conformidade com as escrituras e, às vezes 

meu amigo, Deus vai usar o ímpio pra agir conforme ele deseja. (Felipe). (Dois 

Dedos de Teologia – Religião e política no Estado laico).  

 

 Defende-se uma separação entre Estado e igreja.  “Esta separação entre igreja e Estado 

é saudável, a gente não pode querer linkar as duas coisas senão você vai acabar caindo num 

tipo de despotismo, seja do lado da igreja, seja do Estado”, comenta o vlogger Felipe Cruz em 

“Religião e política no Estado laico” (Dois Dedos de Teologia). Apesar disto, aponta-se que a 

cosmovisão religiosa influencia o modo de ver a política.  

Felipe Cruz e Yago Martins destacam que o Estado laico não deve considerar a 

argumentação religiosa como insuficiente para a defesa de um ponto de vista específico. 

Segundo Felipe, tal separação torna válidas apenas as cosmovisões ateísta, agnóstica e, no 

máximo, a deísta, mas nunca a cristã. Isto, diz Yago, é a separação entre cidadãos, a partir da 
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qual alguns podem expressar suas crenças – ou não-crenças – e deixa-las influenciar as questões 

públicas e outros, relega-las ao privado.  

Por fim, os vloggers são unânimes ao apontar que o religioso deve atentar para a 

política, evitando estar alienado. Contudo, há quem apoie a candidatura de líderes evangélicos, 

enquanto outros as defendem somente se tais lideranças renunciarem a seus títulos eclesiásticos. 

A partir do ideal, do dever-ser, são estabelecidas interdições. Importa destacar que elas 

são proibições da comunidade a algum comportamento ou discurso. Apresentadas como alertas, 

conselhos ou ordens, normatizam a vida pública. Importa destacar que a existência da interdição 

indica a presença de mecanismos de vigilância a fim de garantir seu cumprimento. A quem 

desobedece tais regras, são prometidas consequências nefastas.  

Nos vídeos e comentários analisados, encontram-se interdições político-ideológicas e, 

também, doutrinárias. O primeiro tipo de proibição manifesta-se como rejeição a doutrinas 

políticas ou à participação do evangélico em pleitos eleitorais. Também se percebe nos 

comentários e nos vídeos restrição a determinadas ideias ligadas à esquerda política. Tal 

rejeição manifesta-se em diversos comentários, como apresentado abaixo: 

 

João Paulo (1 like) 

Interessante que esses esquerdistas são quem mais carrega dogmas 

(socialismo,marxismo,faminismo,gayzimo,direito dos manos, maconismo etc 

etc ) e são exatamente eles os mais intolerantes com o Cristianismo.. 

Obviamente pois os valores cristãos apresenta resistência a toda essa demência 

e lixo moral defendido por eles. 

Aos cristãos: JAMAIS deixem que te convençam que a bancada 

evangélica/católica ou que pastores/evangélicos/padres/católicos nao deve se 

misturar com a politica ou assumir a presidência, pois é uma ideia ditatorial, 

anti-democrática,até criminosa que certamente vem de um MAL 

INTENCIONADO!! (Dois Dedos de Teologia – Religião e política no Estado 

laico).  

 

Diego Nunes (3 “gostei”) 

[Para Fabiana Bertotti] era comunistazinha? votava não. (Fabiana Bertotti – O 

cristão e a política). 

 

Entre os não-religiosos, defende-se a restrição das relações entre religião e Estado. Neste 

sentido, tece-se críticas à atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional, apontando 

fidelidade à Bíblia e não ao bem comum. 

 

joaquim silva  

Ficar quieto enquanto os cristão cagam na política e na sociedade em geral? É 

nessa sociedade que eu vivo, e a hipocrisia cristã é nojenta... Cristãos não 
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fazem o bem, cristãos fazem o que está escrito na bíblia independente de ser 

certo ou não, e isso é doença, uma doença que só pode ser curada com a 

racionalidade... (Bíblia Freestyle – Rapidinha #11 – Seria a crença em Deus 

irracional pela atitude dos teístas?).  

 

Gustavo Ribeiro (editado pelo usuário) 

[...] Sabemos muito bem que a bancada evangélica do Congresso é grande e 

sempre querem passar projetos com base religiosa ou não deixar passar 

projetos que eles não concordam pois a "religião não permite", mesmo o 

projeto sendo coerente e baseado em fatos, estatísticas e estudos. E sabemos 

também que isso fere a liberdade religiosa na "Casa do Povo" pois o presidente 

da câmara, evangélico, permite cultos evangélicos enquanto nega e 

marginaliza os do candomblé e variados. (Dois Dedos de Teologia – Religião 

e política no Estado laico).  

 

A interdição doutrinária se manifesta quando conteúdos religiosos são elencados para 

criticar determinado ponto de vista. Entre os comentários de “O cristão e a política”, está um 

em que o usuário Jonas Kakaroto cita Ellen White (em seu livro “Conselhos para a Igreja e 

Obreiros Evangélicos”), escritora muito respeitada no adventismo. Esta citação defendia que 

Deus quer que seu povo se desligue de discussões políticas. 

As reelaborações, por sua vez, são respostas às interdições. Procuram questioná-las, 

geralmente utilizando a mesma fundamentação da proibição ou novos argumentos. Assim, uma 

interdição doutrinária será respondida com proposições doutrinárias. Nos vídeos e comentários 

analisados, encontra-se quatro formas de reelaboração: moral, doutrinária, científica e empírica. 

Este primeiro modo de argumentar parte da afirmação que se procura resguardar a moral e o 

respeito ao próximo para descontruir determinada argumentação. É o caso do seguinte 

comentário: 

 

Adriano Fonseca (7 “gostei”) 

De boa meus amigos, não querem acreditar em Deus, vao ver um video de 

algum filosofo ateu ou ler Nietzsche, nada melhor que cada um na sua e com 

os seus, respeitar a liberdade alheia é um valor admirável em qualquer religião 

(ou não-religião). [...]. (Bíblia Freestyle – Rapinha #11 – Seria a crença em 

Deus irracional pela atitude dos teístas?). 

 

Um exemplo de reelaboração doutrinária se dá no comentário do usuário Patrick Silveira 

no vídeo “O cristão e a política”, de Fabiana Bertotti. Ele comenta que em “Fundamentos da 

Educação Cristã”, Ellen White diz não haver erro em aspirar cargos deliberativos e legislativos. 

Patrick argumenta que o “cristão pode se candidatar, mas para tal deve ser puro como José e 

Santo como Daniel”. (Fabiana Bertotti – O cristão e a política). 
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Reelaborar a partir da empiria é contar um testemunho pessoal, a fim de que este 

questione a proibição manifesta pelo grupo. Por sua vez, a reelaboração científica desacredita 

alguma posição a partir de elementos e pesquisas científicas. No vídeo “Rapidinha #11 – Seria 

a crença em Deus irracional pela atitude dos teístas?”, percebe-se uma ocorrência nos 

comentários.  

 

Rodrigo Goes (1 “gostei”) 

Argumentos bons seguido de fé racional,logo a conclusão é tão obvia que o 

ateismo precisa ser contrario a arqueologia a historia e por um bom senso no 

minimo tosco....God bless 

 

 

Ivan Lanza  

Nem arqueologicamente a biblia é confiavel, mas outra não é pq existiram 

cidades e pessoas de verdade na biblia que ela é real, se for assim vingadores 

é real pq se passa em nova iorque. 

  

Rodrigo Goes  

 +Ivan Lanza 

nosssss rs 

  

Pedro Purcino (1 “gostei”) 

+Ivan Lanza legal que as mesmas referências usadas pelos ateus, escavações, 

documentação, etc, quando não beneficiam seu ponto de vista não são 

confiáveis XD, doce e inebriante ironia. (Bíblia Freestyle – Rapinha #11 – 

Seria a crença em Deus irracional pela atitude dos teístas?). 

 

Frente às reelaborações, manifestam-se intervenções. Nos vídeos e comentários 

analisados, apresentam-se como solicitações de recomendações. Ocorrem quando alguém 

pergunta sobre o que o vlogger acha de determinado candidato à Presidência da República, por 

exemplo. Tais recomendações, contudo, têm caráter de interdição. Quando alguém as pede, está 

solicitando, na verdade, que se restrinjam os limites em que pode atuar. Também servem como 

agendamento de determinadas discussões. 

O Quadro 01 apresenta temas encontrados na análise: 

 

Quadro 01 - Sentidos sobre a vida pública do religioso. 

 
 RELIGIOSOS NÃO-IDENTIFICADO E  

NÃO-RELIGIOSOS 

Problematização Politicagem domina o cenário 
político do país. Partidos de 
esquerda lutando contra a família 
e questões doutrinárias. Mundo 
caído e condenado.  

Intervenção excessiva e relações 
problemáticas entre religião e política.  
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Ideais A igreja deve fazer diferença na 
sociedade, ser verdadeira e 
socialmente útil. O cristão não 
pode ser alienado politicamente e 
deve contribuir. Religião e 
política podem ser 
saudavelmente associados.  
 

Estado verdadeiramente laico, sem 
participação política da religião.  

Interdições Varia entre total restrição à 
política ou rejeição a ideias de 
esquerda. Religioso pode 
participar da política, mas só se 
for fazer a diferença, mas é bom 
evitar porque é antro de 
corrupção.  
 

A religião pode pensar a sociedade 
do modo como quiser, contudo, não 
tem direito de impor seus dogmas e 
posições. Relações entre religião e 
Estado devem ser mínimas.  

Reelaborações A Bíblia coloca os cristãos como 
agentes do Reino que devem 
fazer justiça social e diferença. A 
política é o campo onde pode-se 
lutar contra desmandos da 
esquerda.  
 

Estado laico contém a religião como 
esfera social, mas não a dá 
eminência. Igrejas têm de pagar 
impostos e não devem ter direito à 
isenção.  

Intervenção OU  
Recomendação 

Solicitam-se recomendações em 
quem votar, no porque votar etc. 

Não sugere-se intervenções, embora 
reforce-se o interdito.  

.   
Fonte: Oliveira (2015). 

 

A ideia de uma argumentação religiosa lógica e acessível para quem não é relligoso 

está presente, de certo modo, nos cinco vídeos analisados. Quando Ariovaldo Jr. convoca a 

igreja a assumir para si a proposta da Missão Integral, chama para a “manifestação da verdadeira 

igreja do senhor Jesus Cristo nos nossos dias”. (Bíblia Freestyle - #46 – Missão Integral). O que 

propõe é uma aplicação prática da ética cristã entremeada ao evangelismo. 

Travestida neste discurso está uma proposição religiosa que justifica a existência da 

instituição religiosa. Para tanto, usa-se estratégias que, não necessariamente, passam por uma 

argumentação prosélita ou militante. A igreja que trata do órfão e da viúva é aquela que tem 

uma relevância prática que justifica sua isenção fiscal.  

 

5 Considerações 

A análise aponta a conflituosa identidade do participante da comunidade religiosa. 

Para permanecer na comunidade religiosa, deve respeitar suas normas. Por outro lado, ao 

relacionar-se com a sociedade secular, precisa falar outra língua. Precisa argumentar em termos 

seculares para ser ouvido e ser respeitado. Se a argumentação na comunidade obedece 

argumentos religiosos, fora dela, é preciso traduzi-los. Em sua identidade o religioso combina 
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sua confissão, filiação comunitária e, também, seu lugar na sociedade civil. Neste sentido, a 

relação entre religião e sociedade secular é uma negociação complexa. 

Também é uma relação naturalizada. O religioso consegue caminhar entre suas 

identidades com certa facilidade. A discussão democrática sobre uma questão como aborto 

convida também líderes de igrejas para opinar.  Destaca-se, contudo, que esta tradução se 

manifesta quando se fala com quem não partilha a mesma confissão religiosa e quando se quer 

ser entendido. Quando não se quer debater, ou o interlocutor também é religioso, é a 

argumentação religiosa que é utilizada.  

Embora as tensões entre sociedade secular e comunidades religiosas existam e se 

manifestam, há uma constante negociação de sentidos. As novas línguas reelaboram crenças 

religiosas e, também, seculares. E, como lembra Hoover (2006), estas novas línguas também 

preenchem as mídias e seus mosaicos religiosos.  
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Embate midiático na eleição de Marcelo Crivella: os evangélicos 

conquistam o Poder Executivo59 

 

Jackeline Osório60 

  

 

Resumo  

Igrejas contemporâneas e neopentecostais iniciaram cruzadas específicas até a conquista da 

política: primeiro assumiram antigos ‘pontos de venda’ das cidades, depois o comando de rádios 

e emissoras de televisão. Por fim, chegaram ao parlamento. Agora se embrenham em conflitos 

para conquistar o Poder Executivo. E para esta conquista, travam nas mídias uma guerra 

doutrinária e política.  A vitória de Marcelo Crivella para comandar a Prefeitura do Rio de 

Janeiro assinala o agravamento das disputas religiosas e aceleramento no uso das mídias para a 

conquista do poder.   

 

Palavras-chave: Mídia, Religião, Política, Marcelo Crivella, Igreja Universal, Análise de 

Discurso 

  

  

Introdução 

 O crescimento das igrejas evangélicas no Brasil não requisitou apenas antigas salas de 

comércios e cinemas espalhadas pelas cidades. Através de denominações imaginativas como 

Cuspe Santo, Fogo e Glória, Bola de Neve, Igreja Barco da Salvação, Cidade de Refúgio, dentre 

várias outras, a religião chegou aos centros urbanos e redesenhou uma nova realidade.   

Além de dominar vários ‘pontos de venda’, esse grupo cada vez mais numeroso no país 

avançou também no dial e criou um poderoso sistema de marketing. Sermões, pregações, missas 

e cultos evangélicos são apenas alguns dos ritos religiosos presentes nas manhãs, tardes e noites 

das emissoras de rádio e TV. A Igreja Universal, por exemplo, conquistou a audiência da 

imprensa escrita ao distribuir seu jornal com uma tiragem de três milhões de exemplares.  

O fenômeno midiático, todavia, não é recente. A própria origem da imprensa, no século 

16, esta relacionada com a igreja, quando Johannes Gutenberg resolveu multiplicar os textos 

bíblicos em circulação na Europa.  

Diante desta realidade de uso instrumental cada vez maior das mídias, a igreja também 

recuperou rapidamente seu poder de força no campo político, como ocorre em nações da 

América Latina e nos Estados Unidos. Apesar de Cristo pregar “a César o que é de César”61, 

                                                 
59 Trabalho apresentado no GT6  Comunicação e Religiosidade do  VIII Seminário de Mídia e Cultura – X 

Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 06 e 08 de dezembro de 2016. 
60 Discente do Programa de Pós-graduação de Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC)  
61 Mateus (Capítulo 22, versículo 21, Bíblia Sagrada).    
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está clara a aproximação histórica das igrejas ocidentais com a política, fatos evidenciados por 

historiadores como Coulanges (2002) e Hobsbawn (2013).  

O contexto político brasileiro é particularmente inédito, na medida em que uma 

verdadeira guerra religiosa se sucedeu na disputa eleitoral do Rio de Janeiro, em 2016. Pela 

primeira vez, um líder plenamente identificado com a Igreja Universal, uma das principais 

denominações neopentecostais do país, venceu as eleições majoritárias62. O Bispo Marcelo 

Crivella (PRB), um dos principais articuladores da denominação, venceu as eleições no dia 30 

de outubro, em uma disputa de segundo turno, ao derrotar o deputado estadual Marcelo Freixo 

(Psol), por 59,36%  contra 40,64%.   

Este artigo tem o objetivo de verificar a conexão entre mídia, política e religião a partir 

da eleição do bispo da Universal, que conquistou o direito de chefiar o Poder Executivo de uma 

das principais cidades do Brasil.  

Como metodologia de estudo, tendo em vista esta estreita relação entre mídia, religião 

e política, impõe-se revisão bibliográfica e análise de discurso de duas imagens que circularam 

nos espaços midiáticos nos dias que antecederam a eleição e que precederam a disputa: a 

imagem da capa da revista “Veja”, edição de 22 de outubro, e uma postagem na rede social do 

“Fala que eu te escuto”, um dos programas mais tradicionais da Record, informação divulgada 

no dia 31 de outubro.   

Antes, pretende-se abordar as conexões cada vez mais estreitas e sensíveis entre política 

e religião, que faz uso da mídia como instrumento de conquista e manutenção de poder. O 

recorte temporal é dilatado e resumido, mas necessário para perceber que a igreja faz uso 

midiático há tempos para sua perpetuação e manutenção de seus interesses.     

   

1.Conexões Entre Mídia, Política e Religião 

 As primeiras tiragens da versão da Bíblia, produzidas pela impressora de Gutenberg, vieram à 

tona em 23 de fevereiro de 1455, na Mangucia. Gutenberg não inventou a impressão, ousadia 

atribuída aos chineses, mas foi o empreendedor que se tornou notável por aprimorar a ideia.  

Na época, a obra tinha o nome “Bíblia de 42 linhas” em referência ao número de linhas 

em cada página, e se transformou em um dos exemplares bases para a publicação de outros 

                                                 
62 A conquista de espaços no Poder Legislativo tem ocorrido desde a década de 1980, quando se formou a bancada 

evangélica no Congresso Nacional. Mas vitórias em executivos municipais são mais recentes, como ocorreu em 

Bela Vista de Goiás, com o prefeito Eurípedes José do Carmo, irmão do líder da Assembleia de Deus, Oídes José 

do Carmo.  O mesmo pastor elegeu outro irmão, ex-deputado Luís Carlos do Carmo, hoje suplente do senador 

Ronaldo Caiado (DEM).     
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livros – incluindo jornais impressos. A grande diferença dos manuscritos para as produções 

artesanais era a capacidade de produzir em larga escala, poupar a energia dos caligrafistas e se 

alastrar de forma veloz na sociedade.  

A mídia definida como meio, como espécie de suporte, tem início nesta fase produtiva, 

antecipando em séculos a revolução industrial. Nos dois séculos seguintes, todavia, o acumulo 

de conhecimento em impressão fez com que informar se transformasse em uma necessidade 

premente e social – dos indivíduos e da própria indústria. Como não poderia ser diferente, 

devido ao imenso poder, as igrejas tornaram-se detentoras dos padrões mais evoluídos de 

comunicação midiática. Ao propor uma teoria social da mídia, Thompson retorna nas relações 

desta com a religião:  

 

(...) há uma grande variedade de instituições que assumem um papel particular 

historicamente importante na acumulação dos meios de informação e de 

comunicação. Estas incluem instituições religiosas, que se dedicam 

essencialmente à produção e difusão de formas simbólicas associadas à 

salvação, aos valores sociais e crenças transcendentais. (THOMPSON, 

1998, p. 24) 

 

A Igreja Católica, em um primeiro momento, não visualizou o potencial dos meios 

comunicacionais impressos para o fortalecimento da religião. Ao contrário, as novas unidades 

cristãs que surgiram a partir da Reforma Protestante é que valorizaram a nova tecnologia para 

a disseminação das suas doutrinas. Desenvolveram-se modelos alternativos de discursos que 

tinham relação com as condições exigidas pela mídia. Afinal, o medium padronizava e 

estandardizava, como na “Bíblia de 42 linhas”, que, por fim, modificava a forma de leitura.  

Martino (2003) destaca o sincretismo que surgiu a partir da aproximação do sagrado 

com o industrial: "Mídia e religião passam a formar um todo complexo, em uma relação de 

dependência tão comum que pode passar despercebida no cotidiano" (2003, p.8). Durante e 

após as revoluções industriais, a sociedade seguiu um caminho sem volta: torna-se plenamente 

midiatizada, amplia as redes de comunicação e conexão e gera novas significações. Conforme 

Martino, a igreja acompanha estas mudanças, ora as moldando, ora se adaptando: "A religião 

acompanha as sociedades em mudança modificando-se concomitantemente e adaptando-se as 

necessidades onde quer que estejam" (2003, p.51).  

A própria história do rádio em algumas nações se confunde com a evangelização 

midiática, indica Bendroth (1996, p. 77). A pesquisadora informa que no Equador, em 1930, 

por exemplo, a primeira rádio do país foi conquistada por meio de licença governamental, que 
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permitiu a construção de uma emissora com 200 watts de potência.  A “Voz dos Andes” 

transmitia evangelização programada pelos missionários Reuben Larson e Clarence W. Jones, 

que pediram a autorização para explorar o serviço.   

Décadas depois, a chegada da igreja eletrônica, manifestação que teve suas origens nos 

Estados Unidos, como identifica Libânio (2002), torna-se um novo paradigma para os estudos 

de comunicação. Ela tem intrigado pesquisadores de comunicação principalmente por conta da 

rápida penetração destas denominações em um campo de concessões públicas63, geralmente 

conquistado por meio de influência política. A tele-evangelização é composta por figuras com 

alto poder midiático e um discurso inovador e de consolo. Elas seduzem o público e revelam 

uma nova faceta do protestantismo, a de animador de auditórios-igrejas.   

  
Embora tal "igreja eletrônica" só seja possível por causa das condições 

socioculturais, econômicas e ideológicas do capitalismo avançado, ela se 

vincula, na imaginação do fiel, a figuras de pastores e interlocutores de 

excelente desempenho midiático. (LIBÂNIO, 2002, p.30)  

 

Diante da constatação de que as igrejas eletrônicas podem atrair fieis, espalharam no 

Brasil, aos moldes dos Estados Unidos, as denominações cuja centralidade está na mídia. E 

diante das características dos meios, o ritual e os sacramentos ganharam novos contornos, muito 

mais midiáticos. "Procura-se então uma espécie de religião sincrética entre o mundo 

tecnológico comunicativo e o mundo religioso" (SFEZ, 1994, p.297). 

Marcelo Crivella, figura que inspira o presente artigo, se insere na intermediação do 

mundo religioso e midiático por meio da música gospel e através de inserções radiofônicas de 

sua doutrinação evangelizadora.  Na Igreja Universal tornou-se bispo, sendo escolhido em 

seguida pela denominação para ser candidato ao Senado, em 2002.  Eleito naquele ano, ele 

voltou a vencer em 2010, fato que o consolidou como uma personagem que permeia os dois 

mundos: o político e o congregacional, o comunicativo e o numinoso, onde canta e apresenta 

programas evangélicos.  

A escalada de Crivella nestes dois mundos caracteriza essencialmente a  aproximação 

da religião com a política, sendo a mídia a aceleradora deste processo de justaposição. Ainda 

                                                 
63 A concessão pública consta na Constituição  Federal que descreve que cabe à União, através do Ministério das 

Comunicações, conceder a empresas privadas o direito de possuir um canal de televisão ou rádio no país. É 

necessário que as emissoras vençam um processo licitatório e cumpram uma série de regras relacionadas ao 

conteúdo e programação, com o intuito de garantir a pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. A 

fiscalização cabe ao Ministério das Comunicações. 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
146 

 

que Crivella seja o exemplo desta mediação sincrética e tecnológica, já que faz uso das mídias 

para veiculação de sua música e prática política, o sistema comunicativo neopentecostal atua 

em outros sistemas mais simples, gerando formatos que tornam mais fácil perceber os interesses 

midiáticos da religião. Neste sentido, é preciso observar que o principal mecanismo de 

comunicação destas igrejas se insere na evangelização direta, seja em programas de auditório, 

de debates, rádio e mesmo nas gravações dos próprios cultos. A igreja passa a assumir um papel 

importante na agregação de meios de informação e comunicação na sociedade, criando, por 

meio das mídias, personalidades, referências estéticas e visões de mundo.   

Crivella seria, portanto, uma variação dentro deste sistema, já que sinaliza ser um cristão 

que se insere preferencialmente no louvor e não apenas na pregação propriamente dita. A 

ubiquidade o torna ímpar, no sentido de que manipula os signos de forma sensível e competente, 

ampliando seus públicos64.  

Nas últimas três décadas, as instituições religiosas começaram a produzir e difundir 

formas simbólicas e culturais que se relacionam principalmente com a salvação. Os valores 

sociais e a crença são envelopados pelo transcendental (THOMPSON, 1998, p.24). Todavia, 

nos últimos anos, se acirrou o desejo em comunicar não apenas a salvação, mas a necessidade 

de prosperidade agora – e para tal ideologia, as denominações se engalfinham, com críticas para 

assumir os fiéis-consumidores umas das outras.  

A mídia assume um papel essencial nas igrejas neopentecostais que enxergam nos meios 

de comunicação o lugar propício para seu crescimento. Assim, a mídia religiosa é utilizada para 

difundir a doutrina e, até mesmo, atacar as igrejas concorrentes. O próprio prefeito eleito do 

Rio de Janeiro protagonizou este papel ao lançar “Evangelizando a África” (2002)65. Na 

obra,  lançada originalmente em inglês, em 1999, o então missionário na África disse que a 

Igreja Católica e outras religiões cristãs “pregam doutrinas demoníacas”.  O livro de Crivella é 

um ataque às demais religiões, como quando diz que religiões africanas abrigam “espíritos 

imundos”.   

Neste contexto de produção cultural e midiática, Crivella age voltado para disseminar 

um discurso e desconstruir outros, em uma nítida cruzada de interesse suprematista político. No 

                                                 
64 Marcelo Crivella tem 14 discos lançados desde 1992, além de três livros: “Histórias de Sabedoria e Humildade”, 

“Um Sonho que se Tornou Realidade” e “Evangelizando a África”  

 
65 Obra lançada pela Editora Gráfica Universal 
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contexto das denominações evangélicas, mas não apenas nestas, o número de fiéis tem 

importância para a credibilidade da igreja junto aos grupos de poder.  

E a partir do momento que se torna instituição, a igreja assume questões de ordem 

burocrática, distribuindo funções para os indivíduos que dela tiram o sustento. Neste caso, em 

um primeiro momento, Crivella seria o responsável da Universal por atuar nos espaços 

tecnológicos e midiáticos para atacar concorrentes, exercendo uma função mais incisiva no 

espaço público.  Hoje, sabe-se que sua atuação sofreu uma nítida mutação, estabelecida 

principalmente pelo pedido de perdão pelas posições que apresenta no livro66. No campo 

político, ele opta em ser o conciliador, tendo em vista o controle maior do Executivo e com ele 

dos orçamentos públicos.    

Ainda em sua primeira fase de homem religioso, Marcelo Crivella se categoriza como 

pregador musical. É neste sentido que a cúpula da igreja o escala para atuar nos ambientes 

evangélicos, onde se debate a salvação e a prosperidade. Em casos como estes, Martino diz que 

a disputa não é religiosa, mas de dominação. Portanto, o que motiva o religioso a produzir 

discursos contra adversários de fé é o desejo de ampliar o poder frente ao batalhão de crentes 

que ora se tornam audiências ora “irmãos” da Igreja Universal.   

  
Dessa forma, o que está em jogo é muito mais do que a propagação de ideias 

religiosas. O objetivo final é alcançar a dominação tendencial do campo 

religioso, as condições de monopólio para a “produção do sagrado”, 

destituindo os concorrentes de sua razão de ser, provando que suas obras e 

filosofias são pífias e que seu capital religioso é menor, falível, portanto inútil. 

(MARTINO, 2003, p.59)  

 

Assim, o indivíduo cansado da infelicidade, da tirania e da pobreza torna-se facilmente 

conquistado pelo sacerdote que oferece solução para os problemas sociais existentes através da 

pregação da prosperidade. Parece ser, portanto, um receptor diferenciado, um fiel escolado aos 

moldes do consumidor.  

  

Essa doutrina, reinterpretando ensinos e mandamentos do Evangelho, 

encaixou-se como uma luva tanto para a demanda imediatista de resolução 

ritual de problemas financeiros e de satisfação de desejo de consumo dos fieis 

mais pobres, grande maioria, como para a demanda (infinitamente menor) dos 

que almejavam legitimar seu modo de vida, sua fortuna e felicidade. 

(MARIANO, 1999, p.149) 
  

                                                 
66 Reportagem de O Estadão, de 17 de outubro de 2016 
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É neste contexto de mudanças de paradigmas da comunicação que Bauman fala de uma 

liberdade individual imensurável, que leva o homem para longe da igreja e demais instituições 

e o coloca num centro de escolhas pós-modernas. Ele opta em rejeitar tais denominações ou 

aceitá-las. E ao aceitar se sujeita. A igreja, mesmo com suas variantes destinadas a atender esse 

homem hodierno, segue estipulando regras e meios de vida que talvez sejam mais seguros do 

que os ofertados na modernidade. 

Deste modo, Bauman localiza no fundamentalismo religioso uma das características 

mais marcantes desta época:  

  

Num mundo em que todos os meios de vida são permitidos, mas nenhum é 

seguro, elas mostram coragem suficiente para dizer aos que estão ávidos de 

escutar, o que decidir de maneira que a decisão continue segura e se justifique 

em todos os julgamentos a que interesse. A esse respeito o fundamentalismo 

religioso pertence a uma família mais ampla de soluções totalitárias ou 

protototalitárias, oferecidas a todos os que deparam a carga da liberdade 

individual excessiva e insuportável. (BAUMAN, 1998, p.229) 

 

 O que mudou nas duas últimas décadas é o foco político. Por isso, a igreja escala seu 

personagem central, cantor gospel, missionário e pregador, para ser o homem público a 

representar um novo movimento. A relação de Marcelo Crivella com os integrantes da igreja, 

portanto, modula de cantor-fã e pregador-fiel para empreendedor-consumidor e representante-

eleitor.   

Assim, Marcelo Crivella, ao abandonar a relação cantor-fã, assume a missão de interferir 

no sistema jurídico nacional ao propor projetos de lei e vetar normas no âmbito do Congresso 

Nacional. A configuração que se inicia a partir de 2002, portanto, é de que a igreja deve não 

apenas sistematizar uma doutrina e sugerir padrões de comportamento, mas se inserir nos 

poderes e tornar lei suas convicções.  E neste sistema, as denominações, caso da Universal, faz 

uso das mídias, acelerado debates e reforçando a figura de seus representantes.  

No final da década de 1980, Habermas deixa claro que a religião teve importância 

crucial na história da humanidade, principalmente na formação do pensamento ocidental, mas 

que não supre mais as necessidades do mundo atual. A religião, assim, deveria renunciar suas 

aspirações de validade absoluta e limitar-se a oferecer uma visão de mundo entre outras 

igualmente legítimas (PINZANI, 2009, p. 213) 

  

Na modernidade, como afirma Habermas, a religião perde seu significado 

estrutural na sociedade. Na nossa leitura, isto quer dizer que, no seio do mundo 
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moderno, não mais estruturado pela lógica do sagrado, a religião deixa de ser 

“fundamento”, no sentido de algo que constitui “o essencial de”, mas pode 

cohabitar (doravante) em igualdade de condição com as esferas do agir 

profano (ARAÚJO, 1996, p. 200). 

  

Conforme Habermas, na sociedade secularizada, a religião pode até representar um 

obstáculo para que se chegue a um entendimento comum e livre da aceitação das normas. “(...) 

os crentes tendem a atribuir valor absoluto e não negociável a suas crenças morais, e isso 

dificulta a aceitação de argumentos e posições incompatíveis com tais crenças” (PINZANI, p. 

212).  

O alerta de Habermas, portanto, lança luz em uma situação evidente de conflito no 

campo político, uma vez que os egressos da igreja desejam repercutir no espaço público, 

tornando a religião um sedimento das normas sociais.  

 

2. Análise do Discurso  

A utilização da Análise do Discurso neste artigo visa, antes de tudo, revelar o conflito 

político por trás de uma eleição no Rio de Janeiro, tendo em vista a mediação proporcionada 

pelas mídias. Conforme Orlandi (2009), a prática da linguagem permite assentar na história a 

ideologia e o desejo dos falantes, tornando o sentido um elemento de destaque para a 

compreensão da realidade. É deste universo, portanto, a necessidade de perscrutar frases, 

símbolos, imagens e até mesmo sons.     

 

Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não 

trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra e 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando. Na análise do discurso, procura-se compreender a língua 

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do homem e da sua história. (ORLANDI, 2009, p. 15) 

 

Para esta pesquisa opta-se em analisar duas imagens emblemáticas das eleições de 2016: 

a capa da revista “Veja” que comunica uma detenção do bispo candidato e uma postagem do 

Facebook, do programa “Fala que eu te escuto”, da TV Record, empresa sob o poder da Igreja 

Universal do Reino de Deus.  

As duas imagens foram impressas, veiculadas em diversos programas televisivos e 

citadas em programas de rádio, além de compartilhadas na internet. A figura da revista “Veja” 
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foi veiculada antes das eleições do segundo turno. Por sua vez, a imagem do programa da TV 

Record apareceu após a divulgação do resultado das eleições.  

Da metodologia aplicada ao estudo do discurso, opta-se em buscar referência na 

linguagem parafrástica e polissêmica. Estas duas opções de leitura integram o dispositivo de 

análise aqui formado, tendo em vista a compreensão desta conexão da mídia, política e religião. 

Orlandi alerta para a compreensão das duas espécies de leitura tendo em vista a interligação 

delas em uma análise discursiva: 

 

Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 

algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim 

o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações 

do mesmo dizer sedimentado. Ao passo que, na polissemia, o que temos é 

deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco. 

(ORLANDI, 2009, p. 36) 

 

2.1. Análise da capa da revista “Veja”  

A edição de “Veja”, com idêntico conteúdo, que circulou na semana derradeira das 

eleições municipais, trouxe duas capas: uma para o Estado do Rio de Janeiro, outra para o 

restante do país – com o deputado federal Eduardo Cunha, detido na Operação Lava Jato.  

A primeira imagem mostra o bispo e senador Marcelo Crivella em posição de “fichado”. 

Em preto e branco, a imagem revelava o senador no passado, em sentido lateral e de frente.  O 

título diz “Exclusivo: A foto que Crivella esconde há 26 anos”.  

A representação revela uma artimanha da revista em lançar nos momentos finais das 

eleições uma cena em que supostamente imagina comprometer a imagem pública do 

parlamentar e candidato67.  

Sob a leitura parafrástica observa-se a sensação de comprometimento do candidato, que 

não tem mais nenhum fato narrado, a não ser a ideia de que ele não deseja que a informação 

seja divulgada. O termo "esconde” denota vexame, medo de algo do passado que pode vir à 

tona e atrapalhar seus intentos. A memória que se repete na compreensão parafrástica não pode 

ser outra: a “Veja” tem algo exclusivo para relatar na véspera da escolha do prefeito do Rio de 

Janeiro. E Crivella tem imagens que não gostaria de ser visualizadas. 

Por sua vez, a cena e seu conteúdo textual podem ser compreendidas à luz da polissemia. 

Neste sentido, o tom escuro da imagem aliada da coloração preto e branca da foto remete ao 

                                                 
67 Ele foi detido em 1990 quando enfrentou ocupantes ilegais de um terreno da Igreja Universal do Reino de Deus 
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passado, que desperta a curiosidade do leitor/eleitor por trazer à tona uma circularidade sígnica: 

Crivella foi preso/só se é preso por praticar crime/ políticos praticam crimes/ políticos 

criminosos são corruptos.    

A ruptura do processo de significação se dá na medida em que se oferta ao político a 

imagem negativa de que seja um “bandido” ou alguém imoral, que se esconde em pele de 

cordeiro. Percebe-se o deslocamento dos significados em torno não do fato ocorrido, o que teria 

motivado a prisão, elemento negligenciado estrategicamente na capa, mas em referência ao fato 

de Crivella não ser uma pessoa responsável, proba e honesta – ou seja, um vir a ser à frente da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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2.2. Análise da postagem do programa “Fala que eu te escuto” 

 A vitória de Marcelo Crivella nas eleições de 2016 fez com que a TV Record 

provocasse diretamente as mídias “tradicionais” que teriam desagradado a Igreja Universal e o 

comando de campanha do pastor evangélico.  

Um anúncio postado na fanpage do programa “Fale Que Eu Te Escuto”, exibido nas 

madrugadas da TV Record, anuncia o tema da edição: ‘Saiba por que UOL, PMDB, Veja e 

Globo não venceram’. 

É pública a controvérsia do candidato com a TV Globo e demais empresas de mídia da 

corporação. Durante a disputa eleitoral, Crivella faltou às entrevistas da Globo Rio (telejornal 

RJTV), na rádio CBN e no portal G1. 

Percebe-se como conteúdo parafrástico a imagem das logomarcas de empresas 

consolidadas e um partido político, como o PMDB, além do sinal de versus (x) como conflito 

em relação à foto de Marcelo Crivella. O texto diz “Hoje: saiba por que eles não venceram”. O 

texto é referência a um programa que pretende discutir a “derrota” dos conglomerados de mídia, 

que supostamente teriam se unido para impor uma ruína ao candidato do PRB. A informação é 

o dizer sedimentado de que o mais tradicional programa da TV Record vai revelar o motivo da 

derrota de quem ousou enfrentar Crivella. 

A polissemia do discurso se revela na construção da linguagem, principalmente a partir 

do uso da imagem do “x” para significar o conflito.  A informação quer transmitir desacordo, 

diferença, batalha e, por fim, se desdobra na vitória de Crivella, que aparece ao lado sorrindo e 

vitorioso. Parece mais uma provocação da empresa televisiva do que um chamamento ao 

programa. Através do post, a TV Record coloca, em pratos limpos, sem se expor, mas apenas 

o programa, seu poder político, desafiando, assim, a todos que realizaram campanha contra seu 

candidato.  
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Considerações Finais 

Este artigo trouxe uma compreensão das conexões que advêm da religião, mídia e 

política durante um processo eleitoral ocorrido em 2016. A partir de teóricos que pensam a 

justaposição da religião e mídia, caso de Sfez, Thompson, Martino, Bauman, Habermas, dentre 

outros, foi possível apresentar um conflito potencial que surge da disputa política do Rio de 

Janeiro, que testemunhou a chegada ao Poder Executivo de um bispo da Igreja Universal do 

Reino de Deus.  O aporte teórico clareou o fato investigado.  

Em que pese o alerta de Habermas sobre a necessidade da religião se manter distante 

das esferas de decisão normativa, mas em pleno exercício de suas recomendações 

morais,  observa-se que os evangélicos avançaram ainda mais em uma estratégia de poder. Após 

conquistarem espaços antes utilizados pelo comércio tradicional, os líderes assumiram os 

espaços midiáticos. Agora assimilam cadeiras no parlamento e também no comando de gestão 

das prefeituras. 

Diante disto, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas tendo em vista explicitar 

como será a relação do prefeito eleito com a mídia não-religiosa e a mídia de seu grupo religioso 

– em específico a TV Record.  

A midiatização da religião tendo em vista a conquista de espaços políticos produz 

mudanças estratégicas até mesmo nas próprias formas de funcionamento do campo religioso. 

A estrutura das instituições religiosas possui um sistema de mídia que inclui telões, caixas de 
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som, sites, canal de televisão, ou seja, diversos meios que possibilitam um maior alcance dos 

‘irmãos’ e uma interação destes com o religioso. A visão dos neopentecostais se moderniza 

juntamente com a sociedade, que é cada vez mais dependente de mídias diversas.  

É fundamental compreender como as denominações fazem uso destas mídias e ao 

mesmo tempo como conseguem as concessões para transmitirem suas visões de mundo.  É um 

processo de pesquisa que apenas se inicia, impondo um problema desafiador aos pesquisadores 

de comunicação.  
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Resumo 

O documento do Concílio Vaticano II, Inter Mirifica, Entre Maravilhas é o grande divisor de 

água dentro da Igreja Católica, com relação aos meios de comunicação social, pois é a partir 

deste Concílio, que a Igreja definitivamente olhará os dispositivos comunicacionais, não mais 

como inimigos, que devem ser combatidos, mas pelo o contrário, eles se tornarão aliados na 

evangelização e no diálogo com a sociedade secularizada na contemporaneidade. A Igreja 

concede aos seus fieis o direito á informação, à escolha livre e pessoal, em vez de censura e da 

proibição. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Igreja Católica; Inter Mirifica; Concílio vaticano II. 

 

 

Introdução  

No dia 25 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII anunciava, por meio da Constituição 

Humanae Salutis, a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II. Dois anos após ter sido 

anunciando, iniciou-se o Concílio, em 11 de outubro de 1962, com a participação de 2.500 

padres conciliares, entre os quais se encontravam bispos, prelados e superiores gerais de 

congregações religiosas. Os trabalhos realizaram-se em quatro etapas, estendendo-se até 8 de 

dezembro de 1965, quando foram solenemente encerrados pelo Papa Paulo VI, uma vez que 

João XXIII havia falecido entre o primeiro e o segundo período dos trabalhos conciliares. 

Foram promulgados 16 documentos conciliares, entre os quais nove decretos, um deles 

o Inter Mirifica – publicado em 4 de dezembro de 1963 -, que se ocupa dos meios de 

comunicação social, de sua importância na vida moderna e dos direitos, perante eles, dos fieis 

e pastores.  

O Decreto, embora de pequena extensão, apenas 24 parágrafos, trata, entre outras 

questões, da relação entre comunicação e ordem moral, e entre a Igreja e os meios de 

comunicação, indica normas para o seu uso, ocupa-se com a formação de uma consciência reta 

                                                 
68Trabalho apresentado no GT Comunicação e Religiosidade do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
69Mestre em Ciências da Religião (Bolsa Fapeg), graduado em Jornalismo pela a Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás; Especializando em Inovação em Mídias Interativas na Universidade Federal de Goiás (MediaLab); 

Licenciando em Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. E-mail: jor.pauloafonso@gmail.com. 
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sobre informação, justiça e caridade no desenvolvimento da opinião pública e com os deveres 

dos usuários dos meios de comunicação, dos produtores e autores e das autoridades civis.  

Portanto para uma melhor compreensão do Decreto conciliar Inter Mirifica, faz-se 

necessário descrever o relacionamento histórico da Igreja Católica com os meios de 

comunicação de massa, dito de amor e ódio, que dividiremos em cinco grandes períodos desde 

a invenção da imprensa de Gutenberg até os dias atuais. Também analisaremos o contexto da 

convocação do Concílio ecumênico Vaticano II, e como se desenvolve o Inter Mirifica dentro 

desse Concílio e a importância desse Decreto para a Igreja e Sociedade.   

 

Comunicação eclesial  

Para compreendemos o Decreto conciliar Inter Mirifica, precisamos saber como é a 

reação histórica da Igreja Católica com os meios de comunicação de massa, dito de amor e ódio. 

De acordo com Puntel (2012), os 1.500 anos que separam os primórdios da Igreja da era de 

Gutenberg, foram produzidos 87 documentos oficiais, visando ditar normas para imperadores, 

reis, bispos e fiéis, a fim de orientá-los de como se posicionar a frente aos escritos, livros e 

teatros.  

É importante salientar que nesse período a Igreja também produziu textos e livros, 

ocupando-se da difusão, em latim, da Bíblia, também do pensamento de grandes doutores dos 

primeiros séculos, chamada a época de Patrística. Copiando e preservando para a posterioridade 

nas “bibliotecas” dos conventos e universidades numerosos clássicos da literatura greco-

romana. A Igreja também esteve atenta quanto à publicação de livros que considerava heréticos, 

condenando ao fogo, de preferência em lugares públicos. 

A atenção da Igreja volta-se para os meios de comunicação impressos, depois da 

invenção da prensa por Gutenberg. Temos cinco grandes momentos do relacionamento da 

Igreja com a comunicação. 

 

Primeiro período (1450-1879) 

Esse período caracterizado por um comportamento da Igreja orientado para o exercício 

da censura e da repressão. Período extenso e intenso projetado através da Inquisição. Nesta fase, 

a Igreja é a intermediária entre a produção do saber (não somente o teológico) e a sua difusão 

na sociedade. 

Decorridos apenas trinta anos depois da impressão do primeiro livro – a Biblía -, o Papa 

Inocêncio VIII publica o Inter Multiplices, no qual define o pensamento da Igreja sobre os 
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meios de comunicação escritos e como abordá-los. O Papa estava preocupado com a vida 

espiritual dos católicos e via no advento da imprensa uma nova tecnologia que poderia ameaçar 

o controle eclesiástico da produção cultural de seu tempo. Foi também neste período que a 

Igreja estabeleceu um rigoroso controle, examinando os livros suspeitos de heresias (oposição 

aos ensinamentos da Igreja). A Inquisição – nome do tribunal eclesiástico encarregado de punir 

todas as pessoas consideradas culpadas de ofensas contra a ortodoxia católica – tinha o direito 

de proibir os livros que julgasse perniciosos. As pessoas que se recusassem a mudar suas 

crenças eram condenadas a morrer na fogueira. Livros suspeitos eram também queimados. Em 

1559, o Papa Paulo IV publica um Index de autores e de livros que não podiam ser editados 

nem lidos. Este Index foi aprovado por Pio IV, confirmado pelo Concílio de Trento e somente 

suspenso em 1966, pelo Papa Paulo VI. 

Em 1766 o Papa Clemente XIII, referindo-se ao perigo das obras impressas de cunho 

anticristão, escreveu a encíclica Christiane Reipublicae, na qual essas obras eram condenadas 

e também eram reafirmadas os deveres dos bispos em combater a literatura imoral.   

 

Segundo período (1879-1957) 

O segundo período inicia com Leão XIII, o Papa da encíclica Rerum Novarum, primeiro 

documento de doutrina social da Igreja, as coisas começam a mudar. Mesmo com a 

permanência da mentalidade da condenação de livros tidos como abusivos ou nocivos a fé e a 

doutrina, chega-se a ideia da “boa imprensa” criada para combater a outra, a “má imprensa”. 

Leão XIII teve uma atitude inédita quando, em 1879, meses depois de eleito, concedeu 

a primeira entrevista coletiva de um Papa a jornalistas profissionais. Foi feita em latim e 

consistiu num discurso do Papa, sem perguntas dos jornalistas. 

Conforme Puntel (2008), mesmo o Papa Leão XIII mantendo o padrão dos seus 

predecessores quanto aos ensinamentos, ele avançou na busca de um diálogo. Mais o que mais 

caracteriza Leão XIII foi sua abordagem, que ia além das lamentações oficiais do passado. 

Enfatizando que era necessário opor “escrito a escrito”, “publicação a publicação”, e falou 

muitas vezes dessa postura aos bispos de diferentes regiões. 

Desta forma a Igreja começa a proclamar a fé cristã através dos meios ao seu dispor, 

como vias alternativas para difundir sua missão. A postura eclesial era a de usar as tecnologias 

dos meios de comunicação como um “campo de batalha”. A Igreja pensou do seguinte modo, 

se a sociedade estava utilizando os meios de comunicação social para difundir o mal, então a 
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Igreja também deveria usar esses mesmos recursos para difundir a boa mensagem, de modo a 

combater esse mal. 

Durante o pontificado do Papa Pio X, que vai de 1903 até 1914, a posição da Igreja com 

os meios de comunicação de massa sofre certo retrocesso, expressando uma visão mais 

conservadora da imprensa nas suas duas encíclicas, Pieni d’Animo (1906) e Pascendi (1907). 

A encíclica Pieni d’Animo, proíbe os seminaristas de lerem jornais e relembra aos 

sacerdotes que não deveriam escrever para revistas ou jornais sem licença, mesmo tratando-se 

de material puramente técnico. Querendo precaver-se contra ideias modernistas, como o 

evolucionismo e positivismo, Pio X introduz o imprimatur e o nihil obstat. Em outras palavras, 

cada diocese deveria montar um departamento de censura para avaliar e aprovar os trabalhos a 

serem publicados.  

A Igreja teve sérias dificuldades de reconhecer os valores positivos dos meios de 

comunicação e em perceber suas potencialidades para atuar como instrumentos na defesa da 

dignidade dos seres humanos. 

De qualquer maneira, apesar de sua forte atitude negativa, a Igreja começou, lenta e 

gradualmente, a perceber a utilidade dos meios eletrônicos de comunicação na difusão de suas 

mensagens e a servir-se deles. Durante o período de 1878 a 1939, a Igreja mostrou alguma 

flexibilidade em relação à imprensa e às novas tecnologias de comunicação, particularmente ao 

cinema e ao rádio, mas ainda se movia com cautela.  

A evolução do cinema no início do século XX impressionou Pio XI, que se tornou 

pessoalmente interessado na recente invenção, criando em 1928 a Organização Católica 

Internacional para o Cinema (OCIC). Sua encíclica Vigilanti Cura (1936) menciona o poder e 

o potencial do cinema como tecnologia de comunicação, mas parece mais interessada no 

impacto psicológico e moral que ele poderia ter sobre os indivíduos e a sociedade. Realmente, 

alguns progressos já tinham sido alcançados em relação à atitude defensiva da Igreja, mas não 

havia ainda confiança plena no novo meio, nem mesmo uma tentativa de abordá-lo de maneira 

diferente e mais positiva. 

Com o passar dos anos houve muitas discussões para mudar as opiniões e parecer da 

Igreja sobre os meios de comunicação, considerados simplesmente meios de difusão de 

mensagens negativas consideradas “do mal”. 

Foi somente com o Papa Pio XII (1939-1958) que a Igreja aprofundou e ampliou suas 

reflexões sobre as relações sociais dentro de uma sociedade democrática e sobre o papel da 
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informação na constituição da opinião. O tema da opinião pública foi abordada em muitas 

palestras de Pio XII aos profissionais da comunicação. 

O Papa Pio XII acreditando na influência dos meios de comunicação de massa e de seu 

grande potencial, escreveu a proeminente encíclica Miranda Prorsus em 1957, sobre 

comunicação, destacando o cinema, o rádio e a televisão. O interesse da Igreja pelo cinema foi 

demonstrado durante o pontificado de Pio XII, houve 46 diferentes intervenções sobre o 

cinema, que mostravam o interesse crescente da Igreja pelo papel das ciências sociais, 

especialmente a sociologia e a psicologia, na interpretação dos fenômenos cinematográficos.  

 

Terceiro período (1957-1980) 

O terceiro período se inicia como uma fase fértil para a Igreja na aceitação e utilização 

dos meios de comunicação de massa, essa mudança acontece, a partir da renovação da Igreja 

no Concílio do Vaticano II (1962-1965), conforme aprofundaremos mais adiante.  São Papas 

nesse período, João XXIII (1958-1963), Paulo VI (1963-1978), João Paulo I, cujo papado foi 

de 33 dias, João Paulo II. (1978-2005). No Concílio Vaticano II foi produzido o documento 

conciliar, Inter Mirifica, de 4 de dezembro de 1963, que é o nosso objeto de estudo.  

Neste terceiro período, o imperativo para a Igreja era acertar o passo e adaptar-se ao 

mundo contemporâneo. Apresenta-se a necessidade imperiosa de renovação emergida do 

Vaticano II. Já no campo da comunicação, dá-se uma mudança brusca de rota, e desponta um 

deslumbramento ingênuo. A Igreja assume a postura de que é preciso evangelizar utilizando os 

modernos meios de comunicação. Admite que a tecnologia da reprodução eletrônica possa 

ampliar a penetração da mensagem eclesial. Aderindo os meios de comunicação para 

evangelizar. 

 

Quarto período (1980-1990) 

A característica desse período no campo da comunicação eclesial é o da “Igreja 

Eletrônica”. A utilização dos dispositivos eletrônicos televisivos na evangelização, centrada na 

espetacularização da fé, sendo que esse fenômeno surgiu nos Estados Unidos, através das 

igrejas pentecostais, na década de 50, chegando logo em seguida ao Brasil, sendo aderidas pelas 

as igrejas Universal, Mundial e outras neopentecostais. Mais tarde a Renovação Católica uma 

vertente do catolicismo adere a esse fenômeno no Brasil.  

Há condicionamentos de cunho sociopolítico, econômico e cultural para explicar o 

desenvolvimento desse fenômeno. Para a compreensão da relação da Igreja com os meios de 
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comunicação de massa, não tem como não conhecer esse fenômeno, seu alcance, seus métodos 

e suas conseqüências.  

Já no âmbito mundial da comunicação eclesial, o Papa João Paulo II publica a encíclica 

Redemptoris Missio, em 7 de dezembro de 1990, aparecendo pela a primeira vez na reflexão 

eclesial, não só a questão dos meios de comunicação mas a da cultura midiática. Nesse 

documento o Papa João Paulo II afirma: 

 

O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, [...]. 

Os meios de comunicação social alcançaram tamanha importância que são 

para muitos o principal instrumento de informação e formação, de guia e 

inspiração dos comportamentos individuais, familiares e sociais. 

Principalmente as novas gerações crescem num mundo condicionado pelos 

mass-média. [...] O uso dos mass-média, no entanto, não tem somente a 

finalidade de multiplicar o anúncio do Evangelho: trata-se de um fato muito 

mais profundo porque a própria evangelização da cultura moderna depende, 

em grande parte, da sua influência. Não é suficiente, portanto usá-los para 

difundir a mensagem cristã e o Magistério da Igreja, mas é necessário integrar 

a mensagem nesta “nova cultura”, criada pelas modernas comunicações. 

(Redemptoris Missio, n.37).  

 

Quinto período (1990-dias atuais) 

É o período de grande reviravolta da reflexão do Magistério eclesial em relação ao 

mundo da comunicação. É a época das novas mídias, das redes sociais, da internet, dos 

discursos sobre o papel da comunicação para a evangelização. 

Nesse período pode perceber que na história dos documentos e pronunciamentos do 

Magistério da Igreja, em relação aos meios de comunicação de massa, ocorreu uma significativa 

evolução positiva. No que diz a respeito a novas mídias, a Igreja começa a expressar-se com 

mais clareza a respeito do impacto que elas têm na construção social, tanto que a Igreja passa a 

refletir sobre a comunicação não mais de forma restrita ou somente como “meios” ou 

“instrumentos” a serem usados ou dos quais devemos nos precaver. A Igreja passa a referir-se 

a eles como “um ambiente midiático”, no qual estamos imersos e do qual participamos.  

Neste ambiente imerge a sociedade contemporânea, no espaço midiatizado, 

virtualizado. O tempo real desaparece. Centralizada na nova cultura humana, está o desejo, a 

subjetividade e as emoções. Dessa ambiência midiática nasce uma nova cultura, a cultura 

midiática, pois a comunicação se apresenta progressivamente como elemento articulador da 

sociedade. Para a Igreja, essa ambiência traz desafios que ultrapassam o “uso” da tecnologia e 

tocam a esfera da cultura e da questão ética.  
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A Igreja entende que a cultura midiática e evangelização são duas realidades 

conciliadoras, portanto ver esse novo período com otimismo e esperança.   

 

Concílio Vaticano II 

Como já vimos, no terceiro período da história da comunicação eclesial, percebemos 

que a relação de censura e distanciamento da Igreja com os meios de comunicação sofre uma 

ruptura, graças ao Concílio Vaticano II, que produz o documento conciliar Inter Mirifica, que 

vê os meios de comunicação com bons olhos, apropriando-se deles para a evangelização. Nesse 

sentindo faz-se necessário contextualizar o ambiente eclesial e mundial em que aconteceu esse 

Concílio. 

O século XX, com suas inovações tecnológicas e científicas, chegara e se consolidava. 

A Igreja, porém, mantinha-se distante das suas inovações científicas tecnológicas, sociais e 

ideológicas presente nesse século de contradições e em acelerada transformações.  

Mas essa situação chegará ao fim, em 1958, com a morte do Papa Pio XII, que governou 

a Igreja por 19 anos, o Colégio de Cardeais pensando num pontificado de transição elege um 

papa de idade avançada para na tranqüilidade fazer a transição de pontífices. Assim no dia 28 

de outubro daquele mesmo ano, foi eleito Papa o cardeal Angelo Giuseppe Roncalli de 77 anos, 

escolhendo o nome de João XXIII. Surpreendendo a todos, a eleição desse Papa abre 

expectativas de um novo tempo para os católicos e para a Igreja e sociedade. 

João XXIII muda a imagem do pontífice romano e apresenta-se ao mundo como um 

homem de mentalidade aberta e muito popular. Um Papa perto do povo.  

Com um efeito bombástico, apenas 3 meses após sua eleição, João XXIII convoca, sem 

o conhecimento de nenhuma das congregações da Cúria Romana, um Concílio para adequação 

da Igreja Católica ao tempo histórico em que vivia. 

Surpreendentemente, pela primeira vez a Igreja convoca um Concílio que não trataria 

de sua própria defesa ou da condenação de alguma heresia, mas um Concílio que a Igreja 

olhasse para si mesma a partir da realidade dos tempos modernos. A única preocupação do 

Concílio deveria a de colocar a Igreja de acordo com o tempo em que se encontrava. 

O início do Concílio em novembro de 1962, coincidiu com a crise dos mísseis de Cuba, 

envolvendo os blocos capitalista e comunista. João XXIII, contrariando a prática política 

anterior ao seu pontificado, não se posicionou em apoio nenhum dos blocos. O Vaticano 

apoiava, durante os conflitos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. A postura de 

João XXIII é rezar pela paz e exortar os dirigentes dos dois blocos ao diálogo em prol da paz. 
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Agindo assim João XXIII não se pronunciava com um discurso de condenação ao comunismo, 

que começara seu processo de modernização desde 1956 com desestanilização do regime 

soviético. 

João XXIII iniciou as atividades do Concílio com um discurso inicial que durou 37 

minutos, e a partir daquelas palavras do pontífice ficou claro que a Igreja Católica iniciava um 

caminho de grandes transformações que não lhe permitiriam sair do Concílio com a mesma 

estrutura em que nele entrou. O Papa lançou três grandes e fundamentais pontos para orientar 

os trabalhos dos padres conciliares: 

 A Igreja deve buscar novas palavras para anunciar a substância antiga da mensagem 

cristã ao homem moderno. 

 Deve abrir-se ao tempo moderno e dialogar. Não deve constituir-se uma fortaleza fora 

do mundo, mas tornar-se uma cidade aberta a todo mundo. 

 A Igreja deve superar as divisões e as incompreensões com os irmãos separados, 

ortodoxos, anglicanos ou luteranos. Deve buscar o que une e não o que separa. 

 

No dia 13 de junho de 1963, o mundo recebe estarrecido a notícia da morte de João 

XXIII e com a morte do Papa temem que o Concílio seja interrupto, já que a Cúria Romana  

enfrentava grande resistência pó parte de vários cardeais que se opunham ao Concílio.  

Sendo eleito no dia 21 de junho de 1961 o Papa Paulo VI. O novo Papa precisou usar 

de toda a sua habilidade e experiência para conseguir levar adiante o Concílio e recuperar a sua 

credibilidade. A principal missão do novo Papa era reunificar os seguimentos da Igreja que 

naquele momento estavam faccionados em grupos distintos e antagônicos. De um lado os que 

assumiram uma atitude conservadora opondo as renovações do Concílio e de outro aqueles que 

eram favoráveis às mudanças. 

Avançando sob o pontificado de Paulo VI o Concílio Vaticano II seguiu levando a Igreja 

para uma nova realidade. Nas suas últimas sessões o Concílio se ocupou de refletir sobre a 

Igreja no cenário do mundo moderno que apregoava o homem como centro de tudo. O Concílio 

Vaticano II é considerado uma renovação da Igreja Católica em fidelidade à sua identidade, à 

tradição e a sua missão no mundo e ao Evangelho.  

O Concílio Vaticano II congregou 2.450 bispos de todo o mundo e foi presidido por dois 

Papas, João XXIII e Paulo VI que o concluiu em 1965. Alguns membros da Igreja não 
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entenderam o Concílio, negando seus ensinamentos e sua adequada aplicação. Com o Concílio 

Vaticano II finamente a Igreja inicia o diálogo com a cultura e a sociedade moderna. 

 

Inter Mirifica  

É nesse cenário de mudança que a Igreja aprova o decreto Inter Mirifica – Entre as 

Maravilhas, o segundo dos dezesseis documentos publicados pelo Vaticano II, no dia 04 de 

dezembro de 1963, manifestando publicamente a aceitação dos meios de comunicação de 

massa.  

Sendo que na primeira consulta geral sobre os assuntos que poderiam entrar na pauta do 

Concílio prestes a ser realizados, consulta feita pelo Papa João XXIII em junho de 1959, os 

meios de comunicação social nem sequer foram mencionados. Sendo que até março de 1960, 

das 9.348 propostas para o Concílio chegadas ao Vaticano de todo o mundo, apenas 18 se 

referiam aos meios de comunicação social. Foi feita de última hora uma proposta para a criação 

de um Secretariado para a Imprensa e o Espetáculo para a Comissão preparatória do Concílio 

para os meios modernos de apostolado. Originariamente criada para atender os jornalistas, esta 

Comissão foi oficialmente constituída no moto-próprio Supreno Dei nutu em 5 de junho de 

1960, acompanhada, logo em seguida, pela redação de um documento destinado a fazer parte 

do programa do Concílio Vaticano II. 

A comissão, presidida pelo arcebispo Martin O’ Connor e pelo monsenhor André M. 

Deskur, como secretário, começou a trabalhar em julho de 1960. Faziam parte dela também os 

membros e os consultores da então Comissão Pontifícia para o cinema educativo e religioso. 

Em 1961 a Comissão havia reunido um total de 46 membros e consultores vindos de 22 nações 

diversas. Entre novembro de 1960 a maio de 1962, durante várias sessões, a Comissão elaborou 

um esboço, composto de 114 artigos, sendo aprovado pela Comissão Preparatória Central do 

Concílio. Já em novembro de 1962, o documento foi debatido na primeira sessão do Concílio e 

o esquema, aprovado, mas o texto foi considerado muito vasto. O texto de 114 artigos foi 

reduzido para 24 artigos e submetido novamente à assembléia em novembro de 1963. A 

apuração dos votos registrou 1598 “sim” contra 503 “não”. Sendo que o Inter Mirifica foi o 

documento do Vaticano II aprovado com o maior número de votos contrários. 

Sendo que isso se dá, segundo Puntel (2008) à publicação simultânea de várias críticas 

ao documento, feitas por jornalistas, algumas vezes teólogos, em diversos jornais influentes da 

Europa e dos Estados Unidos. Houve três correntes de crítica: uma francesa, outra americana e 

uma terceira alemã. A francesa se opunha ao esquema do decreto alegando, em diferentes 
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versões, que o esquema carecia de conteúdo teológico, de profundidade filosófica e de 

fundamentação sociológica.  

A segunda corrente, americana, afirmava que o documento não haveria de trazer 

mudanças significativas, uma vez que o texto “não continha posições inovadoras”. Dizia-se que 

o documento proclamava oficialmente “um conjunto de pontos previamente afirmados e 

pensados em nível mais informal”. A supressa dos jornalistas americanos de um modo geral foi 

com o artigo 12 do decreto, que trata da liberdade de imprensa. Decididos a fazer com que o 

documento não fosse aprovado, os jornalistas americanos elaboraram um folheto 

mimeografado, no qual o esquema era julgado como vago e trivial, falando de uma imprensa 

inexistente, vista apenas como uma exortação pastoral. Chegaram a alertar que o decreto, 

“assim como está agora” demonstrava à posterioridade a incapacidade do Concílio Vaticano II 

de enfrentar os problemas do mundo atual. 

Já a oposição alemã, assinada por 97 padres de diferentes regiões, manifestou-se 

mediante uma carta dirigida a Décima Comissão Conciliar, responsável pela redação do 

documento, propondo um novo estudo e um novo esquema. O grupo alemão também lançou 

uma circular, que foi distribuída na Praça São Pedro no Vaticano momentos antes da sessão 

conciliar. A circular se caracterizava pelo pedido aos bispos para optar pelo non placet (não 

satisfaz) porque o esquema era indigno de figurar entre os decretos conciliares, pois não refletia 

os anseios do povo e dos entendidos no assunto. 

A manifestação pública dos jornalistas franceses, americanos e alemães teve forte 

influência sobre os bispos participantes do Concílio. Como já mencionamos, o Inter Mirifica 

foi aprovado com o maior número de votos negativos dado a um documento do Vaticano II.  

Mesmo com essas diversas críticas o Inter Mirifica há aspectos e pontos positivos. Pois 

é a primeira vez na história da Igreja que um Concílio ecumênico discute sobre os meios de 

comunicação social, publicando um documento oficial. E isto se reveste de importância maior, 

considerando que o documento conciliar vai mais além do que uma encíclica ou declaração 

individual de um Papa.  

Cria-se uma nova terminologia na expressão “comunicação social”. A comissão 

preparatória considerou que expressões como “técnicas de difusão”, “instrumentos 

audiovisuais”, “mass media” ou “comunicação de massa”, não exprimiam adequadamente as 

preocupações, os desejos e as perspectivas da Igreja. A comunicação não pode reduzir-se a 

simples instrumentos técnicos de transmissão, mas deve ser considerada como um processo 

entre os homens. A expressão proposta foi “instrumentos de comunicação social”, traduzindo 
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a ideia da comunicação que acontece entre os seres humanos na sociedade contemporânea, 

permitindo ir além dos “mass media” (imprensa, rádio, televisão ou cinema). 

O Inter Mirifica criou também o Dia Mundial da Comunicação, “dedicando a ensinar 

aos fieis seus deveres no que diz respeito aos meios de comunicação” (Art. 18). Aos fieis se 

pede que não somente rezem, mas contribuam financeiramente com as iniciativas da Igreja e 

respeitando este dia, comemorado anualmente desde 1967. As mensagens do Papa, escritas 

nessas ocasiões, são uma contribuição preciosa ao pensamento da Igreja sobre os vários 

aspectos da comunicação social. Desde 1968, em cada Dia Mundial foi abordado um tema 

especial. Na maioria dos países, este dia cai, em geral, no mês de maio, precisamente no 

domingo entre a Ascensão e Pentecostes.  

O decreto conciliar propõe também a criação de um secretariado mundial especializado 

nos meios de comunicação social. Respondendo a esta proposta, Paulo VI criou em abril de 

1964, moto-próprio In fructibus multis, uma Comissão (em 28 de junho de 1988 transformada 

em Conselho) para as Comunicações Sociais. Em 1971 esta comissão publicou uma instrução 

recomendada expressamente pelo Inter Mirifica “com a assessoria de peritos de várias nações” 

(Art. 23), a instrução Pastoral Communio et Progressio, que é considerada como uma 

contribuição do Concílio Vaticano II para a solução dos problemas criados pelos meios de 

comunicação social. 

Outro aspecto positivo do Inter Mirifica é a importância atribuída á formação 

profissional do pessoal eclesiástico através duma cuidadosa educação e o envolvimento de 

profissionais leigos de maneira a enfrentar adequadamente os desafios dos tempos modernos. 

(Art. 15-16). 

 

Conclusão  

O decreto conciliar Inter Mirifica foi o divisor de águas em relação à mídia, e não um 

fim a sim mesmo. Foi a primeira vez que um Concílio ecumênico da Igreja abordou o assunto 

da comunicação, dando independência ao tema dentro da Igreja. Fazendo um grande avanço 

em relação aos documentos anteriores ao conferir á sociedade o direito á informação (Art. 5), à 

escolha livre e pessoal, em vez de censura e da proibição (Art. 9). Reconhecendo que é dever 

de todos contribuir para a formação das dignas opiniões públicas (Art. 8), o decreto assume os 

instrumentos de comunicação social como indispensáveis para a ação pastoral.  
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A Cultura da Romaria e o Caráter Comunicativo na Maior e Mais 
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Resumo 

Este artigo tem como proposta vislumbrar os aspectos comunicacionais em romarias, 

peregrinação de caráter religioso a lugares santos a fim de pagar e fazer promessas. Fez-se um 

histórico básico da Romaria do Senhor do Bonfim de Natividade, para ambientar a pesquisa, 

que foca em identificar as inúmeras possibilidades que se abrem quando o objeto é a maior e 

mais tradicional manifestação popular, cultural e religiosa do Tocantins. Inicialmente, 

apresentamos o conceito de cultura, o vinculamos à comunicação e aplicamos ao nosso objeto. 

Propomos, inicialmente, o emprego da metodologia de Muniz Sodré, que prevê a aplicação da 

configuração Tripartite.  

 

Palavras-chave: Cultura; Processo Comunicacional; Romaria do Bonfim; Tocantins. 

 

 

Introdução 

Este artigo tem como principal objetivo analisar os processos comunicacionais 

desenvolvidos na maior e mais tradicional manifestação popular do Tocantins, a Romaria do 

Senhor do Bonfim, em Natividade. Partimos do princípio que os devotos se comunicam de 

forma horizontal e vertical, acionando seus sentidos primários para percepção, que vão desde a 

comunicação consigo mesmo, com o santo e com os demais fieis.  

Portanto, nos interessa investigar como a romaria pode possibilitar inúmeras facetas 

comunicacionais entre os envolvidos, buscando, deste modo, sinalizar o caráter comunicativo 

da festa pelo viés da experiência. Ora, partimos das motivações do artigo, posteriormente da 

busca de uma resposta do que vem a ser a cultura, qual a relação cultura-comunicação para 

depois sugerirmos como se estabelece os processos de comunicação durante o folguedo.  

A incursão em escrever este artigo, surgia, mormente, da nossa inquietação após uma 

visita à cidade de Natividade há quase 10 anos em que conhecemos as festividades que são 

realizadas naquele município. Ao entender a importância dos folguedos, em especial da 

Romaria do Bonfim, preocupa-nos entender o conceito, definição ou mesmo o sentido do que 

                                                 
70  Trabalho apresentado no GT 6 - Comunicação e Religiosidade do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 
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vem a ser cultura, segundo alguns autores que se debruçam (ou debruçaram) sobre o tema; suas 

principais características e, por fim, entender a intersecção cultura e comunicação.  

Embora saibamos que vivemos numa sociedade com ampla variedade de culturas (muitas 

delas em constante movimento!), não queremos focar neste trabalho naquela cultura de 

apropriação dos discursos do processo de globalização e acelerada pelos meios de comunicação 

e demais aparatos tecnológicos. Nosso objetivo é investigar a cultura herdada através das 

gerações, via tradição oral e quais os sinais que nela se estabelece a comunicação. Para tal, 

partimos do pressuposto lógico de que o homem é o único ser possuidor de cultura. 

Assim, nosso intento é investigar um campo de pesquisa na Romaria do Senhor do 

Bonfim, em Natividade, no Tocantins.  

 

Origens do Senhor do Bonfim 

O Senhor do Bonfim povoa o catolicismo popular e é fortemente venerado em várias 

partes do país, em especial, por força desta pesquisa, em Natividade (TO). A cidade fica a cerca 

de 200 km de Palmas, capital do Tocantins, e conta com uma população de aproximadamente 

9 mil habitantes, sendo mais de 7 mil residentes na cidade e quase 2 mil na zona rural do 

município (IBGE, 2010). Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins, com 282 anos. 

A história da devoção ao Senhor do Bonfim - ou Cristo Crucificado, começou em Setúbal, 

Portugal, em 1669, quando, segundo uma tradição popular, uma mulher havia encontrado, na 

areia da praia, entre alguns pedaços de madeira, a imagem do Senhor do Bonfim. A estatueta 

teria sido o único objeto que restou de um navio que teria naufragado próximo à orla 

(GROETELAARS, 1983, p.16).  

A devoção ao santo no Brasil nasce em 1745, quando o oficial da marinha, Teodósio 

Rodrigues de Faria, um português de nascimento, trazia em uma viagem marítima de Portugal 

para Salvador (BA) uma imagem de Jesus Crucificado. Segundo relatos históricos, o navio que 

fazia o percurso também teria naufragado, restando apenas a estatueta. Em seguida, o mito 

ganhou o Tocantins. Por não ter mar, a imagem de Cristo Crucificado teria sido encontrada por 

um vaqueiro, na zona rural da centenária Natividade, sobre um toco de árvore. Ao levá-lo para 

casa, no dia seguinte, misteriosamente, a imagem desaparecia e reaparecia no lugar em que fora 

encontrada no dia anterior, tornando-se, assim, milagrosa e sagrada.  

A fé ao “santo” recém-chegado ao município de Natividade atraiu devotos de todas as 

partes do país, uns para cultuar a imagem e outros para residir, constituindo nas redondezas do 

local um pequeno povoado, que carrega até hoje o nome de seu fundador: “Bonfim”. Desde 
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então, o Senhor do Bonfim passou a ser cultuado na comunidade. Em 1941, com a expansão 

em números do festejo ao santo, foi construído um tempo maior, naquele povoado, hoje o 

Santuário do Senhor do Bonfim.  

Atualmente, no Tocantins, em três municípios se cultua o Senhor do Bonfim: em 

Araguacema, Fortaleza do Tabocão e Natividade. O critério de escolha para esta última é que 

o folguedo é o maior, mais tradicional e, por conseguinte, o mais popular do Estado. 

Anualmente, a Romaria acontece entre 06 e 17 de agosto, quando milhares de devotos são 

atraídos com o intuito de agradecer a uma graça alcançada, acender uma vela, participar das 

missas e dos eventos paralelos que acontecem durante as duas semanas de festa religiosa num 

misto de diversão e devoção.  

 

Ampliando a noção de Cultura 

O que nos vem à mente quando pensamos na palavra cultura? É com esta questão 

norteadora que iniciamos a introdução deste trabalho. Quando pensamos em cultura é muito 

provável que nos venham à mente produtos manuais de artesanato, traços caraterísticos de 

conduta social e até mesmo algo que envolva eventos religiosos e suas criações artísticas. 

Porém, pouco nos detemos no significado do termo. O vocábulo cultura ora é contraditório, ora 

inconsistente, ora controverso. Por vezes, é repleto de equívocos, polêmicas, algumas 

armadilhas, reformulações fragmentadas e de difícil definição, embora o senso comum 

reproduza várias ideias e nas ciências estudiosos ainda busquem traçar uma definição que seja 

consensual, visto que não há consenso em relação a definição do vocábulo. 

Estes autores tentaram delimitar o que é cultura em suas linhas de pesquisa. Neste intuito, 

queremos direcionar este trabalho ao olhar da comunicação sobre a cultura da Romaria do 

Senhor do Bonfim em Natividade. A propósito, levantou-se alguns questionamentos que 

pretende-se responder ou pelos menos encontrar caminhos menos tortuosos no decorrer deste 

trabalho: O que é e quando surgiu a ideia de cultura? Qual a relação entre cultura e 

comunicação? Como aplicar o conceito de cultura na Romaria do Senhor do Bonfim, objeto 

deste estudo? É com base em buscar luz a estas perguntas que este trabalho está focado.  

Em termos sociais, pensa-se cultura em quatro linhas conceituais diferentes: como 

sinônimo de grau de estudo/escolarmente instruído/refino pessoal (criação de obras da 

inteligência, da reflexão e pensamento); aspecto de expressão artística/arte (criação de obras da 

sensibilidade e da imaginação); identificação com os Meios de Comunicação de Massa/cultura 
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de massa; e estilo de vida/civilização (características de agrupamentos humanos ou região 

adquiridos durante a vida social).  

O termo cultura foi estudado com grande esforço por inúmeros teóricos. Desses, pode-se 

citar Mikhail Bakhtin, Raymond Williams, Terry Eagleton, Homi Bhabha, Jesús Martin-

Barbeiro, Adriano Duarte e Alceu Maynard Araújo. Apesar de muitas as definições, convém-

nos fazer um recorte neste artigo de apenas alguns autores mais citados recentemente que se 

esforçaram para ampliar nossa noção de cultura. Neste trabalho, ainda em levantamentos 

preliminares, optamos para o recorte ter como base cinco teóricos: Câmara Cascudo, Clifford 

Geertz, Marilena Chauí, José Luiz dos Santos e Roque Laraia.  

Quase sempre cai-se no marasmo de que a cultura é um objeto indefinido ou mesmo com 

tantos sentidos, torna-se sem precisa definição. Para responder à primeira pergunta norteadora 

deste trabalho: “O que é e quando surgiu a cultura?” e esclarecer alguns pontos, a autora 

Marilena Chauí, escreveu que a cultura é inerente ao ser humano e que, portanto, faz parte da 

natureza humana, embora também sirva para divisão social entre massa e elite. “Os seres 

humanos são seres culturais” (CHAUÍ, 2009, p. 245). Santos (2012b, p. 30) coaduna com essa 

afirmação.  

Uma das mais didáticas definições do termo vem das pesquisas da mesma autora. Chauí 

(2009), em “Convite à Filosofia”, apresenta três sentidos principais para a palavra cultura, assim 

ordenados: 

 

1. Criação da ordem simbólica da lei, isto é, de sistemas de interdições e 

obrigações estabelecidos a partir da atribuição de valores às coisas (boas, más, 

perigosas, sagradas, diabólicas), aos humanos e suas relações (diferença 

sexual, significado da virgindade, fertilidade, virilidade; diferença etária e 

forma de tratamento das crianças, dos mais velhos e mais jovens; formas de 

tratamento dos amigos e dos inimigos; formas de autoridade e formas de 

relação com o poder, etc.), aos acontecimentos (significado da guerra, da 

peste, da fome, do nascimento e da morte, obrigação de enterrar os mortos, 

etc.); 

2. Criação de uma ordem simbólica da sexualidade, da linguagem, do trabalho, 

do espaço, do tempo, do sagrado e do profano, do visível e do invisível. Os 

símbolos surgem tanto para representar como para interpretar a realidade, 

dando-lhe sentido pela presença do humano no mundo; 

3. Conjunto de práticas, comportamentos, ações e instituições pelas quais os 

humanos se relacionam entre si e com a natureza e dela se distinguem, agindo 

sobre ela ou através dela, modificando-a (rituais do trabalho, rituais religiosos, 

construção de habitações, fabricação de utensílios e instrumentos, culinária, 

tecelagem, vestuário, formas de guerra e de paz, dança, música, pintura, 

escultura, formas de autoridade, etc.) (CHAUÍ, 2009, p. 250-251). 
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Nos itens 2 e 3, Marilena Chauí nos aproxima mais do conceito que buscamos para 

ancorar este trabalho, ao trazer dimensões religiosa e comportamental. Nesta linha, outro autor 

evidencia essa característica de relacionamento social. Para José Luiz dos Santos (2012b), 

cultura é um processo cultural, coletivo. Segundo o autor, as preocupações com a cultura 

derivam de duas concepções básicas: 

 

A primeira concepção de cultura remete a todos os aspectos de uma realidade 

social; a segunda refere-se mais especificamente ao conhecimento, às ideias e 

às crenças de um povo. A primeira dessas concepções preocupa-se com todos 

os aspectos de uma realidade social. Assim cultura diz respeito a tudo aquilo 

que caracteriza a existência social de um povo ou nação ou então de grupos 

no interior de uma sociedade. (...) Preocupando-se com a totalidade dessas 

características, digam elas respeito às maneiras de conceber e organizar a vida 

social ou a seus aspectos materiais. (...)  

Vamos à segunda. Quando estamos nos referindo mais especificamente ao 

conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como elas existem 

na vida social. (...) Não se pode falar em conhecimento, ideias, crenças sem 

pensar na sociedade à qual se referem. (...) Há uma ênfase especial no 

conhecimento. (...) Entendemos neste caso que a cultura diz respeito a uma 

esfera, a um domínio da vida social. (SANTOS, 2012b, p. 23-24) 

 

Ao ratificar variadas vezes que cultura é um processo ligado às dinâmicas do social, o 

autor afirma que a cultura é uma “dimensão da sociedade que inclui todo o conhecimento num 

sentido ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso”, sendo dinâmica e 

fundamental das sociedades contemporâneas (SANTOS, 2012b, p. 50). 

Uma outra perspectiva toma buscou um conceito menos generalizado e mais 

antropológico do termo. Para o teórico, cultura está focada no âmbito comportamental, e deve 

ser considerada como “um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, 

instruções (...) para governar o comportamento” (GEERTZ apud LARAIA, 2009, p. 62).  

Para este autor, a cultura não está ligada às diferenças genéticas (determinismo biológico), 

ação mecânica das forças naturais sobre a humanidade (determinismo geográfico), porém ao 

comportamento. Segundo ele, a cultura atua moldando, condicionando a visão de mundo do 

homem (LARAIA, 2009). 

Câmara Cascudo (1978, p. 23 e 25) buscou analisar o que é cultura a partir de suas 

vivências no nordeste brasileiro. Na visão deste autor: 

 

A cultura compreende o patrimônio tradicional de normas, doutrinas, hábitos, 

acúmulo de material herdado e acrescido pelas aportações inventivas de cada 

geração. Mas este patrimônio não abrange a totalidade das outras culturas 
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possuidoras dos mesmos elementos constitutivos. (...) A cultura não pode ser 

equacionada nas regras comparativas e sim medida e avaliada pela sua 

substância interior e real. Pela sua suficiência e aceitação natural. (…) A 

cultura é sempre uma fórmula de produção. De continuidade objetiva. 

Disponibilidade dinâmica de realização específica. Órgão da civilização, viva 

no seu conjunto e agente por seu intermédio.  

 

Ainda são comuns entre os autores inferências que coloca a cultura como elemento 

contrário aos determinismos biológico e geográfico, não-hierarquizado (“alta cultura” e 

qualquer cultura) e essencialmente coletivo, dinâmico/vivo – em constante transformação, 

portanto capaz de ressignificar-se interna e externamente-, e tornar-se criativo – produzida e 

reproduzida (LARAIA, 2009; SANTOS, 2012b, CASCUDO, 1973, CHAUÍ, 1986).  

Por fim, diante das abordagens, resguardadas as devidas contribuições, acreditamos que 

cultura é o conjunto de elementos materiais e imateriais que fazem parte das sociedades 

humanas, sejam elas primitivas ou civilizadas. Significa um aspecto amplo de práticas sociais 

e políticas.  

 

As dinâmicas comunicacionais da romaria 

É consenso entre os autores que a palavra cultura nasce da ideia de atividade agrícola. 

Porém, interessa-nos neste trabalho uma citação, em particular, que tem a ver com o 

componente empírico deste artigo. Quando relaciona natureza e cultura, Chauí apresenta um 

conceito que chama-nos a atenção: 

 

Vinda do verbo latino colere, que significa “cultivar”, “criar”, “tomar conta” 

e “cuidar”, cultura significava, na Antiguidade romana, o cuidado do homem 

com a natureza - donde agricultura. Tinha o sentido também de “cuidado dos 

homens com os deuses” – donde a palavra culto para se referir aos ritos 

religiosos -, e o de “cuidado com a alma e o corpo das crianças”, com sua 

educação e formação – donde a palavra puericultura (em latim, puer significa 

“menino”; puera, “menina”). Nessa última acepção, cultura era o cultivo ou a 

educação do espírito das crianças para tornarem-se membros excelentes ou 

virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e refinamento das qualidades 

naturais (caráter, índole, temperamento). Com esse sentido, cultura 

correspondia ao que os gregos chamavam de paidéia, a formação ou educação 

do corpo e do espírito dos membros da sociedade (CHAUÍ, 2009, p. 245). 

 

Marilena Chauí aborda elementos novos que possuem uma íntima ligação com as 

manifestações do catolicismo popular, dada sua riqueza de detalhes. Interessa-nos aqui sua 

definição da origem do termo e das práticas consideradas culturais. Neste excerto, quando a 

autora traz ao livro o sentido dado ao culto - “cuidado dos homens com os deuses”-, fica, deste 
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modo, evidenciada a relação cultura e religião. Em vista disso, podemos entender o sentido que 

a cultura se estabelece numa festa popular, religiosa, num folguedo, numa romaria.  

O endeusamento refere-se à devoção daqueles que estão numa posição superior a nós, 

humanos, e que merece atenção, amor e respeito, nascendo, portanto o “culto” como elemento 

religioso de devoção; uma espécie de descoberta e contemplação do “supremo bem”, de Platão. 

É exatamente este elemento que nos interessa nesta pesquisa.   

Quando apresenta o sentido etnográfico, Edward Tylor apud Laraia (2012, p. 25), sendo 

um dos primeiros a pesquisar sobre cultura, define o vocábulo como “todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. É este comportamento apreendido 

que é cultura e que nos faz diferentes dos outros animais, visto que o “homem é o único ser 

possuidor de cultura”, criando seu próprio processo evolutivo (LARAIA, 2012, p. 28). 

Assim, se o homem é o único animal que possui cultura, faz-nos necessário buscar 

portanto a relação entre comunicação e cultura. Apesar de parecem termos solitários e 

indiscutíveis, pleiteamos esta problemática e acerquemo-nos dela.  

Sabe-se que há por trás de todos os elementos culturais referências simbólicas e sentidos 

de cada cultura, conforme articula Laraia (2012). Mas qual o papel da comunicação na cultura? 

Mais especificamente: que comunicação se estabelece, por exemplo, numa festa do catolicismo 

popular? 

 

Interfaces entre comunicação e cultura 

Para a constituição dessa abordagem comunicacional, uma citação que se faz útil para 

abrir este intertítulo é de Goiamérico dos Santos (2012ª), ao estudar a cultura das mídias. O 

autor assegura que a comunicação é a responsável por colocar a cultura em funcionamento, 

provocando novas reverberações e novos sentidos. Para ele, “a cultura é inseparável da 

comunicação”, como na semiótica, ou seja, comunicação e cultura são inextricáveis, unidas 

(SANTAELLA apud SANTOS, 2012a, p. 22).  

Deste modo, Roque Laraia vai além ao afirmar que a possibilidade de comunicação, como 

processo acumulativo, também nos faz diferentes. Na esteira dessa discussão, expõe que: 

 

É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de 

observação e de invenção, faltando-lhe porém a possibilidade de 

comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo 

chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso 

humano, ocorre exatamente o contrário: toda a experiência de um indivíduo é 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
174 

 

transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de 

acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais 

explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não 

existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um 

sistema articulado de comunicação oral (LARAIA, 2012, p. 52). 

 

O autor entende que a capacidade de comunicarmos nos coloca à frente dos demais seres 

vivos do planeta. Assim, é inegável que a comunicação seja essencial no processo cultural.  

Em outra reflexão, ao tentar encontrar respostas de quando o homem passou do estado 

animal para o humano afirma que o ápice da mudança ocorreu quando o cérebro do homem foi 

capaz de gerar símbolos, sinalizando-os novamente para o recurso da comunicação como parte 

da cultura nas comunidades. Laraia reitera que: 

 

Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo 

que transformou nossos ancestrais antropoides em homens e fê-los humanos. 

Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de 

símbolos (...). Toda cultura depende de símbolos.  É o exercício da faculdade 

de simbolização que cria a cultura e o uso de símbolos que torna possível a 

sua perpetuação. Sem o símbolo não haveria cultura e o homem seria apenas 

animal, não um ser humano. (...) O comportamento humano é o 

comportamento simbólico. Uma criança do gênero Homo torna-se humana 

somente quando é introduzida e participa da ordem de fenômenos 

superorgânicos que é a cultura. E a chave deste mundo, e o meio de 

participação nele, é o símbolo (WHITE apud LARAIA, 2012, p. 55). 

 

A utilização dos símbolos e seus sentidos, demonstram os caminhos cruzados da 

comunicação na natureza da cultura. White apud Laraia (2012) retoma o argumento de que o 

homem só existe por causa da cultura, que por sua vez, está condicionada ao símbolo. Porém, 

acrescenta, “todos os símbolos devem ter uma forma física”, para “penetrar em nossa 

experiência” e ter seu significado “percebido pelos sentidos”. Isso quer dizer que “para perceber 

o significado de um símbolo é necessário conhecer a cultura que o criou” (WHITE apud 

LARAIA, 2012, p. 55-56) e “relacionar a variedade de procedimentos culturais com os 

contextos em que são produzidos” (SANTOS, 2012b, p. 8). De acordo com Santos, fenômenos 

como lendas, crenças, festas ou jogos, costumes ou tradições não dizem nada por si mesmos; 

eles apenas dizem algo enquanto parte de uma cultura, que não pode ser entendida sem 

referência à realidade social da qual faz parte, à história da sua sociedade (SANTOS, 2012b, 

p.47).  

Partindo dessas observações, podemos deduzir que o homem é um ser ambivalente. Ele 

tanto é produtor da cultura, como é produto dela (LARAIA, 2012; SANTOS, 2012b). 
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Na esteira da discussão da comunicação através da simbologia na cultura, nos deparamos 

com o entendimento de Clifford Geertz apud Laraia (2012, p. 63). Ao definir o conceito de 

cultura como fenômeno semiótico, Geertz percebe que “os símbolos e significados são 

partilhados pelos atores (os membros do sistema cultural)” (GEERTZ apud LARAIA, 2012, p. 

63). Então, “estudar a cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilhados pelos 

membros dessa cultura” (LARAIA, 2012, p. 63).  

Outro aspecto que denota a presença da comunicação, via troca de informações, refere-se 

aos contatos entre os grupos humanos. Consciente de que qualquer sistema cultural está num 

contínuo processo de modificação, Laraia chega a afirmar que esses contatos geram dois tipos 

de mudança cultural, uma interna, “resultante da dinâmica do próprio sistema cultural”, 

podendo ser lenta e imperceptível pelo observador, e uma segunda, a externa, “resultado do 

contato de um sistema cultural com um outro”, cuja mudança pode ser mais rápida e brusca. 

(LARAIA, 2012, p. 96). Ainda segundo Santos (2012b, p. 7), o desenvolvimento da 

humanidade está marcado por contatos e conflitos entre modos diferentes, que transformam as 

culturas. Para o autor, através dessas relações, internas e externas, se estabelece as interações 

sociais:  

 

Cada cultura em particular não pode ser dissociada da necessidade de se 

considerar as relações entre as culturas. Na verdade, se a compreensão da 

cultura exige que se pense nos diversos povos, nações, sociedades e grupos 

humanos é porque eles estão em interação. Se não estivessem, não haveria 

necessidade nem motivo nem ocasião para que se considere variedade 

nenhuma. A riqueza de formas das culturas e suas relações falam bem de perto 

a cada um de nós, já que convidam a que nos vejamos como seres sociais, nos 

fazem pensar na natureza dos todos sociais de que fazemos parte, nos fazem 

indagar das razões da realidade social de que partilhamos e das forças que as 

mantêm e as transformam (SANTOS, 2012b, p. 7 e 9). 

 

Outro ponto convergente que surge das formas de se comunicar gira em torno das 

discussões propostas pelo mesmo autor em relação à categorização da cultura popular. Neste 

contexto, leia-se “popular”, para citar Santos, como algo transformador e que resiste à 

dominação. Ao “erudito”, merece a alcunha de “colonizadora”. Santos assim argumenta: 

 

A cultura popular tem de ser encarada (...) como um universo de saber em si 

mesmo constituído, uma realidade que não depende de formas externas, ainda 

que se opondo a elas. Pode-se a partir daí considerar como as religiões 

populares podem servir aos propósitos de defender interesses das classes 

oprimidas, ou como festas populares podem ser momentos de manifestação 
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da repulsa dos oprimidos contra os opressores. O poder transformador da luta 

dos oprimidos contra os opressores é fundamento das ciências sociais 

contemporâneas, e como estamos entendendo a cultura como uma dimensão 

do processo social é pra nós obvio que a luta política tem manifestações 

culturais. (SANTOS, 2012b, p. 56-57).  

 

Assim o autor deixa claro que a cultura popular expressa a existência de uma manifestação 

política em curso e cuja dicotomia representa relações entre as classes. As relações de 

dominação, das quais a cultura não está imune, é em si uma forma de se expressar, de 

demonstrar sua posição política, de se posicionar. Esta mesma ideia de resistência está em Chauí 

(1986).  

Homi Bhabha observou as condições para o desenvolvimento do trabalho fronteiriço da 

cultura, o que induz a pensar na originalidade e reprodução da romaria. Segundo ele,  

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não 

seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo 

como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o 

passado como causa social ou precedente estético, ele renova o passado, 

refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que inova e interrompe a 

atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte da necessidade e não 

da nostalgia, de viver (BHABHA, 2001, p. 27). 

 

A despeito do que é percebido, há vários níveis de comunicação durante a festa da 

Romaria. Entre eu e o outro (inter), eu comigo (intra) e entre eu e Deus. A romaria segue a 

própria lógica da comunicação, seja ela a partir da organização que utiliza as formas verbais, 

gesticulares ou escritas para se comunicar com os participantes; seja através dos ritos, que muito 

representam neste contexto; e/ou através da lógica do espetáculo para ser visto pela multidão. 

Em grande parte, o costume é quem faz a comunicação, a consciência de cada romeiro e 

organizador do evento. Como bem observou Groetelaars (1983, p.121), “cada um segue sua 

obrigação e preparação pessoal”. Os ritos coletivos, como orienta o autor, de modo geral, não 

transmitem convicções, mas antes as supõe. Ou seja, a maioria segue uma tradição antiga. 

Pensando melhor, pode-se seguir os trilhos apontados por Martino (2012, p. 23), para quem ao 

falarmos de cultura “temos que estar atentos para o fato de estarmos trabalhando um conceito 

que já implica um processo de comunicação: a cultura implica a transmissão de um patrimônio 

através de gerações”. De acordo com este autor, o próprio homem é um ser da comunicação: 

 

Consigo (subjetividade) e com o mundo, ambos entendidos como o produto 

da comunicação com outrem, pois assim como a subjetividade não é um dado 
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natural, as coisas não apresentam ao ser humano de forma direta, mas são 

construídas graças à mediação do desejo, conhecimento e reconhecimento de 

outrem. (...) Não podemos representar os elementos que expressam a 

comunicação humana senão através de relações, ou mais exatamente, através 

de processos comunicativos (MARTINO, 2012, p. 23). 

 

E respondendo à provocação de Groetelaars (1983, p.206) de que seria extremamente 

difícil descobrir o que realmente movimenta uma pessoa, um grupo social, uma classe, uma 

nação e um povo, arrisca-se a dizer que a comunicação tem papel fundamental nesta 

mobilização. Não se trata exatamente de estar junto, alerta Martino (2012): 

 

Comunicar não é “ter algo em comum”, apenas por ser membro de uma 

mesma comunidade. Não se trata de comungar alguma prática, fazer alguma 

coisa juntamente com outras pessoas, uma espécie de “ação ou hábito 

coletivo”. (...) O termo comunicação refere-se ao processo de compartilhar um 

mesmo objeto de consciência, ele exprime a relação entre consciências 

(MARTINO, 2012, p. 14-5). 

 

É possível retomar o termo “comungar”, como algo comum nas religiões tradicionais e 

sua importância em determinado contexto histórico. Por fim, identifica-se, pelo caminho da 

comunicação percorrido durante a romaria, que a tradição religiosa cristã dos antigos mosteiros 

reforça a lógica da comunicação da romaria, a partir da ideia de “romper com o isolamento”, 

realização em conjunto, viver em comunidade e equilibrar as relações sociais, conforme 

etimologia do termo “comunicação” traçada por Martino (2012, p. 13).   

O próprio termo religião carrega caráter vinculativo, desde a sua origem. Chauí explica 

que a palavra religião vem do latim religio, formada pelo prefixo re (“outra vez, de novo”) e o 

verbo ligare (“ligar, unir, vincular”). Portanto, a religião remete a vínculo entre humanos e 

divindades (CHAUÍ, 2009, p. 253). 

É preciso reiterar, portanto, que a comunicação é parte da cultura e ambas se renovam e 

se complementam diariamente, no dizer de Thompson (2008). Entre seus principais elementos 

estão a linguagem (seja ela verbal ou não verbal), os valores (consagrados por uma sociedade 

e ou grupo social), as normas (regulam os padrões de conduta dos indivíduos) e as crenças (que 

orientam ações sociais). Foquemo-nos nas crenças e na utilização da comunicação para 

formalizá-la, já que não nos convém hierarquizá-las. 

Em suma, é importante ter em mente que não é possível dissociar cultura e comunicação, 

já que é através da linguagem, da postura política das lutas sociais por um destino melhor e da 

simbologia que se estabelece a comunicação entre os devotos e o mundo. 
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Metodologia comunicacional 

Considerando-se a perspectiva comunicacional e que o trabalho encontra-se em fase 

inicial, pretendemos propor uma metodologia no campo da Comunicação, sugerida por Muniz 

Sodré (2007). Assim, pesquisas em romarias podem também ser trabalhadas à luz da 

configuração Tripartite. Segundo Sodré (2007, p. 24-5), o modelo metodológico é o mais 

“adequado à Comunicação” e prevê três níveis: o primeiro nível de trabalho é a “descrição”. 

Nesta etapa, se tratando de romarias, faz-se necessário a descrição do evento, desde o primeiro 

ao último dia, de todas as movimentações e demais programações realizadas dentro daquelas. 

A montagem lógica, que é a “interpretação” das relações que se estabelecem, como uma 

etnologia é o segundo nível. Nesta fase, o pesquisador deve analisar os dados em mãos e 

interpretá-los à luz do campo clássico da análise social. O terceiro e o último nível, a “análise 

comparada”, uma “redescrição” dos grupos humanos, sendo este “propriamente 

comunicacional”, é uma análise crítica, na qual o pesquisador pode fazer articulações 

argumentativas possíveis e comparar o objeto de análise com sistemas diferentes (SODRÉ, 

2007, p. 24-25). 

A escolha deste caminho metodológico se deu por entender a importância deste nas 

observações de romarias e eventos culturais e por também permitir a convocação do saber das 

disciplinas clássicas do pensamento social, “sem uma distinção epistemológica precisa frente 

ao discurso das outras ciências sociais e humanas”, nos dois primeiros níveis, e pela 

possibilidade de uma análise “propriamente comunicacional” (SODRÉ, 2007, p. 24-25). 

Vale lembrar que os rituais, que são os resultados finais de uma preparação geralmente de 

anos, e que são o ápice da religiosidade de uma comunidade, preservam a memória das 

celebrações e nutrem “a vida, a fé e os sonhos” da população, geralmente rural (BRANDÃO, 

1985, p. 134). 

 

Considerações 

O estudo a que se apresenta aqui foi iniciado há três anos, no entanto, são recentes algumas 

considerações acerca deste assunto. A partir das reflexões sobre as práticas comunicacionais 

desenvolvidas na romaria, nosso elemento empírico de análise, o artigo pode delimitar algumas 

considerações principais que exporemos a seguir.  

Na esteira do que se apresentou até aqui é importante ressaltar que a cultura, ou como 

querem alguns autores, o comportamento apreendido é a única capacidade que nos faz seres 
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humanos, e nos coloca à frente dos demais seres da terra. Vale destacar também que a cultura 

está sempre mudando, se renovando, se reinventando. É até óbvio falar que ela não é estática. 

Precisamos reconhecer nela, todo tempo, este processo de transformação, mutação da cultura.  

Nos atendo ao que foi discutido neste artigo é possível assegurar também que, apesar de 

utilizarmos o termo cultura em todo o artigo, faz-se necessário esclarecer que todos os povos 

têm cultura, portanto, muitos autores preferem a terminologia “culturas”, no plural. Tomando 

tais reflexões como baliza para a análise ora proposta, a heterogeneidade brasileira nos induz a 

entender integralmente a cultura brasileira. Nossa cultura é das culturas mundiais a que 

apresenta a mais rica variedade de elementos importados (português e africana) e de origem 

nativa (indígena). Essa diversidade de um elemento tão polifônico faz emergir também as 

culturas material e imaterial. A cultura material tem a ver com aqueles elementos que mexem 

com nossa imaginação, nossas sensações, nossas emoções. São a manifestação de elementos 

simbólicos de hábitos, de práticas e costumes. Partindo dessas argumentações, podemos inferir 

que a romaria faz parte da cultura imaterial. 

 Por fim, o que advogamos, então, é que todas as criações culturais humanas, sejam eles 

conscientes ou não, são elaboradas para proporcionar a realização da vida social, seu equilíbrio, 

bem como para que sejam expostas, em grande parte – fatores que evidenciam o caráter 

comunicativo da romaria a partir das ações dos atores sociais envolvidos. 
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Um drama de formação no cinema72 

 

André Barcellos CARLOS DE SOUZA73 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 

Resumo 

O processo de formação, mediante os processos de identificação e diferenciação nas relações 

grupais, pressupõe contraditoriamente a adaptação e a emancipação aos valores desses mesmos 

grupos formadores. As questões da universalidade, particularidade e singularidade são mais 

determinadas pelas configurações das classes sociais do que se julga, e são problematizadas a 

partir do cinema de Abdellatif  Kechiche, no filme Azul é a cor mais quente. A narrativa fílmica 

faculta pensar a formação de jovens na modernidade, por que articula, principalmente, questões 

em torno da sexualidade e dos processos de identificação nos grupos, e se desvela como um 

potente recurso de desvelamento do real. 

 

Palavras-chave: Educação; comunicação; formação de jovens; cinema 

 

 

Azul é a cor mais quente, filme de Abdellatif  Kechiche ganha fama e estigma por causa 

das longas cenas de sexo sáfico entre as duas protagonistas, Adèle (interpretada por Adèle 

Exarchopoulos) e Emma (por Léa Seydoux). Entretanto, muito além de ser um documento 

panfletário da liberdade sexual, ou um filme pornográfico, a construção estética e ética do 

drama, ao abordar a formação de Adèle em um contexto histórico específico, nos ajuda a pensar 

a formação de jovens na modernidade, por que articula, principalmente, questões em torno da 

sexualidade e dos processos de identificação nos grupos. 

O título do filme em português é o mesmo da história em quadrinhos escrita e ilustrada 

por Julie Maroh – Le bleu est une couleur chaude. Título sugestivo e incitante, pois, 

semanticamente pode associá-lo a campos bem distintos com significados bem diferentes, às 

vezes opostos; nas artes plásticas: o azul é uma cor fria, é a cor do céu que acalma, harmoniza 

e tranquiliza; na bandeira francesa: a cor azul representa o poder legislativo, a liberdade (o 

branco é a igualdade e representa o executivo, e o vermelho representa o povo francês, a 

fraternidade); no cinema: na trilogia das cores de Kieslowski, a liberdade também é azul; na 

física: a teoria de Planck postula que um corpo que emite radiação eletromagnética azul tem 

mais energia, e, portanto, é mais quente. A cor azul é uma das cores primárias, como é primária, 

no sentido de fundamental, a sexualidade humana. 

                                                 
72 Trabalho apresentado no GT – Corpo, Subjetividade e Gênero do VIII Seminário de Mídia e Cultura – (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
73 Prof. Ms. Faculdade de Educação – UFG, doutorando em Educação – FE / UFG. andrebcsouza@gmail.com 
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 Por unanimidade o filme recebeu do júri em Cannes a Palma de Ouro de 2013, a mais 

alta honraria de um dos principais festivais de cinema internacional do mundo. Se deve 

compreender como uma decisão com tendência também ética e política, para além da estética, 

em meio à controvérsia sobre o casamento gay na França e no mundo. A premiação em Cannes 

de Azul não é argumento e nem justificativa para garantir ao filme nossa atenção. A premiação 

desvela, outrossim, a contradição entre a adaptação e a emancipação nos processos de formação 

das identificações sexuais, nesse contexto histórico. E esperamos ao longo deste artigo 

esclarecer, a partir de algumas possíveis chaves de interpretação da narrativa, a sua potência no 

desvelamento do real dessa contradição. 

 

Enquadramento 

Kechiche estabelece uma sintaxe peculiar no filme, insurge contra os tradicionais planos 

cinematográficos, o close-up, o americano e o médio, e abdica completamente dos planos 

gerais, não há quase nenhuma tomada que se mostre todo o espaço da ação, a cidade do filme 

pode ser qualquer cidade, não há nenhum ponto de referência geográfica que denuncie onde se 

passa o drama. 

E fundamentalmente, e talvez uma marca desse filme é que não há nenhum efeito de 

zoom, aproximando-o do antigo cinema, pois esse recurso técnico de distância focal variável 

não existia nas câmeras mais antigas, só foi inventado em 1956. O efeito de aproximar ou afastar 

o objeto ou o personagem de cena, com a câmera parada, tão característicos dos filmes recentes, 

não é utilizado, e esse não é apenas detalhe técnico, pois tem implicações estéticas importantes. 

Essa opção técnica do diretor produziu a linguagem plástica do filme, filiando-o aos 

documentários menos tradicionais. 

É significativa a escolha do diretor em abdicar da tecnologia do zoom ao filmar. Talvez 

não seja uma volta ao cinema clássico sem os efeitos de zoom e travellings, que Kechiche busca 

com a câmera, quase sempre parada em um ponto. Kechiche absoluta e rigorosamente 

transforma a câmera em um olho humano, não há sequer uma única tomada que use o zoom, e 

as raras vezes em que a câmera se movimenta, o faz no ritmo do passo humano. Não há qualquer 

efeito visual que o olho humano não seja capaz de realizar. Os enquadramentos das cenas se 

fazem pela localização da câmera, como voyeurs, os espectadores invadem a cena, participam, 

interagem, e são tão protagonistas quanto os personagens. Somos, pelas mãos hábeis do diretor, 

implicados no drama por nosso olhar, um olhar aparentemente não mediado pela câmera, posto 

que a câmera nesse filme, como dissemos, rejeita os efeitos visuais não possíveis ao olho 
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humano. Essa pode ser uma chave de interpretação para o uso dessa técnica. Talvez, o diretor 

consciente ou não, tenha o desejo de tornar os espectadores participantes da trama, e se utilizou 

consciente ou não desse dispositivo. 

Contraditoriamente a invenção do cinema é, em parte, tributária da ambição de observar 

sem estar implicado na cena, dissociar o sujeito do objeto para garantir a neutralidade da análise 

pela observação. Ver o mundo, analisá-lo, e ainda estar a salvo das implicações das análises e 

desse mundo, é recorrente na história. E é por meio desse mesmo dispositivo, que o diretor 

propõe uma relação pretensamente imediata entre espectador e personagem, tenta esconder a 

mediação do aparato técnico, buscando implicar sentimento e razão do espectador no drama de 

Adèle. O cinema do diretor de Azul, tenta, ao tornar o espectador participante no drama, romper 

a dicotomia real e aparente entre sujeito e objeto74, o espectador não apenas pode ver a história 

de Adèle, mas pode viver a história de Adèle, pode identificar-se com ela. 

Nesse sentido, Ismail Xavier (2003) compreende o cinema como revelação e engano. O 

espectador capturado pelo movimento narrativo da câmera, reafirma o pacto com o diretor, na 

condição de sujeito que aceitou o jogo do faz-de-conta, portanto não cabe a discussão entre 

realidade e ficção, pois o filme não pode ser submetido ao teste de realidade. A ficção é tomada 

como realidade, um mundo absoluto com regras éticas e estéticas próprias. Dessa forma, a 

percepção da ficção como realidade apenas parece ser imediata, objetal, mas não é, parece 

ocultar as mediações do olhar do diretor, e também do olhar do espectador, que “armado, 

participa do jogo”. E a qualquer momento o pacto firmado pode se romper. Basta que a 

realidade da ficção seja inverossímil. Enquanto o contrato entre filme e espectador vige, este 

pressupõe estar diante da realidade, revelada a ele, imediatamente. 

Portanto, a revelação da ficção como realidade é um engano. Vez que a ficção é mediada 

pelo aparato técnico a mercê do diretor, mas um engano pactuado entre espectador e filme, um 

engano consciente em suas possibilidades e seus limites. Sabe-se o limite entre realidade e 

fantasia. 

Na sala escura, identificado com o movimento do olhar da câmera, eu me 

represento como sujeito dessa percepção total, capaz de doar sentido às coisas, 

sobrevoar as aparências, fazer a síntese do mundo. (...) No cinema, faço uma 

viagem que confirma minha condição de sujeito tal como desejo. Máquina de 

efeitos, a realização maior do cinema seria então esse efeito-sujeito: a 

                                                 
74 Adorno (1995a, p. 182) “A separação entre sujeito e objeto é real e aparente. (...) Esta contradição na separação 

entre sujeito e objeto comunica-se a teoria do conhecimento. É verdade que não se pode prescindir da pensá-los 

como separados; mas o psêvdos (falsidade) da separação manifesta-se em que ambos encontram-se mediados 

reciprocamente: o objeto, mediante o sujeito, e, mais ainda e de outro modo, o sujeito, mediante o objeto”. (grifo 

no original). 
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simulação de uma consciência transcendente que descortina o mundo e se vê 

no centro das coisas, ao mesmo tempo que radicalmente separada delas, a 

observar o mundo como puro olhar. (XAVIER, 2003, p. 48-49)  

 

Percebe-se que o tema do olhar no filme é extremamente elaborado. Em entrevista o 

diretor (KECHICHE, 2013) revela que foi seduzido pela história do destino, no encontro do 

primeiro olhar  

 

entre duas mulheres, fruto do acaso, no tempo de um sinal vermelho, e como 

em um instante de sua vida, ao você atravessar a rua, e nós poderíamos chegar 

cinco minutos antes ou cinco minutos depois, e neste instante existe a paixão 

à primeira vista, e encontramos a pessoa que vai nos transformar.  

 

Parece que o que está em jogo aqui, é nominado por Freud [1905], em Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade (p. 1320) como: “olhar carregado de sexo”, que Lacan vai 

conceituar como “pulsão escópica”.  

Tanto a pulsão escópica quanto o amor se constituem no auto-erotismo: o próprio corpo 

é sujeito e objeto do olhar, assim como o eu do prazer é objeto do amor. Não é por acaso que o 

discurso sobre o amor na literatura associa frequentemente o olhar ao desabrochar do desejo 

ardente e ao anseio de união de dois seres em um. Enfim, tanto o amor como as pulsões se fixam 

em certas representações, conduzindo o sujeito ao retorno de fantasias, ligadas às fases 

libidinais, às relações de objetos e às identificações, como se o tempo tivesse ficado parado. E 

podemos abordar, essa pulsão escópica, mediante o drama edípico da menina, onde a figura 

paterna se revela necessária e perigosa. Em Fadas no divã (2006) há uma síntese bastante 

esclarecedora da implicação do olhar paterno na construção narrativa da relação entre a menina 

e o pai.  

 

O que é que faz a graça, o encanto de uma menina ? Não há uma resposta 

simples para isso, mas o que faz uma menina sem graça é mais fácil responder. 

Existe uma constatação clínica simples: um pai que não dedique um olhar para 

a sua filha a deixa sem armas para o futuro jogo amoroso fora de casa. Não 

adianta espelhar-se na mãe, mesmo que seja coquete, se a filha não tiver uma 

chance de ser vista pelo pai. Se ela não puder disputar o pai (na fantasia), não 

há razão para a identificação com as armas da sedução que a mãe venha a lhe 

oferecer. (2006, p. 96) 

 

O modo como Kechiche faz o espectador perscrutar com o olhar o processo de formação 

de Adèle, é paradoxal. Apesar de ela estar em cena quase as três horas do filme, e a câmera 
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devassar sua intimidade no sexo e nas inúmeras cenas dela comendo, ao mesmo tempo a deixa 

em zonas de sombra, Adèle não se revela totalmente. Saímos da projeção não apenas com a 

impressão de não conhecê-la plenamente, mas também com a sensação de que ela própria não 

se conhece. Ela parece estar o tempo todo se procurando ao buscar a “sua turma”, sem chegar 

a encontrá-la. O final do filme não é o final dessa busca, ao contrário, o fim do filme põe em 

questão a infindável busca do lugar do sujeito no mundo, a busca do amor perdido do primeiro 

olhar, o olhar materno. 

Abordar o filme a partir da premissa de que há uma relação entre forma estética e 

experiência histórica, confere relevo às diferentes formas de expressão dessa relação no filmes, 

e impõem o desafio de elucidar os nexos dessa relação. A filiação estética e histórica do diretor 

se revela com clareza ao fim da primeira hora. Em um banco de parque, enquanto Emma, 

estudante de artes plásticas desenha o retrato de Adèle, cita uma frase de Sartre: “a misteriosa 

fraqueza na face de um homem” e Adèle seduzida pela erudição de Emma, ou talvez apenas 

interessada em continuar o jogo de sedução, afirma não entender o filósofo francês. Emma 

resume corretamente o pensamento do filósofo, diga-se corretamente para as motivações da 

narrativa fílmica, pois não se trata de uma exposição da obra do filósofo, mas um jogo de 

sedução entre as personagens, um jogo elucidativo da filiação estética do diretor. O discurso de 

Emma é revelador:  

 

a existência precede a essência, quer dizer, que nascemos neste mundo, 

existimos e depois nos definimos por nossas ações. Isso nos dá uma grande 

responsabilidade. (...) Mas Sartre criou uma pequena revolução intelectual, 

que permitiu liberar toda uma geração. Mostrou que podemos decidir nossas 

vidas, sem precisar de nenhum princípio superior. (...) Principalmente na 

afirmação de minha liberdade e de meus próprios valores, e também nas 

exigências nas minhas escolhas. Aceitei totalmente. 

 

Sartre não comparece por acaso. Em entrevista o diretor afirma ser seduzido pela história 

do encontro do primeiro olhar75 “entre duas mulheres, fruto do acaso, (...) e encontramos a 

pessoa que vai nos transformar.” O filósofo Gerd Bornheim (1991), em seu texto 

Racionalidade e acaso, ajuda no esclarecimento da filiação estética do filme. Bornheim 

problematiza a relação entre a racionalidade e o acaso, a racionalidade como uma tentativa 

humana de vencer a sujeição do acaso, embora dialeticamente o determinado e o inderterminado 

                                                 
75 O primeiro encontro entre Emma e Adèle, foi no meio da rua, na travessia de um sinal vermelho, determinado 

pelo acaso. O segundo encontro em um bar, também casual. Só o terceiro encontro é determinado por Emma, que 

vai ao colégio de Adèle, e saem juntas para o parque, onde acontece a conversa sobre Sartre. 
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constitua o humano. A tradição racionalista empenhada em expurgar da história qualquer 

possibilidade de acaso, o conjuntural da realidade, construiu o sistema calcado na ideia, ou 

melhor, na idealização de uma razão objetiva. Citando A Náusea de Sartre, Bornheim nos ajuda 

mais que o discurso de Emma, “Todo existente nasce sem razão, prolonga-se por fraqueza e 

morre por acaso”, afastando qualquer determinação de necessidade condicionante da ação do 

homem, e tudo passa a ser contingência, uma contingência radical. Para Bornheim, a literatura 

em geral tornou-se essencialmente uma literatura do acaso.  

 

A criatividade humana já começa por aí: ela inventa um sentido. E observe-se 

que, longe de validar qualquer forma de pessimismo ou de negativismo, Sartre 

propõe nada menos do que a instauração de um novo humanismo – 

fundamentado no acaso (1991, p. 53).  

 

Não se trata aqui, de afirmar se Kechiche defende ou interdita esse humanismo, mas de 

explicitar a concretude dessa referência no filme, para melhor entender o filme e o contexto 

histórico. Nos extremos dessa filiação a uma tradição existencialista, se pode depreender dois 

pontos de vistas opostos. Ou o diretor faz uma denúncia da hegemonia da racionalidade 

subjetiva na contemporaneidade, ao estabelecer o acaso sartriano como perspectiva fundante, 

que mais reforça a forma do indivíduo, ao mesmo tempo que cresce a força da sociedade, 

entronizados com o desenvolvimento opositivo entre a existência burguesa-particular e a 

política-universal. Ou a aceita e acata essa racionalidade e a reproduz acriticamente. Antes 

contudo, ainda não é o momento de uma afirmação em qualquer dos dois sentidos. 

Goethe inaugura o gênero “romance de formação” na literatura com Os anos de 

aprendizagem de Wilhelm Meister, seu conteúdo é a educação dos homens para a compreensão 

da realidade burguesa. Escrito no final do século XVIII, ainda nos primórdios do capitalismo, 

critica a divisão capitalista do trabalho e a excessiva especialização, a desumanidade do 

progresso em razão do aniquilamento do homem, e ao mesmo tempo denuncia a dissolução da 

realidade em sonhos, em representações ou ideais. Goethe tinha plena consciência da iminente 

impossibilidade de toda relação humana, com a renúncia à plena intimidade e o atrofiamento 

do sujeito. Livre e solitário, ele responde apenas a si mesmo. O ponto de inflexão da educação 

de Wilhelm Meister é a renuncia as atitudes e pensamentos puramente subjetivos e passe a 

compreender a realidade objetiva. Na explicitação dessas contradições, na luta dos ideais com 

a realidade, Goethe critica a arte pela arte e conduz o personagem, um amante e estudante a ator 

de teatro a entender a arte como conhecimento para a compreensão da realidade, 
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Quando um promove somente o belo, o outro somente o útil, só os dois juntos 

é que formam o homem. O útil promove a si mesmo, pois a multidão o produz 

e ninguém pode prescindir dele; o belo deve ser promovido, pois poucos o 

representam e muito o necessitam. (2009, p. 525) 

 

Montagem 

A formação é o tema central de Azul, formação da sexualidade, formação profissional, 

política e estética. Uma das chaves de interpretação para o filme é que ele problematiza a 

socialização pelo viés da formação em grupos. Tanto ambientes escolares quanto não escolares 

não são meros espaços cenográficos de ação dos personagens. Os conteúdos formativos não são 

tangentes à narrativa, os processos de identificação são tratados em profundidade, as relações 

formativas entre os colegas de escola, entre pais e filhos, professores e alunos são conteúdos 

dos diálogos dos personagens. Emma é estudante de belas artes e Adèle aluna do ensino médio 

e torna-se professora de crianças. No pano de fundo da história de Adèle, de seus encontros e 

desencontros, amores e desamores, depreendemos a estrutura da sociedade, e a mediação nos 

grupos e na família, entre a totalidade da sociedade e o sujeito, estrutura e sujeito.  

Adèle mora na periferia da cidade, pega um ônibus e depois um trem para chegar na 

escola, são essas as primeiras cenas de Adèle. Em um minuto e vinte segundos, Adèle, é uma 

menina suburbana com aproximadamente 15 anos. As primeiras palavras ditas no filme, são 

dos colegas de turma, meninos e meninas que leem em voz alta, um trecho do romance 

inacabado escrito no século XVIII, por Pierre de Marivaux, La Vie de Marianne, ou Les 

Aventures de Madame La Comtesse de *** 

 

Vou sempre divagar? Acho que sim. É impossível não fazê-lo. As ideias 

tomam conta de mim. Sou mulher. E conto minha história. Considerem o que 

estou dizendo. E vejam que não uso dos privilégios que isso me dá. (...) Entre 

os rapazes que atraí, houve um que eu notei. Meu olhar focava-se nele mais 

do que nos outros. Eu gostava de vê-lo, mas não me dava conta do prazer que 

me causava. Eu seduzia os outros, mas não ele. Não pensava em agradá-lo e 

só sonhava em vê-lo. (...) Havia algo mais sério entre o Louis e eu. Os outros 

respondiam abertamente aos meus charmes. Parecia que ele percebia, ao 

menos eu desconfiei, mas de forma tão confusa, que eu não podia dizer o que 

pensava dele, nem o que pensava de mim. (...) Sentia falta do lugar que estava 

deixando. E que estava indo com algo faltando no coração, mas não sabia o 

que era. Digo que não sabia. Talvez soubesse, pois enquanto saia, me virei 

várias vezes para olhar o rapaz que eu tinha deixado para trás, mas não 

acreditei que fazia por ele.  

 

Essa sequência na sala de aula não é uma introdução ou um prólogo, honrando a tradição 

romanesca, Kechiche nos brinda com a história resumida, ou melhor, diz do que se trata o filme, 
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qual a temática, a abordagem, o assunto, o enredo e a história, e vai além, nos antecipa o final. 

Com um pequeno detalhe, Adèle no fim do filme, não se vira várias vezes para olhar o rapaz 

que tinha deixado para trás, ela vai embora sem olhar para trás, mas algo continua em falta no 

coração.  

O texto escrito por Marivaux, entre 1726-1741, é também escrito por Adèle, que é 

mulher, suas ideias e sentimentos tomam conta dela, está sempre divagando, e que contará a 

sua história. “Vou sempre divagar? Acho que sim. É impossível não fazê-lo. As ideias tomam 

conta de mim. Sou mulher. E conto minha história. Considerem o que estou dizendo. E vejam 

que não uso dos privilégios que isso me dá.” E uma sutileza importante do discurso, “não usará 

dos privilégios disso”, ou seja, sua história é igual a muitas as outras histórias, de todos que 

habitam o mundo tomados pelo inconsciente, construindo suas narrativas sejam masculinas ou 

femininas, desamparados no amor perdido, e procurando romanticamente a felicidade no desejo 

do outro. Ao mesmo tempo é a história de Adèle, uma garota urbana de 15 anos em formação. 

Mas Adèle, não vive no século XVIII, vive entre nós, vive em nós, em meio aos amigos, 

aos pais, aos amantes no nosso século, na nossa cidade. E interessa a reflexão em torno do grupo 

de Adèle, onde no filme mais se evidencia os processos de sua formação. O filme documenta 

em três sequências a problemática da identificação e diferenciação de indivíduo e grupo, 

processos adaptativos e emancipativos, e explicitamente trata do preconceito em torno da 

sexualidade. O recorte sugerido pretende expor o imbricamento entre realidade e ficção. A tese 

é: o filme tenta em sua narrativa, tornar visível os preconceitos em torno da sexualidade, e o 

próprio filme ao expor o preconceito é vítima dos mesmos preconceitos. Talvez em razão do 

trabalho, talvez em razão da estética documental do filme, os espectadores como protagonistas 

o discutam como sendo uma realidade, sem distanciamento crítico, revelando sem temor seus 

preconceitos. Mérito ao filme. 

 

Drama não romântico 

A ética e a estética da sexualidade são tratadas em carne viva, os padrões de 

comportamento valorizados e os desvalorizados são determinados explicitamente em grupo, se 

diz o que se deve e o que não se deve fazer sem rodeios, as normas devem ser seguidas, os 

sentimentos e as ações comuns unem os participantes do grupo, mesmo as ressalvas e as críticas 

também favorecem a integração e os vínculos no grupo. 

As instituições socializadoras, como a família, a escola, os partidos políticos, os grupos 

exercem função mediadora entre a sociedade e o indivíduo. Na constituição das relações nessas 
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instituições, o sujeito vai se formando. É também no grupo de amigas que as meninas se 

conhecem e se formam. É na família, na escola, nas instituições socializadoras que as jovens 

aprendem comportamentos e valores, cada qual com suas regras e normas de conduta, com mais 

ou menos liberdade, mais ou menos controle. Em Azul é a cor mais quente, o foco são as 

relações grupais, as famílias e a escola comparecem pouco, percebe-se que são determinantes, 

não são esquecidas, mas o recorte que a objetiva documental faz da vida de Adèle, se centra 

nos grupos de amigos. A escola, a família, as manifestações políticas aparecem por contraste, 

se fazem presente, mas não há problematização ou questionamento ético e nem estéticos dos 

valores nessas instituições. Prova disso é que na adaptação feita do texto original, a reação do 

pai e da mãe à experiência homossexual de Adèle foi extraída. Se pode apenas imaginar a reação 

dos pais de Adèle, caso ela “saia do armário”, mas não se pode garantir qual será o 

comportamento deles, se supõe. E ao mesmo tempo, percebe-se que lógica de “funcionamento” 

do grupo de amigos de Emma, é a mesma que o grupo de Adèle. Os laços libidinais unem os 

componentes do grupo em torno de um líder, ao mesmo tempo que afastam e excluem os 

indivíduos externos ao grupo. E se no grupo de Adèle a questão da sexualidade é o problema, 

no grupo de Emma a questão evidente é a classe social, travestida de formação cultural. 

Freud [1921] afirma que o mecanismo na formação do grupo é o de identificação, 

conferindo uma conotação positiva ao grupo, pois permite o aparecimento do “sentimento 

social”, “cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, acha-se ligado por 

vínculos de identificação em muitos sentidos e construiu seu ideal de ego segundo os modelos 

mais variados” (p. 3070). Os laços libidinais produzido no grupo, transforma o comportamento 

de seus integrantes, toleram suas peculiaridades, igualam-se, identificam uns com os outros, 

comportam-se de maneira semelhante. Desde o primeiro momento se faz necessário ao sujeito 

realizar um processo de deslocamento libidinal, posto a exigência da vida em coletivo, esse 

deslocamento pulsional possibilita a inscrição no outro de um representante do desejo do 

sujeito. Por isso, para Freud, a psicologia individual é, ao mesmo tempo, psicologia social. 

Há quase cem anos, Freud nos ensinou que o que define o sujeito é o desamparo original. 

O desamparo é fundante do sujeito, de modo que o conflito entre o sujeito e civilização não será 

jamais superado e resolvido, na medida em que o sujeito precisa do outro para se produzir e 

reproduzir permanentemente, sem o outro não existiria o circuito pulsional sujeito – civilização, 

não existiria vida socialmente humana. Não há possibilidade da satisfação plena do desejo 

pulsional, a satisfação da pulsão é condicionada, é contingenciada. Freud, por meio do conceito 

do desamparo original, desencanta a possibilidade da felicidade, formulando o mal-estar na 
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civilização. Partindo do desamparo original, da impossibilidade da conciliação entre sujeito e 

civilização, indivíduo e sociedade. Os grupos de etnia, classe social, familiares, religião, 

produzem essa mediação entre indivíduo e sociedade. No interior dos grupos, na fundação dos 

laços libidinais entre os seus integrantes, o indivíduo desenvolve o sentimento, de incompletude 

e de pertencimento social. 

E nas relações em grupo a submissão à emoção torna-se extraordinariamente acentuada, 

enquanto que a capacidade intelectual é reduzida, aproximando os integrantes, unindo-os pela 

falta, pelo efeito do sentimento de pertencimento que amortece o do desamparo. Podemos 

compreender esse sentimento de pertencimento, com base em Freud [1921], quando afirma: 

“que o indivíduo [em grupo] abandona seu ideal de ego e o substitui pelo ideal do grupo, tal 

como é corporificado no líder” (p. 3070). O sentimento de autopreservação, ou amor a si 

mesmo, narcisismo, base para a construção do ideal de ego, nas relações grupais sofre uma 

acentuada modificação, e pelos processos de identificação com os outros integrantes, mas 

principalmente com o líder, a libido narcisista transborda para o objeto em identificação. O 

processo de identificação antes direcionado ao pai, é transferido ao líder. “O amor a si mesmo 

só conhece uma barreira: o amor pelos outros, o amor por objetos”. 

Entretanto, do outro lado desse mesmo sentimento de pertencimento, de acolhimento, 

Adorno e Horkheimer, nos alertam para uma conotação negativa nas relações grupais, pois o 

mecanismo de ajustamento burocratizado do indivíduo às exigências dos grupos foi 

denominado apropriadamente de “ticket-denken”, ou pensamento de ticket. Os indivíduos 

abdicam de suas opiniões e experiências pessoais em razão da integração à sociedade. Os laços 

libidinais entre os integrantes são tão poderosos que os indivíduos se abstém de suas convicções 

e valores. A socialização calcada neste tipo de relação fortalece a atomização, contrapondo-se 

à humanização. O grupo “proporciona aos indivíduos uma ilusão de proximidade e de união. 

Ora, essa ilusão pressupõe, justamente, a atomização, a alienação e a impotência individual” 

(1973, p. 87). O preço a pagar é muito alto e vale a pena. Integrar-se a um grupo exige do 

indivíduo alienação do sentimento narcisista, e essa alienação é fundante da sociedade, mas a 

extinção do sentimento narcisista, ou a sua completa alienação retira do indivíduo sua 

autonomia. 

Volta-se ao filme, a representação fílmica das relações em grupos de meninas. Azul é a 

cor mais quente, é um documento de civilização e de barbárie, para usar a expressão de Walter 

Benjamin. Denuncia a barbárie do preconceito em relação a homossexualidade, ao mesmo 

tempo que esclarece o processo civilizatório da mediação no grupo. A maneira como Kechiche 
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filma a construção dos processos de identificações  sexuais nesse grupo de meninas, nos permite 

imaginar outras possibilidades de relações grupais. Se nesse grupo o preconceito sexual é 

explicitado nas suas sutilezas e nuanças, isso nos possibilita uma compreensão melhor da 

realidade. 

As complexas nuances das personagens nos permitem perceber as formas de reprodução 

desse preconceito. A representação da líder, da menina silenciosa (de unhas azuis), de Adèle, 

todas elas incorporam as formas de produção e reprodução dos preconceitos nos grupos. Tendo 

em vista esse grupo, podemos imaginar um outro. Um grupo solidário à expressão sexual de 

Adèle, um grupo acolhedor de suas dúvidas e angústias. Um grupo de meninas heterossexuais, 

com alguma experiência homossexual ou não, dividindo com Adèle, a descoberta de uma 

importante experiência amorosa, mediada com a problemática e tensa identificação sexual, 

típica da adolescência. Isso não significa assumir uma condição romântica de grupo, certamente 

nesse grupo imaginário há tensões e conflitos, amor e ódio, mas podemos imaginar que não 

será apenas a condição sexual que media o relacionamento entre os indivíduos.  

As críticas preconceituosas das feministas e lésbicas conservadoras sobre as cenas de 

sexo entre Adèle e Emma, alegando que foram filmadas para o desejo de homens, repõe a 

mesma perspectiva homofóbica das amigas de Adèle. Reduzem o filme às cenas de sexo, assim 

como o preconceito sexual, reduz os indivíduos à escolha do parceiro sexual. As personagens 

desse filme, como as pessoas, se definem por seus sentimentos e ações, não apenas por sua 

conduta sexual. 

 O  estranhamento maior diante das críticas ao filme, é a completa ausência da discussão 

de classe social. Como compreender a personagem de Adèle, desconsiderando sua atuação 

distinta em relação aos dois grupos retratados no filme – o grupo de amigas de escola e o grupo 

de amigos de Emma, incluindo a própria Emma. Adèle, embora pertença ao grupo escolar, é 

crítica e autônoma em relação a elas. Nesse grupo, seu comportamento é condizente com as 

normas, porque o grupo compartilha de uma mesma formação cultural, por exemplo, na relação 

com Thomas. Ela se relaciona com ele, tanto por satisfação pessoal, pressupondo a autonomia, 

mas certamente influenciada pelos comentários e pressões feita pelas amigas. Mentir e esconder 

seus sentimentos revelam também a sua autonomia.  

Em contrapartida, Adèle se mostra totalmente submissa à Emma e aos seus amigos. Essa 

relação de submissão é escamoteada pela diferença na formação cultural, e achamos natural que 

Adèle, menos experiente, seja conduzida e orientada por Emma e seus amigos. Entretanto, o 

que se evidencia mais concretamente é a desigualdade da condição social, afinal a formação 
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cultural é tributária da classe social, e não o contrário. Se evidencia essa compreensão pela 

maneira como a questão cultural é tratada no grupo de Emma. A arte e a filosofia comparecem 

como finalidades nelas mesmas, como produtos, como mercadorias. Ter conhecimento ou não 

das obras de pensamento e de arte se torna mérito ou demérito individual, o conhecimento é 

tratado como valor em si. O conhecimento instrumental da arte e da filosofia, nesse grupo, não 

comparece e não orienta as relações sociais, ao contrário, parece impedir os que não os detém, 

de se relacionar autonomamente. A posse do conhecimento da arte e da filosofia confere ao 

grupo um poder socialmente aceito acriticamente, o poder social é cada vez mais mediado pelo 

poder sobre o conhecimento e sobre as coisas. E quanto mais valor as pessoas conferem às 

coisas, mais as coisas dominam as pessoas, e menos as pessoas valem (HORKHEIMER, 2000, 

p. 132). Afinal, o valor da universalidade na arte e na filosofia é justamente contribuir para a 

compreensão das desigualdades, diversidades e idiossincrasias humanas, amalgamando os 

indivíduos, constituindo a civilização. 

Ao mesmo tempo que Kechiche denuncia a barbárie no interior do grupo de amigas de 

Adèle, enfocando o preconceito sexual, faz também a denúncia da barbárie do grupo de Emma, 

enfocando a desigualdade social. Não podemos conceber que a separação entre Emma e Adèle, 

se deu pela infidelidade de Adèle. Ora, Emma é tão infiel quanto ela. Fosse um relação entre 

iguais, a infidelidade seria discutida abertamente, mas não é. Aliás, a partir do filme pode-se 

discutir também a relação entre masculino e o feminino, mas tal empreita exige uma discussão 

sobre a natureza das relações heterossexual e homossexual, que excede a motivação desse 

trabalho.  

O filme problematiza os processos de identificação e diferenciação nas relações grupais, 

ou seja, o processo de formação do indivíduo mediado pelo grupo de amigos. Pode-se 

compreender no grupo que a adesão incondicional ou a recusa total impedem a reflexão e a 

experiência, que são as bases da constituição da consciência crítica individual. Assim, a 

experiência que não é submetida à reflexão, que se conforma com a própria experiência, por 

não ser percebida como processo, mas como o fim em si mesmo, produz e reproduz o 

preconceito. Nas palavras de Adorno, 

 

Pois um dos momentos do estado de consciência e de inconsciência daninhos 

está em que seu ser-assim – que se é de um determinado modo e não de outro 

– é apreendido equivocadamente como natureza, como um dado imutável e 

não como resultado de uma formação. (1995, p.132)  
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Na relação de Adèle com suas amigas se reconhece as variadas nuances dos 

comportamentos em relação ao processo de identificações sexuais, esclarece a decisiva 

implicação dos laços libidinais grupais no processo de formação dos jovens, vez que desvela os 

extremos da adesão incondicional aos preceitos normativos quanto da crítica aos padrões 

hegemônicos. E ao ressaltar essas nuances Kechiche não tenta resolver a contradição entre a 

adaptação e a emancipação, na adesão ou na crítica, ao contrário desenvolve-a.  

A singularidade de Adèle frente ao seu grupo de amigas é contraposta a particularidade 

da realidade social do grupo de Emma, para tanto o diretor abdica do romantismo inocente 

burguês. A ascensão social, a felicidade romântica e a estrutura social são problematizadas. O 

conceito de liberdade é relativizado, posto ser apresentado no concreto material, a experiência 

exitosa, autônoma de Adèle frente ao seu grupo de amigas esclarece mais, por que faz o 

contraponto da sua experiência heterônoma com Emma e seu grupo de amigos. E nesse sentido, 

o filme sublinha a expressão da uma determinada forma de singularidade que aposta na falácia 

da possibilidade de emancipação do indivíduo apesar e/ou a margem da sociedade. 

A negação do modelo romântico se desdobra no filme na recusa por dois caminhos 

narrativos, o fim trágico e o final feliz, que indicam de certa forma a solução da contradição 

entre estrutura e sujeito, adaptação e emancipação. No livro a personagem Adèle morre de uma 

enfermidade provocada pela separação com Emma, tragédia peculiar aos romances clássicos, a 

heroína expurga a sociedade quando sucumbe às determinações da estrutura, aniquilando o 

sujeito. Realiza a contradição adaptação/emancipação pela via da emancipação na morte. De 

outro lado, renega a determinação do acaso, representado pelo encontro fortuito das 

personagens. Por essa via, a determinação do sujeito do acaso permite a possibilidade da 

felicidade individual a revelia do contexto sócio-histórico, a revelia da estrutura societária 

dividida em classes. No final romântico, digno dos contos de fadas, as personagens de distintas 

classes sociais poderiam ser felizes. 

Mas esse não é um filme romântico é um drama. E tal como o drama da humanidade 

não se encerra, a história de Adèle não se encerra com o filme. Na última tomada Adèle segue 

por uma rua, e assim retoma de forma elipsa a primeira cena, Adèle sai de sua casa no subúrbio, 

e segue, pela rua, para a escola encontrar seu grupo.  

Esse documentário ficcional permite desvelar nossa realidade, tornando-a menos opaca 

em suas sutilezas, nuances, estranhamentos e ambiguidades. O suficiente para problematizar a 

relação contraditória entre estrutura e sujeito, adaptação e emancipação, entre o universal, o 

particular e o singular. 
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Resumo 

O presente artigo é um debate à luz dos conceitos dos estudos culturais sobre gênero, identidade 

e feminismo, com o enfoque na representação que os produtos midiáticos concedem para as 

mulheres. Essa análise é feita a partir da sessão Questão de Gênero, do Portal Fórum, pela 

colunista Jarid Arraes e sua reflexão crítica das projeções audiovisuais observadas nesta 

pesquisa. Busca-se ainda a contextualização histórica do movimento feminista dentro do Brasil 

e os conceitos de gênero de Joan Scott e Judith Butler. Com a análise de conteúdo podemos 

então identificar os veículos de comunicação criticados na investigação e a contribuição do 

parecer feminista para a mídia hegemônica. 

 

Palavras-chave:  Gênero; Estudos Culturais; Feminismo; Mídia. 

 

 

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo examinar as representações que os produtos midiáticos 

concedem para as mulheres. Historicamente, são conhecidos os termos pelos quais Stuart Hall 

(1992) descreveu o feminismo dentro do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos 

(CECC). O teórico afirmou que o movimento entrou como um ladrão na noite, interrompendo 

e fazendo barulho. Este encontro do feminismo com os Estudos Culturais indicou uma 

importante ruptura teórica que alteraria determinadas práticas acumuladas neste campo de 

investigação, reorganizando-o.  

A justificativa da escolha do tema se deu pelo interesse de discutir a contribuição do 

olhar feminista. A perspectiva feminista provocou os estudos dos meios que estavam sendo 

produzidos, onde apenas valorizavam-se os programas noticiosos e de cunho público. 

Anteriormente, noções de feminismo/feminino não eram bem interpretadas e a análise sobre 

telenovelas e outros considerados mais “femininos” ocupavam praticamente todo espaço na 

formação de conhecimento do CECC. 

                                                 
76 Trabalho apresentado no GT GT7 - Corpos Subjetividade e Genêro do VIII Seminário de Mídia e Cultura – X 

Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 

2 Graduanda em Comunicação Social. Universidade Católica de Brasília. brendaknutsen@gmail.com. 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
197 

 

A comunicação pelo viés do pensamento feminista, principalmente quando há o 

encontro da mídia e a questão da mulher em si, fornece uma crítica com infinitas possibilidades 

de análise. Segundo Escosteguy (1998, p.8) “podemos examinar a representação das mulheres 

nos meios, os gêneros considerados femininos, as leituras femininas, a espectadora, sua 

constituição e suas práticas e a audiência.”. É nesta perspectiva que adotamos a análise de 

conteúdo das postagens da sessão, Questão de Gênero, do Portal Fórum para investigação. 

Busca-se ainda a contextualização histórica do movimento feminista dentro do Brasil e 

os conceitos de gênero de Joan Scott e Judith Butler. Conforme os estudos de Scott (1990) sobre 

gênero se trata de uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Entendemos aqui que 

o sexo pode ser incluído na relação de poder não definindo diretamente a sexualidade. 

Considerado o maior nome para o entendimento de gênero e feminismo, principalmente se 

tratando desta análise de notícias, acolhemos o ideal de Scott sobre a ideia de construções 

sociais dos papéis sobre homens e mulheres. 

Nessa união de Estudos Culturais e Feminismo, a cultura pode ser vista como um terreno 

de reivindicações para luta e contestação onde cidadãos formam tribos sociais e produzem 

significado. Procurar gerar suas subjetividades, porém estão em relações de poder distintas, 

"lutam" pela proeminência do seu sentido. No que se refere à mulher, este campo de estudos 

nos dá resultados onde é possível verificar como o profissional de comunicação que não faz a 

busca histórica-social de seus personagens desfalca a representação midiática do mesmo. 

 Legitimando os estudos de Gênero de Ecosteguy (2006) que nos remetem a ideia de 

que, de 1997 a 1999, fomos levados por um período onde comunicar era entendido como um 

processo recíproco, onde nosso receptor não é mais visto como uma audiência amorfa e sim um 

sujeito que dava significado ao produto midiático de acordo com sua bagagem cultural. 

 Autenticamos também, o Questão de Gênero em nossos resultados, como jornalismo 

feminista que desconstrói as discriminações e estereótipos perpetuados na sociedade. Com a 

identificação das postagens dos diversos preconceitos que aqui serão aprofundados fica a 

reflexão: é possível mudar o cenário midiático para a não propagação de um jornalismo que 

marginaliza por meio do jornalismo crítico e equilibrado. Validamos então a contribuição do 

olhar feminista ao se voltar para os maiores grupos de comunicação e criticá-los. 
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1. O Feminismo No Brasil 

 O sufrágio feminino no Brasil ocorreu em 1933, porém foi concebido por mulheres 

escolarizadas de classe média, o feminismo branco. Ou seja, a mulher negra, indígena e 

periférica não teve espaço para este que foi um dos primeiros sintomas do feminismo brasileiro. 

 O movimento feminista brasileiro teve sua grande expressão no período da ditadura 

militar, principalmente nos anos 1970 (TELES, 1999). A luta contra o regime foi a maneira que 

as mulheres encontraram para somar as resistências da época. Neste período é iniciado um 

importante marco para o acúmulo e propagação dos ideais feministas: o lançamento de duas 

relevantes revistas voltadas para a questão feminina, Nós Mulheres e Brasil Mulher. 

 Mulheres exiladas retornam com a retomada da democracia no país, e trouxeram seu 

contato com as vivencias feministas dos Estados Unidos e das que também estiveram na 

Europa. A somatória destes elementos fez com que os anos 1980 fossem consolidados como 

uma excelente época para proliferação do movimento no país. 

 A construção da identidade e perspectiva feminista no Brasil da abertura política 

foram fundamentais para a academia brasileira não "estranhar" a questão do gênero nas teorias 

do feminismo pelo próprio contexto cultural que o movimento acontece: época de grande 

diversidade artística e cultural. 

 A publicação de “Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir, criticando a dominação 

do homem em níveis simbólicos e materiais, bem como o Ano Internacional da Mulher em 

1975 fortaleceram as mulheres no Brasil. Os Estudos Feministas "desenvolvem-se" após as 

revoltas de 1968, tempo em que a mulher política se torna uma questão. 

 

2. Gênero e Sexualidade 

 Scott (1990) vai nos trazer uma importante discussão sobre gênero, já que foi a 

teórica que abalou o conceito de que o sexo seria natural em contraponto do gênero ser cultural, 

pois sendo influenciada por Michel Foucault, entende o gênero como um conhecimento sobre 

as diferenças sexuais. E pensando nessa dessemelhança a historiadora Norte-americana infere 

que o gênero é a compreensão sobre estas já mencionadas diferenças sexuais, estruturadas de 

forma hierarquizada com noções de poder e dualidade bem dispostas. 

 A sociedade utiliza há séculos a constituição de termos para determinar fixamente, 

e muitas vezes oprimir certos grupos no pretexto de uma organização feita de forma 

hierarquizada. Gênero então seria a maneira pela qual a sociedade se organiza na relação entre 
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os sexos. Delimitando-nos, encontramos barreiras para possibilidades inexploradas que a 

sociedade pós-moderna apresenta, que define então uma distinção social.  

 Mesmo com todos os questionamentos feitos pelo movimento feminista e toda a 

quebra das questões de identidade, sempre pareceu muito natural o binário homem/mulher e o 

papel desempenhado socialmente. A ideia da feminista Shulamith Firestone resume o que hoje 

é apoiado por grande parte das feministas contemporâneas no que se refere ao gênero. 

 

A meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente – diversamente 

do primeiro movimento feminista – não simplesmente acabar com o privilégio 

masculino, mas com a própria distinção de sexos: as diferenças genitais entre 

os seres humanos já não importariam culturalmente (FIRESTONE, 1970, p. 

12) 

 

 Porém, existem condições de subjetividade em nosso meio que revelam a 

complexidade do pertencimento a estas categorias. A filósofa Judith Butler (2003) já fala em 

alinhamento sexo, gênero e desejo, onde se naturaliza toda demarcação “natural” de ser mulher 

e ter que respectivamente: gostar do sexo oposto e ser feminina, como se toda a representação 

que temos de nós dependesse de nossos aparelhos sexuais. Por isso temos impacto se vamos 

contra a linearidade do que já somos pré-determinados, pois não é levada em conta a 

subjetividade do sujeito nem mesmo as experiências singulares do gênero. 

 Butler (2003) vê a questão da naturalização do histórico e de verdades essenciais 

ligando gênero biológico e social são construções de estratégias do poder. O esforço da teoria 

da filósofa estadunidense foi o da desnaturalização como uma desmistificação do sexo e do 

gênero, que seriam em algum momento definidos como certo para a vida. A liberdade desses 

corpos não deve depender em nenhum âmbito dos discursos normativos que insistem em 

descrevê-los. 

 

3. Análise e Método 

 Jarid Arraes é cordelista, escritora e jornalista na Revista Fórum. Possui a coluna 

Questão de Gênero na versão online da revista, o Portal Fórum. Tem experiência na área de 

Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: 

gênero, feminismo, sexualidade, raça e etnia e mídia. A escolha do Questão de Gênero no Portal 

Fórum foi feita pela diversidade dos assuntos tratados. O site conta com as seguintes seções: 

mulher negra, sexualidade, mídia, cultura, feminismo, aborto, beleza, política, racismo, 

gordofobia e transfobia. 
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 A escolha das temáticas foi feita por meio de postagens que tivessem no mínimo 

menção a um produto midiático. Apenas um tema foi repetido, a cultura do estupro. Com a 

coleção de assuntos variados, é possível um fechamento de como a mídia hegemônica trata a 

questão da mulher em diferentes pontos de vista e qual o veículo de comunicação é mais 

questionado em frente as suas representações sociais. 

 Um tema recorrente em todas as postagens seria o conceito do machismo. O 

machismo seria conjunto de atitudes e ideias que posicionam o gênero masculino como 

superior, melhor capacitado além de digno de privilégios acima do feminino77. Esse pensamento 

está intrínseco à narrativa das postagens analisadas, pois o movimento patriarcado, aquele que 

tem o homem como senhor supremo na organização da sociedade, propaga ainda a violência 

física e moral contra a mulher. 

 

a) Objetificação e hipersexualização 

 O produto midiático citado brevemente é a Globeleza78, que corresponde à uma 

cobertura do carnaval brasileiro feita pela Rede Globo de Televisão. A transmissão do desfile 

no Estado do Rio de Janeiro é feita desde 1970 e de São Paulo foi iniciada em 1990. O nome 

também é dado à mulata que samba nas propagandas feitas pelo canal.¹ A considerada musa do 

carnaval dança com o corpo nu, inteiramente pintado nas cores da emissora. 

 A mulher negra é negligenciada na TV brasileira por quase todo o ano em todos os 

gêneros televisivos. E contamos ainda com os estereótipos sociais que recaem sobre toda a 

população negra e principalmente desta mulher nas novelas. Porém, em fevereiro, a 

objetificação de seu corpo é super explorado no carnaval.  

 De modo geral, é questionado o mínimo de representação das mulheres negras na 

televisão em papel de destaque e de não servidão. Quando aparecem possuem traços finos, são 

magras para se assemelharem à sociedade branca, de maneira que não há identificação das 

mulheres negras de verdade: que não entram no padrão da "mulata" que a mídia vende.  

 

 

 

                                                 
77 WIKIPEDIA. Machismo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Machismo>. Acesso em 20 de maio de 

2015. 
78 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/02/18/fim-do-

carnaval-quantas-mulheres-negras-estao-na-tv/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
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b) Racismo 

 Sexo e as Negas é uma série televisiva exibida nos meses de setembro a dezembro 

de 2014 pela Rede Globo79. O programa acompanhou a rotina de quatro amigas moradoras do 

subúrbio do Rio de Janeiro². Em 7 de outubro de 2014, no episódio Narciso Negro, é retratado 

o negro contra a negra e a solução da questão sendo encontrada através do sexo. Há uma grande 

problematização na forma da resolução deste problema, pois historicamente a mulher negra é 

sexualidade, este sendo seu único ou principal papel, perpetuando um grave estereótipo. 

 Em programações especializadas em manter uma supremacia branca, a série "O Sexo 

e as Negas" foi recebida e defendida por atores negros e político militante Jean Wyllys. A 

unanimidade, no entanto, não recaiu sobre o movimento feminista negro. De um título já 

pejorativo, o embasamento de roteiro da série foi defasado. Segundo a colunista, mesmo o 

racismo é tratado com o viés machista, a negra encenada na série pode e deve ser mais do que 

sua vida sexual sem ser reduzida a este âmbito. 

 

c) Cultura do Estupro 

 A novela “Em Família” da Rede Globo80 televisionou no dia 10 de fevereiro de 2014 

uma cena de estrupo coletivo da personagem negra Neidinha, no qual engravida deste ato e 

decide por ter a criança e posteriormente deve lidar com sua filha que possuirá a vontade de 

conhecer o pai. A crítica por Jarid está no fato de Manoel Carlos não ter sido responsável por 

mostrar às mulheres que, por lei no Brasil, a mulher estuprada tem o direito de aborto garantido: 

Artigo 128 do código penal - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 

 Mesmo que autor seja contrário à ideia do aborto o desserviço feito foi enorme, seja 

retratando a criança nascer em um lar equilibrado com estatísticas que provam o contrário. 

Outro fator negativo no episódio da novela foi o fato dessa mulher não poder ser empoderada 

para decidir o que fazer com seu corpo de um direito que possui. O estupro é banalizado, já que 

retratado tão cruelmente em horário nobre com classificação para 16 anos. 

 

 

 

                                                 
79 Questão De Gênero. Disponível em:<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/11/18/ainda-

precisamos debater-sobre-sexo-e-as-negas/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
80 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/02/12/estupro-

coletivo-na-novela-em-familia-e-o-desempoderamento-das-vitimas/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
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d) Homofobia 

 Amor à Vida foi uma telenovela da Globo de autoria de Walcyr Carrasco e exibida 

no período de 20/05/2013 a 31/01/2014 no horário de 21h, inovando ao introduzir um de seus 

personagens principais um vilão homossexual81. A TV Brasileira82, porém, insiste num 

estereótipo rejeitado pela maioria dos gays, em suas novelas. De gestos, o modo de falar e 

bordões chamativos, a representações dos homossexuais tendem ao cômico e ridicularizam. No 

fim da novela, a reconciliação do pai homofóbico e filho provocaram fortes reações diversas na 

audiência e bastante desaprovação pelos movimentos sociais ligados à homoafetividade.  

 Jarrid Arraes também abre um importante espaço para análise da questão de gênero 

que atinge o homem. O tipo da masculinidade que deve ser viril e rejeitar a orientação 

homossexual, pois o "ser homem" no senso comum não entram os pontos de demonstração de 

afeto, que são concebidos como coisas da essência feminina. Apesar da crítica, de modo geral 

o ato do beijo entre os personagens é visto como algo positivo, se tratando de ser televisionado 

no canal com maior audiência no país, fazendo que sua audiência consiga também desconstruir 

de alguma forma o seu próprio preconceito. 

 

e) Representatividade 

 Animação americana da DreamWorks de 2015 com 94 minutos, Home (Cada Um 

na Sua Casa) conta a história de Tip, que encontra o alien Oh, da raça Boov, que pretende 

invadir a Terra e fazer dela o seu lar.83 A cerne da Representatividade é o maior ganho do longa 

segundo Jaris, pois representar com efetividade e qualidade um segmento ou o grupo ao qual 

se faz representar é um problema na grande mídia quando se trata de minorias. 

 A personagem quebra várias regras: uma adolescente negra com cabelo crespo na 

tela e inspira milhares de meninas a se reconhecerem na tela. Além de uma personalidade 

positiva, Tip é muito inteligente e corajosa, sendo retratada fora de moldes machistas e dos 

estereótipos da extrema delicadeza feminina. Na levada da análise84 já feita de filmes com o 

viés feminista, a questão racial se faz ainda mais alarmante para ter protagonismo, o que no 

                                                 
81 Memóriaglobo. Disponpivel em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/amor-a-

vida/amor-a-vida-ficha-tecnica.htm>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
82 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/02/03/amor-a-

vida-afeto-entre-homens-e-os-limites-da-masculinidade/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
83 ADORO CINEMA. Cada Um Na Sua Casa. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

209174/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
84 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/04/08/cada-um-

na-sua-casa representatividade-importa/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/amor-a-vida/amor-a-vida-ficha-tecnica.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/amor-a-vida/amor-a-vida-ficha-tecnica.htm
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/02/03/amor-a-vida-afeto-entre-homens-e-os-limites-da-masculinidade/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/02/03/amor-a-vida-afeto-entre-homens-e-os-limites-da-masculinidade/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-209174/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-209174/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/04/08/cada-um-na-sua-casa%20representatividade-importa/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/04/08/cada-um-na-sua-casa%20representatividade-importa/
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caso, acontece da melhor maneira: desconstruindo machismo, racismo e a feminilidade 

exacerbada. 

 

f) Sororidade 

 O diálogo de mulher para mulher ressaltado nesses filmes, onde uma salva outra nos 

remete ao termo "sororidade" que segundo o feminismo contemporâneo é a união entre as 

mulheres e o respeito intrínseco. O relacionamento romântico com o sexo oposto será 

secundário nessas histórias e há uma importância de não enxergar a outra como inimiga. 

 Num mundo do "Era uma vez..." e "Viveram felizes para sempre" que levou milhares 

de meninas, além do processo histórico de dependência do masculino, a esperarem pelo príncipe 

e se encantarem com os padrões das perfeitas princesas da Disney. A crítica positiva85 está nos 

três filmes lançados recentemente pela Companhia Walt Disney: Frozen, Malévola e Valente. 

 Valente (2012) fala sobre a jovem Merida, a garota de cabelos rebeldes que se revolta 

contra a vontade da mãe de ser rainha. Já Frozen (2013) conta a história de duas irmãs que 

encontram nelas mesmas o verdadeiro amor. E o mais recente, malévola (2014) desconstrói o 

arquétipo da bruxa malvada e invejosa. 

 

g) Cultura do Estupro 

 O progama televisivo Agora é Tarde, pertencente à Rede Bandeirantes de Televisão, 

acontece sob o comando do jornalista e comediante Rafinha Bastos de terça à sexta no horário 

de meia-noite. Em 25 de fevereiro de 2015, em um quadro para receber celebridades, uma 

conversa informal com ator Alexandre Frota, foi relatado em detalhes o estupro de uma mãe de 

santo, gerando risadas na plateia e do apresentador do programa.  

 Na crítica deste produto midiático86 a colunista reflete sobre o fato de que a violência 

contra as mulheres é naturalizada. É colocada abaixo de outras violências, pois as mulheres são 

consideradas "seres de segunda categoria, objetificáveis e exploráveis". Esse tipo de 

comportamento na TV apenas está fortalecendo o opressor e mostrando por meio da aceitação 

do público presente como a sociedade brasileira é machista e misógina.  

 

                                                 
85 Questão De Gênero. Disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/06/03/malevola-frozen-e-valente-o-amor-entre-

mulheres-comeca-despontar/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 
86 QUESTÃO DE GÊNERO. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/03/04/a-

omissao-fortalece-o-agressor/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 

http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/06/03/malevola-frozen-e-valente-o-amor-entre-mulheres-comeca-despontar/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/06/03/malevola-frozen-e-valente-o-amor-entre-mulheres-comeca-despontar/
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h) Violência Doméstica 

 O Big Brother Brasil, mais popularmente chamado pela sigla BBB, é a versão 

brasileira do reality show Big Brother, criada por John de Mol. Sua transmissão é feita pela 

Rede Globo e foi realizada pela primeira vez em 29 de setembro de 2002, são mais de 15 

temporadas e 13 anos no ar87. 

 O participante Douglas relatou duas ocasiões em que esmurrou uma mulher, e uma 

delas, a deixou desacordada após repetidos murros. O programa, segundo a colunista do 

Questão de Gênero88, promove o machismo, homofobia, racismo e outros tipos de 

descriminação. Após as declarações, sua eliminação veio logo em seguida, e Douglas se 

declarou, então, feminista.  

 Jarid salienta a proeminência que o feminismo ganhou em matérias de revistas e 

grande mídia. Por falta de conhecimento, homens se intitulam feministas, porém não refletem 

a respeito do comportamento machista que reproduzem, pois estes devem confrontar em seus 

círculos essas reproduções, além de desconstruir a masculidade. Homens verdadeiramente 

feministas podem existir segundo a autora, e teriam as seguintes características: divida a 

responsabilidade igualmente no relacionamento, não sendo aqueles que são atribuídos 

tradicionalmente ao gênero que lhe cabe. Ensine aos filhos sobre a igualdade de gênero e 

respeito total as mulheres. Se manifeste contra qualquer tipo de discriminação que a mulher 

sofra, seja voz. 

 

i) Gordofobia 

  Dos estereótipos hollywoodianos89, um que todos já estamos mais que 

familiarizados, é da negra gorda que é engraçada. Visto em filmes como "Norbit" (2007) e 

"Vovó... Zona" (2000) esta representação também ganhou filmes dramáticos em "Preciosa" 

(2010). Jarid nos remete até mesmo ao brasileiro "O Sítio do Pica-Pau Amarelo" com papéis 

reduzidos a empregada, cozinheira ou serva. Há uma distância gritante de como esta mulher é 

e de como ela é representada segundo a colunista. A crítica se encontra nos filmes dos anos 

2000, nos gêneros de comédia e drama. 

                                                 
87 GLOBO.  BBB Sobre a casa. Disponível em: < http://bbb.globo.com/sobre/a-casa.html>. Acesso em 11 de 

Junho de 2015.  
88 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/02/04/bate-em-

mulher-depois-diz-que-e-feminista/>. Acesso em 19 de maio de 2015.  
89 Questão De Gênero. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/03/28/uma-

breve-reflexao-sobre-mulheres-negras-gordas-e-seus/>. Acesso em 19 de maio de 2015. 

http://bbb.globo.com/sobre/a-casa.html
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/02/04/bate-em-mulher-depois-diz-que-e-feminista/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/02/04/bate-em-mulher-depois-diz-que-e-feminista/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/03/28/uma-breve-reflexao-sobre-mulheres-negras-gordas-e-seus/
http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/03/28/uma-breve-reflexao-sobre-mulheres-negras-gordas-e-seus/
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j) Beleza 

 O Miss Beleza Internacional é um concurso a nível mundial realizado desde 1960 

criado por americanos na Califórnia (EUA)90. A competição compele "as qualidades naturais" 

como ternura, sensibilidade, beleza e benevolência. Estes estigmas da essência feminina 

perpetuadas na sociedade são justamente o que o embate gênero/feminismo procura 

desconstruir. A TV Band transmite o show. 

 De uma maneira de reforçar o padrão da feminilidade, o festival elege a mulher mais 

bonita do mundo dentro de padrões específicos e longe da realidade da maioria da população 

feminina. Com este modelo estampado em todos os âmbitos midiáticos, torna-se difícil para as 

mulheres aceitarem suas curvas, cabelos e cor. Segundo Jarid, as interrogações devem surgir 

para que o processo de libertação quanto aos padrões de beleza e corpo sejam alcançados.  

 

4. Resultados Obtidos 

 Das 10 postagens analisadas, com repetição de apenas um tema (Cultura do Estupro) 

obtivemos: 7 produtos midiáticos criticados, sendo eles cobertura jornalística do carnaval, série 

televisiva, telenovela, cinema, animação, talk show e reality show. 14 análises de conteúdo 

foram feitas: Globeleza (carnaval), O Sexo e as Negas, Em Família, Amor à Vida, Cada Um 

Na Sua Casa, Valente, Malévola, Frozen, Agora é Tarde, Big Brother Brasil edição 15, Miss 

Beleza Internacional, Norbit, Vovó... Zona e Preciosa. 

 Os grupos de comunicação mais criticados foram a Rede Globo (5), Rede 

Bandeirantes (2), Disney (3) sendo duas animações e um filme, DreamWorks (1) e Cinema 

geral, diferentes estúdios nesta contagem (3).  

 Globo conta a maior variedade de crítica dos temas por Jarid Arraes, além de repetir 

por duas vezes o produto midiático Telenovela. Possui a Cultura do Estupro, Hipersexualização, 

Violência Doméstica, Racismo e Homofobia. DreamWorks, representatividade. Disney, 

sororidade. Band segue com Cultura do Estupro e Beleza e, por fim, a Gordofobia, com três 

estúdios diferentes de cinema. 

 

 

                                                 
90 QUESTÃO DE GÊNERO. Disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/01/27/miss-coisa-nenhuma/>. Acesso em 19 de maio.  

http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/01/27/miss-coisa-nenhuma/
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5. Considerações Finais 

 Este artigo surgiu do interesse em observar como o jornalismo feminista, com seu 

olhar treinado e crítico, fazia o julgamento dos produtos midiáticos gerados por grandes 

veículos. O Questão de Gênero é uma demonstração da reflexão e debate da mulher brasileira 

atual. Por meio dos resultados obtidos, é possível observar como o profissional de comunicação 

enxerga a questão de gênero e a reproduz, como também o site já citado procura desconstruir e 

apontar as discriminações e estereótipos perpetuados. 

Ainda transitamos e estamos com frequência moldando nossa identidade. Com esta 

permissa, este projeto procurou refletir sobre gênero feminismo, entre outros temas que cabem 

à mulher. E para uma sociedade onde a binário homem/mulher dê espaço para outras 

identidades, é preciso que haja sempre discussões, reflexões e espaços para questionamentos 

das estruturas de representações da pós-modernidade que não conseguem alcançar mais seus 

indivíduos. 

“Não cabe fazer uma divisão binária entre o que se disse e o que se cala, 

haveria de tentar determinar as diferentes maneiras de calar, como se 

distribuem os que podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é 

autorizado ou que formas de discrição é requerida para uns e outros.” 

(FOUCAULT, 2006, p. 28) 

 

 Os temas aqui analisados podem ser vistos como espelhos da realidade atual de nossa 

sociedade e com a identificação por meio das postagens dos diversos preconceitos aqui já 

prescritos fica a nossa reflexão de que desta maneira é possível mudar o cenário midiático para 

a não propagação de um jornalismo reprodutor de estereótipos. Legitimo então a contribuição 

do olhar feminista ao se voltar para os maiores grupos de comunicação e criticá-lo. 
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Resumo 
O presente trabalho busca, por meio de revisão teórica, suscitar o debate quanto a ideia de 

reconfiguração do capital em torno da fluidez que marca a sociedade contemporânea, tal qual a 

dinâmica das redes sociais em que os corpos pós-orgânicos demandam cada vez mais 

visibilidade e status. Nesse horizonte, cabe também pensar o aspecto de velocidade que 

corrobora para a visualização do fenômeno supracitado, a partir da dromologia, bem como as 

esferas de exclusão que se articula à não participação nessa lógica. Por fim, conclui-se a 

importância de se pensar o fenômeno pelo viés da comunicação, bem como considerar a 

apropriação da plataforma como espaço de autoexpressão. 

 

Palavras chave: Redes Sociais. Capital. Dromologia. Identidades Toxicomaníacas, 

Comunicação. Cultura 

 

 

Introdução 

Nos últimos anos a humanidade tem experimentado transformações radicais em suas 

perspectivas culturais. Formas alternativas de trabalho, alterações na concepção de poder e 

novas formas de se comunicar se inserem nessa esfera. A cibercultura, que faz parte desse 

contexto, é entendida como a cultura associada à popularização da comunicação digital a qual 

inaugura mudanças no paradigma receptor-emissor, o que desperta constantemente o interesse 

dos pesquisadores acerca do pensar a sociedade a partir da observação dessas mídias. 

Nesse horizonte, ela propicia novos espaços relacionais os quais permitem a emergência 

de outras formas de identidade, bem como estilos de vida que se agregam na cibersocialidade. 

São articulações capazes de corroborar, em conjunto com outros diversos fenômenos, 

perspectivas de se pensar o “eu” em conjunto com a sociedade. Ademais, percebe-se nessa 

cultura transformações de comportamento e remodelagens a respeito do cotidiano em torno da 

dinâmica das redes sociais digitais.  

Não obstante, as transformações desta são reflexos da fluidez que marca a 

contemporaneidade em que a globalização permite conjecturar reconstruções sobre a concepção 

                                                 
91 Trabalho apresentado no GT 7 – Corpo, Subjetividade e Gênero do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
92 Mestranda em Mídia e Cultura na Universidade Federal de Goiás. Bacharela em Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFG. E-mail: falecomcarolmoura@gmail.com 
93 Doutora em Ciências da Informação pela UnB. Professora do Mestrado em Comunicação da Faculdade de 

Informação e Comunicação da UFG – Universidade Federal de Goiás. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
209 

 

de capital, velocidade e poder em relação ao corpo pós-orgânico. A partir disso, observa-se que 

se suscita uma hibridização do corpo e também do espaço liso e estriado94, o que cria novas 

modelagens para noção de virtual. Tais perspectivas mostram que a extensão do corpo a uma 

rede social digital conota também o prolongamento da sua identidade, ou ainda, em uma visão 

mais problematizadora provoca a necessidade de pensar a constituição desta última em conjunto 

com a subjetividade.  

O imaginário tecnológico fomenta então os questionamentos acerca das construções 

sociais diante da modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Embora as discussões tomem força 

em diversas pesquisas já realizadas, ainda cabe pensar nas dinâmicas da cibercultura em 

conjunção com a preocupação da carência de certezas e instabilidade. Existem diversos 

mecanismos buscados para aplacar tal sintoma da cultura.  

O reconhecimento provido do capital simbólico, por exemplo, pode ser pensado como 

uma dessas estratégias que visa fortalecer o indivíduo ante ao panorama supracitado. É possível 

observar no status que o usuário possui na rede uma base para a identidade toxicomaníaca95 em 

consumo de forma cada vez mais intensa e veloz. No entanto, quem não participa dessa lógica, 

desprovido de dromoaptidão96, se insere em um campo de exclusão e apatia.  

Esses são os principais conceitos discutidos neste trabalho. Inicialmente busca-se 

contextualizar a dinâmica de apresentação de si nas redes fortalecendo uma felicidade 

contraditória. A segunda parte, traz a concepção de como essa conjuntura contribui para a 

consolidação da posição de um indivíduo a partir do capital simbólico (BOURDIEU, 1983; 

2013) que ele acumula ao estar constantemente envolvido nas redes. O último tópico explora, 

baseando-se no conceito de dromologia (VIRILIO, 1997), que essas observações tem se 

mostrado cada vez mais pujantes, de modo que quem não a acompanha, participa de uma 

condição excludente que permite a manifestação de um poder simbólico. 

 

                                                 
94 Deleuze e Guattari (1997) apresentam o espaço estriado enquanto uma extensão do aparelho estatal como 

dispositivo para manutenção do poder. Já o liso, seria uma organização espacial que foge às amarras sociais e ao 

controle. No contexto da cibercultura, do qual trata esse trabalho, ambos podem ser pensados em conjunto. Isso 

porque a internet, propicia formas de expressão e resistência que favorece o acesso livre à informação e a 

autonomia e funciona também como um mecanismo de vigilância, rastreamento e controle. 
95 Segundo Rolnik (1997) as identidades pulverizadas pela globalização e o abandono das referências identitárias 

na constituição das subjetividades promovem uma toxicomania de identidade, amenizada por “drogas” como as 

produzidas pela indústria farmacológica e o narcotráfico e também as que não são propriamente ditas como a 

literatura de autoajuda, a mídia, as tecnologias diet e light.   
96 O termo diz respeito à aptidão técnica ou propensão para acompanhar a velocidade que marca a sociedade 

dromológica. 
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Jogo das aparências: o melhor de mim 

Segundo Felinto (2008) pensar os estilos de vida na cibercultura significa romper com a 

estabilidade proposta no passado, haja vista seu constante estado de inquietação 

transformadora, de maneira que possa ser observado a partir do tripé formado pela 

comunicação, cultura e tecnologia. Canclini (2009) aponta que é nos jovens em que se percebe 

mais evidentemente tal dinâmica de instabilidade, frente o aumento da interação seguido de 

uma baixa integração social, bem como o esvaziamento das perspectivas históricas de passado 

e futuro.  

Para Santaella (2004) as tecnologias virtuais, ao tensionarem a simbiose entre humano 

e máquina, suscitam a aparente possibilidade de transcendência do corpo através da 

descorporificação simulada, colocando em cheque estratégias tradicionais de constituição da 

subjetividade. Assim, o corpo passa a ser um sintoma da cultura, haja vista as 

metamorfoseações e voyerismo institucionalizado na exploração de si na e pela mídia.  

Tal dinâmica é conjugada com o advento do pós humanismo, estágio que o corpo 

“sobrepuja” a organicidade, configurando uma simbiose entre humano, tecnologia e 

informação, exemplificado na figura do ciborgue, ou como prefere chamar Santaella (2007) 

biocibernético. A mídia se insere no fenômeno desencadeando a hipervalorização da aparência 

em conjunto com a maior visibilidade do corpo no espaço público.  

Desse modo, o corpo, que outrora “sentia” os sintomas, passa a ser o agente sintomático, 

na medida que ele sofre intervenções na tentativa de se adaptar aos valores da cultura 

contemporânea (SANTAELLA, 2004). Um dos reflexos disso é que os perfis criados em sites 

de redes sociais funcionam como uma extensão das identidades e dos corpos, enquanto espécie 

de estandartes que representam os indivíduos funcionando como partes complementares do 

cotidiano (VIANA, 2010 apud SANTAELLA, 2013). 

São estandartes nos quais os sujeitos ancoram seus processos de identificação que 

contribuem para uma identidade inacabada. Mafessoli (1998) mostra que na socialidade pós 

moderna, os indivíduos sustentam suas relações de maneira passageira a partir da identificação 

com cada grupo. Nesse contexto, as experiências sociais e a vida cotidiana são como um teatro 

onde lida-se com personas de diversas características. As máscaras atuam na identificação com 

as tribos com as quais se convive dia a dia, contextualizam o desejo de participar 

(MAFESSOLI, 1986).  

Partindo de outra perspectiva, Goffman (1985) também compara os processos de 

interação a um teatro. Em sua visão, os comportamentos se assemelham às peças teatrais em  
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que os participantes estão constantemente representando na busca de uma imagem desejada, 

processo o qual chama de gerenciamento da impressão.  

Dentro dessa abordagem, observa-se que Goffman compartilha o prisma de que os 

processos de interação obedecem a regras que orientam o comportamento do indivíduo junto 

ao grupo (BORELLI, 2005). O direcionamento para as atitudes de representação se dá a partir 

dos recursos informacionais que um ator tem do outro, uma vez que a informação permite traçar 

a estratégia quanto à “melhor maneira de agir para que se obtenha a resposta desejada” em 

busca de uma impressão (GOFFMAN, 1985, p. 11). 

Assim sendo, percebe-se que o conceito de máscaras assume prismas alternativos na 

interpretação de Mafessoli e Goffman. No primeiro, pode ser pensado como as diferentes faces 

as quais o indivíduo usa em cada tribo que pertence modificando-a conforme as identificações 

com diversos microgrupos. Por outro lado, na visão de Goffman a ideia de máscara assume um 

caráter representativo que o indivíduo assume em seus comportamentos cuja finalidade é 

ratificar uma imagem.  

Nos sites de redes sociais, ambos conceitos podem ser visualizados, por exemplo no 

pertencimento de indivíduos a vários grupos com interesses diversos cuja ênfase é a persona, o 

que se aproxima das ideias de Mafessoli. Em consonância, existe a exploração da aparência e 

de conteúdos que demonstrem determinadas condutas as quais visam causar boa impressão de 

modo que o ator se assemelha a um personagem, aproximando-se da concepção de Goffman. 

Isso porque no atual contexto a admiração de sujeitos idealizados é construída pelo 

espetáculo de pessoas próximas (íntimas no ambiente virtual) em que a experiência é explorada 

de maneira direta. A intimidade do homem comum se torna “objeto a ser expresso e consumido 

em profusão”, o que contribui para que a sensação de felicidade seja alcançada  (LIPOVESKY, 

2007, p. 307). Assim, o “eu” que se mostra nas redes sociais por meio da autobiografia é uma 

entidade ilusória que confunde realidade e fantasia, haja vista que o que se fala de si é uma 

construção vulnerável e ao mesmo tempo necessária para a constituição do sujeito (SIBILIA, 

2008).  

É nesse contexto que as tecnologias de comunicação permitem aproximações de 

diferentes representações por si, o eu globalizado constituído de identidades intercambiáveis. 

Segundo Rolnik (1997), tal processo evidencia a desestabilização das referências de si, bem 

como o esvaziamento das subjetividades, conjuntura angustiante. 

A fim de atenuar tal situação, busca-se anestesias em drogas de variados tipos: remédios, 

produtos do narcotráfico, manuais de autoajuda, fórmulas para a manipulação do corpo. A mídia 
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se destaca por oferecer identidades prêt-à-porter, cujos viciados “vivem dispostos a mitificar e 

consumir toda imagem que se apresente de uma forma minimamente sedutora, na esperança de 

assegurar seu reconhecimento em alguma órbita do mercado” (ROLNIK, 1997, p.21).  A 

cibercultura se insere nessa dinâmica como uma alternativa que propicia novas formas de 

identidade, sobrepor camadas rugosas e lisas, que levam ao simulacro do “eu”, cuja 

manifestação acontece em situações fluidas e abertas (RUDIGER, 2002). 

Bauman (2001) pensa nessa questão como a não fixação em uma identidade sólida 

diante da modernidade líquida97, uma manipulação de probabilidades partindo do caos. As 

atividades de diferenciação é uma das possibilidades dessa ação articuladas à cultura, uma vez 

que essa última classifica pessoas similares, separando externamente as diferenças, sendo as 

similitudes e disparidades o que justifica a categorização (BAUMAN, 2008). Com relação a 

isso, nota-se estratégias de minimização da fluidez que marcam o atual contexto, como por 

exemplo a dinâmica de convergência do capital conforme será abordado a frente.  

 

Em busca de reconhecimento: reconfigurações do capital  

Bourdieu (2013) afirma que uma análise da classificação dos agentes sociais pode partir 

de duas perspectivas: das condições materiais ou das propriedades simbólicas. Dito de outro 

modo, isso significa que a observação pode ter um viés objetivista centrado em quantificar as 

propriedades por meio de estatísticas ou em observar as significações, o mundo social, uma 

visão subjetiva.  

Em sua verificação, Bourdieu (2007) advoga que as condições sócio-econômicas são 

geradoras de mecanismos de distinção capazes de condicionar os julgamentos de gostos e 

hábitos dos grupos sociais. São elementos que se manifestam no capital simbólico que os 

sujeitos possuem. Para entender o termo, é necessário retomar a concepção de campo do autor 

referido. Ele aponta que o campo é o cenário onde as lutas simbólicas acontecem e que cada 

indivíduo ocupa uma posição diferente nessa conjuntura.  

As disputas ocorrem para manutenção das posições de privilégio, ou, em contrapartida, 

com a finalidade de reconfiguração dessa ordem. Não obstante, os indivíduos que ocupam 

posições semelhantes tendem a possuir comportamentos, gostos e preferências  parecidos, 

formando um habitus de classe ou grupo. O habitus é formado por elementos historicamente 

                                                 
97 Bauman (2001) constrói o conceito de modernidade líquida a partir da flexibilidade das estruturas sociais e dos 

relacionamentos que marcam a fluidez do panorama contemporâneo, oposta à rigidez da modernidade clássica ou, 

nas palavras do autor, sólida.   
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acumulados, muitas vezes passados de geração em geração e inculcados nas trajetórias 

individuais. Em outras palavras, são práticas vivenciadas anteriormente projetadas nas 

interações e legitimadas pelo acúmulo de capital. Esse, por sua vez, diz respeito aos recursos 

capazes de promover a consolidação da posição ocupada no campo.  

Podendo ser de variadas naturezas, Bourdieu (1986) aponta a possibilidade de 

convergência entre os principais capitais: econômico (dinheiro, bens materiais), culturais 

(informações, títulos acadêmicos, bens simbólicos, obras de arte) e social (relacionamentos). O 

acúmulo desses capitais em termos quantitativo (cunho objetivo) e qualitativo (cunho subjetivo) 

reforça o capital simbólico, uma diferença reconhecida e legitimada, capaz de expressar 

distinção, fazendo com que o agente se sobressaia com relação aos demais.  

Assim, os bens materiais e simbólicos deixam sua função genuína para se tornar signos 

de reconhecimento, a exemplo do golfe uma prática esportiva (função original) que é associada 

a grupo social (elemento de distinção). O sociólogo faz uma analogia do capital simbólico ao 

conceito weberiano de carisma, “ou seja, outro nome da legitimidade, produto do 

reconhecimento ou do desconhecimento, ou da crença (esses quase sinônimos) em virtude da 

qual as pessoas que exercem autoridade são dotadas de prestígio” (BOURDIEU, 2013, p. 114).  

O estilo de vida se torna um pilar de manifestação do capital simbólico: roupas, 

comportamentos, preferências, hábitos de consumo são, desse modo, a validação do 

pertencimento ou exclusão aqueles que se integram com base em status parecidos, portanto, 

capaz de legitimar uma posição de poder.  

A partir do exposto, pode-se pensar as redes como esse campo de lutas simbólicas em 

que um sujeito se notabiliza em relação ao outro, estando em uma posição de privilégio pelo 

acúmulo do capital social, refletido no número de curtidores, seguidores e afins. Esse capital se 

mobiliza em torno dos likes e visibilidade que proporcionam ao agente fortalecer seu status 

dentro da rede, como ocorre, por exemplo, com as webcelebridades.  

Outra ilustração do fenômeno de acúmulo de capital em redes virtuais são os 

influencers. O termo se assemelha ao conceito de usuário-mídia (TERRA, 2010), ou seja, 

formadores de opinião que possuem uma audiência própria para a qual promove seu conteúdo. 

As marcas veem nesses agentes a possibilidade de divulgar seus produtos, reforçando a ideia 

de influência. São pessoas comuns ou microcelebridades que em seu nicho de convivência se 

destacam e possuem relevância dentro de um grupo social. Para as marcas, a vantagem é obter 

um modo mais espontâneo e humanizado de se comunicar (PEREIRA, ANTUNES & MAIA, 

2016).  
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Já ao influenciador, nota-se a transfigurações de capital. Os conteúdos postados tem 

como base o capital cultural formado pelo gosto, informação, práticas sociais, postura corporal, 

aparência e objetos de consumo explorados em aspectos imagéticos e textuais. O capital 

econômico se apresenta sob a forma dos bens das marcas aos quais ele se vinculou. Os 

seguidores formam o capital social e, consequentemente, a audiência endossando o prestígio e 

reconhecimento que aquele indivíduo possui, e, por consequência, consolidado seu capital 

simbólico. Assim, se forma um sistema retroalimentador de acúmulo de capital e poder pela 

posição que esse usuário ocupa.  

Entendendo tal premissa, o neocapitalismo, em busca de fontes inexploradas, tensiona 

a vida subjetiva, por meio de novos modos de subjetivação, padrões de identidade efêmeros 

feitos para serem consumidos e descartados rapidamente de maneira toxicomaníaca (ROLNIK, 

2001). A sensação de apropriação de identidades, marcada pela rapidez, faz observar que os 

meios de comunicação, ao invés de contribuírem para a libertação restringem o campo de 

liberdade e ação (VIRILIO, 1997).  

Nesse sentido, a busca cada vez mais intensa por estar em evidência está sob júdice da 

velocidade que marca a sociedade. Tanto o capital financeiro, quanto as identidades devem 

circular cada vez mais rapidamente, sendo os contornos tecnológicos da comunicação em rede 

um dos propulsores desse fenômeno.  

Sodré (1999) ratifica esse prisma ao colocar que o mundo das imagens midiáticas é um 

mundo do capital marcado pela busca de uma riqueza abstrata. Baseando-se nisso, cabe discutir 

até que ponto tais mecanismos corroboram para maior integração social, assim como relações 

mais equilibradas onde marcadores sociais perderiam sua significância, ou ao oposto disso, se 

colaboram para esferas de exclusão e, como consequência, traz mais instabilidade ao cenário 

abordado.  

 

A esfera da exclusão 

 

Wolton (2012) é crítico dessa ideologia tecnicista atrelada ao desenvolvimento da 

tecnologia visualizado principalmente na internet. Assim sendo, apesar do progresso 

tecnológico ter facilitado a interação, isso não significa a resolução dos problemas existenciais 

humanos, responsável por encaminhar a sociedade para uma solidão interativa, exemplificado 

na angústia sentida quando não se está perto das plataformas digitais, posição semelhante àquela  

assumida e denunciada por Santaella (2004).  
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Isso significa inverter a lógica de liberdade que se pensa a respeito das TICS, na medida 

em que ser livre significa estar em conexão, libertar-se do peso da materialidade orgânica e das 

amarras dos dispositivos sociais. As redes sociais ilustram essa questão ao evidenciar a procura 

incessante pelo laço afetivo e social ante a reconfiguração dos vínculos familiares e da estrutura 

social no meio urbano, de modo que “a internet é um meio de luta contra essa nova realidade 

de pessoas livres, mas sós” (WOLTON, 2012, p. 39).  

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que se busca a convivência, a alteridade não é 

reforçada, porque a comunicação se generaliza entre semelhantes. Dessa forma, a aparente 

ausência de barreiras culturais não se concretiza, bem como as noções democráticas as quais 

não dependem exclusivamente da tecnologia, mas, sobretudo das práticas comunicacionais na 

relação com os valores humanos (WOLTON, 2012).  

Aproximando-se disso, Menezes (2005) afirma que a comunicação e a incomunicação 

marcam as práticas comunicacionais exercidas pela mídia. Isso porque os meios de 

comunicação contribuem para a organização de vínculos sociais e sentimento de participação 

de forma mais rápida. No entanto, o excesso de informação e a velocidade de transmissão dos 

dados em conjunto com a dificuldade para acompanhá-los, atrapalha a ideia de tornar comum 

que está no cerne da palavra comunicação, esclarecendo que ela se refere aos vínculos e pontes 

entre os indivíduos. Dessa forma, ele retoma as proposições de Virilio para afirmar que o 

excesso imagético e informacional que a mídia traz para o cotidiano implica na não 

contemplação e reflexão. 

É possível entender essa percepção interpretando o conceito de dromologia proposto 

por Virilio (1997). Para ele, a dromologia se refere ao estudo da velocidade e caracteriza o atual 

contexto de hiperexcitação da mobilidade. Sua reflexão envolve ainda a noção de que a 

velocidade ganhou valor quase semelhante ao do capital. Nesse contexto, o movimento 

estrutura as relações políticas, econômicas e sociais, assim como as esferas de poder. 

A sociedade se constrói, portanto, na velocidade da circulação dos bens materiais e 

simbólicos, análoga à dos capitais. Apesar do estímulo à velocidade, vive-se em uma sociedade 

marcada pelo controle informacional, cerceada por dispositivos reguladores como as senhas, os 

radares, os rastros digitais, câmeras de vigilância. Enfim, métodos cada vez mais presentes no 

cotidiano, os quais implicam no paradoxo da liberdade globalizante das redes que ao mesmo 

tempo apresenta-se como um cenário que foge às amarras do espaço físico, acumula dados que 

viabilizam o monitoramento constante (JUSTO, 2015).  
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Nessa conjuntura, Trivinho (2005) mostra que o deslocamento do espaço-tempo 

corrobora para era do desencaixe de bens tangíveis para os intangíveis. Assim, os vetores de 

transmissões convencionais de bens materiais abrem espaço para o intercâmbio de bens 

simbólicos que podem ou não ser mediadores de referenciais concretos.  

Desse modo, a velocidade se configura como um macrovetor que organiza e reorganiza 

os valores e percepções sociais, políticas e culturais. Inaugura ainda o estado presente que 

representa a anulação da concepção temporal da modernidade frente aos meios de comunicação, 

bem como o estado futuro em que a materialidade do corpo é superada (VIRILIO, 1997).  

Não obstante, a dromologia, expressa na cibercultura, instaura uma lógica de 

desigualdade, uma vez que cria pressões simbólicas e materiais “como capital simbólico 

necessário para a manifestação individual, grupal, empresarial e institucional no social em rede” 

(TRIVINHO, 2005, p. 72).  Outrossim, aqueles que conseguem acompanhar o ritmo 

dromológico na cibercultura e seus avanços tecnológicos, participam dos imperativos de poder 

e visibilidade. Ao mesmo tempo, os que não possuem recursos semelhantes ficam nas esferas 

de exclusão. Por isso, o capital, a visibilidade e a mobilidade pertencem ao campo de quem tem 

poder.  

Com efeito, inaugura-se uma violência simbólica, haja vista que nem todos possuem 

uma dromoaptidão para se inserir na dinâmica das redes, e ainda acompanhar sua velocidade. 

O capital simbólico é reforçado na medida em que expressa o poder de ser visto e reconhecido 

na cibercultura denotando o status do internauta.  

Em vista disto, a dromoaptidão se relaciona aos mecanismos de domínio da linguagem 

e do equipamento infotécnico, disponibilidade econômica para se inserir e acompanhar as 

mudanças do sistema, prestígio do usuário e capital cultural e cognitivo para gerenciamento dos 

elementos supracitados (TRIVINHO, 2007). Possuir tais aspectos ou não se relaciona ao capital 

dromológico que demanda mais velocidade de atualização, mais velocidade de inserção e mais 

velocidade de visibilidade, exemplificado pelo always on (necessidade de estar sempre em 

conexão e em contato) favorecido pela infraestrutura técnica que corrobora para as tecnologias 

ubíquas.  

Em outras palavras, na medida em que indivíduos ou grupos comandam a velocidade e 

a informação, consolidam sua posição em um campo simbólico, criando imperativos de 

domínio. Por conseguinte, o trânsito identitário não é semelhante fazendo com que “somente 

os que dispõem de autoridade legítima, ou seja, autoridade conferida pelo poder, podem impor 
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suas próprias definições de si mesmos e dos outros”, o que forma sistemas classificatórios 

capazes de delimitar as posições de cada grupo e dos sujeitos (CUCHE, 1999, p. 186). 

 

Considerações Finais 

Buscou-se aqui, sem a pretensão de esgotar a temática, uma abordagem teórica acerca 

da reconfiguração do capital simbólico inserido no contexto das redes sociais digitais como 

mecanismo de corrobora para identidades toxicomaníacas sem fixação frente às instabilidades 

da modernidade líquida. Outra discussão presente no trabalho é sobre a dromologia que 

caracteriza tal circunstância, semelhante ao fato dos que não participam dessa condição se 

tornarem suscetíveis às relações de desigualdade.  

Esclarecendo: na tentativa de lançar um debate teórico, a discussão passou pela 

abordagem dos modos de apresentação de si na procura constante por status e visibilidade na 

rede, tal qual o aspecto flutuante que caracteriza a sociedade contemporânea. A fim de 

complementar o debate, elucidou-se o conceito de capital simbólico e o que significa sua 

reconfiguração na perspectiva proposta. Por fim, entende-se que essa dinâmica se torna cada 

vez mais intensificada, mas que não há uma participação coesa e unânime dos indivíduos.  

Dessa maneira, os aspectos abordados tangenciam as transformações que estão 

articuladas ao cenário da comunicação digital, inseridos no âmbito cultural, político e 

econômico, mapeados por meio da análise teórica. A partir desse prisma, observa-se a 

importância de que a sociedade e suas problematizações sejam analisadas pelo viés da 

comunicação, bem como da apropriação midiática para exploração da autoexpressão voltada a 

uma audiência própria como método de distinção em busca pelo reconhecimento.  

Investigar esses assuntos abre prerrogativas para outros estudos, haja vista a dificuldade 

de se oferecer respostas a processos tão complexos e ainda em curso. Vale pensar ainda que 

não se propõe um cunho objetivista ou conclusivo para fenômenos que estão em constante 

construção. Ao contrário disso, a tentativa se torna mais ampla no fundamento de levantar 

indagações, que, por sua vez, promovam reflexões e não conclusões acabadas. Isso posto, pode-

se pensar em contribuições efetivas para uma jornada mais profunda no tema. 
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Resumo 

Este trabalho estuda a relação entre os estereótipos de homossexuais masculinos e a construção 

de identidades observando-se modos de ser, estar e sentir em contextos onde se espera que 

fossem contestados. Dessa forma, intenciona-se verificar a constituição de sujeitos 

homossexuais considerando os modelos apresentados nas redes sociais envolvendo o corpo e o 

modo de vida desses indivíduos. Assim, analisa-se na página do Facebook Humor Gay a 

produção desses sujeitos na perspectiva dos Estudos Culturais. Publicações imagéticas são 

analisadas semiologicamente e os comentários dos seguidores são considerados para identificar 

diferentes posicionamentos em relação aos estereótipos. Conclui-se que as representações na 

página atuam como delimitadores de corpos e comportamentos, apontando para a concepção 

de “gays ideais”: brancos, magros e heteronormatizados. 

 

Palavras-chave: Corpo. Identidade. Estereótipos. Heteronormatividade. 

 

 

Introdução 

Considerando que uma cultura, ou mesmo uma subcultura, nunca é homogênea, mas 

sempre atravessada por relações de poder, muitos estereótipos estão presentes em contextos 

onde se espera que fossem a priori contestados, como é o caso da comunidade gay. A partir da 

página do Facebook Humor Gay101 investigamos as representações ali presentes que produzem 

significados diversos relacionados ao corpo e ao comportamento dos homossexuais. Nosso 

interesse recai, então, sobre a relação dessas representações na construção de identidades 

homossexuais. Especificamente, indagamos: quais estereótipos em torno do corpo estão em 

jogo na constituição das identidades gays e que podemos identificar na página Humor Gay? 

Como eles participam da constituição dessas identidades? 

No campo da comunicação, as questões envolvendo cultura e identidade são debatidas 

a partir dos Estudos Culturais. Reconhecendo que as culturas se transformam no espaço e no 

                                                 
98  Trabalho apresentado no GT7 Corpo, Subjetividade e Gênero do VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade 

de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
99 Graduado em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso – 

Campus do Araguaia. E-mail: jhonatas.luis@gmail.com. 
100 Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente na Universidade Federal de Mato 

Grosso e líder do grupo de pesquisa Estudos de Linguagem e Mídia – Campus do Araguaia. E-mail: 

deyvissoncosta@yahoo.com.br 
101 https://www.facebook.com/HumorGay/?fref=ts 
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tempo, diversos autores (HALL, 2006; FREIRE FILHO, 2004) argumentam que a mídia expõe 

nossos valores e nossas identidades podendo reproduzir padrões de imagem cultural que se 

materializam em estereótipos capazes de conquistar atenção das pessoas fazendo circularem 

padrões sociais. Dessa forma, as representações relacionadas às práticas sexuais e aos corpos 

dos gays podem ser capazes de interferir na constituição desses sujeitos, no sentido de que 

prescrevem padrões que devem ser adotados pela comunidade homossexual. 

Para analisar as representações entorno do corpo, selecionamos publicações presentes 

na página do Facebook ‘Humor Gay’ que são, em sua maioria, memes, ou seja, frases ou 

expressões sobrepostas a alguma imagem. Utilizamos a proposta de Gemma Penn (2011) para 

uma análise semiótica de imagens paradas, para em seguida, estabelecermos relações entre as 

representações do corpo presentes nas publicações e a percepção (comentários) dos seguidores 

da página sobre elas. Em outras palavras, após a descrição denotativa dos textos visuais, 

descrevemos os significados conotativos presentes nas publicações e os relacionamos às 

representações do corpo homossexual.   

 

Identidades nas Mídias Sociais  

A cultura, assim como a identidade, se constitui de acordo com as condições sociais e 

históricas nas quais os indivíduos estão inseridos. Em outras palavras, os diagramas de 

constituição das nossas identidades diferem-se no tempo e no espaço.  

Durante muito tempo, a identidade era considerada algo inerente aos sujeitos, no sentido 

de, grosso modo, ser exatamente da mesma forma durante sua vida inteira. No entanto, desde a 

globalização, para Stuart Hall (2006), há um “descentramento” ou um “deslocamento” do 

sujeito, que se refere tanto de seu “lugar no mundo” quanto de si mesmo. Para Hall (2006), as 

novas identidades são constituídas de fragmentos daquelas que antes eram consideradas “fixas 

e eternas”.  

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornado fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas (HALL, 2006, p. 

12). 

 

Stuart Hall (2006) argumenta que atualmente vivemos em uma sociedade culturalmente 

híbrida, no sentido de que, alcançado a possibilidade de interação com as mais variadas 

possibilidades identitárias ao redor do mundo, principalmente com a chegada das novas 
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tecnologias da comunicação, as diferentes culturas atravessam fronteira físicas e/ou 

ideológicas, permitindo o “surgimento” de identidades culturais também difundidas.  

A globalização está diretamente relacionada com as transformações nos processos de 

constituição das identidades no mundo contemporâneo e com a perda de sentido em diversas 

narrativas de agrupamentos sociais como nações e classes, por exemplo.  

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se 

tornam desvinculadas-desalojadas-de tempos, lugares, histórias e tradições 

específicos e parecem “flutuar livremente” (HALL, 2006, p. 75). 

 

Neste contexto, as mídias sociais e as redes sociais virtuais tornaram-se lugar de 

encontro de interlocutores para a construção das identidades dos sujeitos contemporâneos. 

Além disso, elas favorecem o contato com outras culturais e realidades possibilitando trocas 

entre elas. No entanto, vale a ressalva de que as diferenças entre indivíduos de uma determinada 

cultura não impedem de “unificá-los” numa identidade cultural, conforme explanado por Hall 

(2006). Por mais que a ideia de um “flutuar livremente” seja tentadora, em diversas situações 

os indivíduos recorrem a uma "essência" buscando nas mídias sociais “encontrar” pessoas e 

culturas do mundo inteiro em poucos “cliques”.  

Estas mídias sociais sustentam e são sustentadas pelos processos de globalização, 

fomentando modos de ser em nosso mundo. Elas encarnam um mecanismo cujo papel de criar 

e reproduzir ideais de corpos, comportamentos e ideologias fomenta um processo de 

ensinamento das pessoas. Nesse sentido, ela se coloca como fomentador de identidades, 

ensinando as pessoas como elas devem ser, agir e pensar, e punindo aqueles que não 

compactuam com essas representações.  

 

Trata-se bem mais de um lugar extremamente poderoso no que tange à 

produção e à circulação de uma série de valores, concepções, representações 

– relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre quem nós somos, o que 

devemos fazer com nosso corpo, o que devemos fazer com nossos filhos, de 

que modo deve ser feita nossa alimentação diária, como devem ser vistos por 

nós, os negros as mulheres, pessoas de camadas populares, portadores de 

deficiências, grupos religiosos, partidos políticos e assim por diante 

(FISCHER, 2002, p. 153). 

 

Nesse sentido, as mídias sociais são espaços propícios para fomento a referências e 

identificações necessárias para a construção da própria identidade. A rede social Facebook, 
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encarna também uma dessas mídias sociais com vasta penetração social. Lançado em 2004, em 

2015 já registrava 1,49 bilhão102 de usuários ativos, sendo considerada a maior rede social em 

todo o mundo. O número de acessos de usuários brasileiros por dia é de 62 milhões e 

mensalmente chega a 92 milhões103. Embora a rede possibilite uma forma de interação 

horizontal entre seus usuários, é interessante observar a presença de páginas como 

intermediárias neste processo.  

 O autor ou os autores das páginas publicam textos, imagens, vídeos ou links 

relacionados a temas específicos e os usuários comuns da rede social podem acompanhar, curtir 

ou compartilhar. Desse modo, as páginas compõem, em determinada medida, índices das 

identidades desses indivíduos como rastros de suas ações. Assim, as páginas do Facebook 

operam na concepção das identidades de seus seguidores por se tornarem pontos de referência 

para a formação desses sujeitos, o que não quer dizer que elas sejam uma representação fiel das 

pessoas que as seguem.  

 

Humor Gay no Facebook  

De maneira geral, a página do Facebook ‘Humor Gay’104 aborda questões relacionadas 

ao comportamento e ao modo de vida de homossexuais. Ela possui mais de 245 mil 

seguidores105 com postagens periódicas. Em média, são 20 publicações por dia. 

Acompanhamos a página Humor Gay entre janeiro e março de 2016 e selecionamos 

aproximadamente 40 imagens buscando depreender imperativos relacionados à aparência, aos 

relacionamentos afetivo-sexuais e comportamento em geral propostos por elas. Além das frases 

ou expressões sobrepostas nessas imagens, a página atribui um comentário em legenda para a 

publicação pelo qual os sentidos são ancorados.  

 

[...] o texto tira a ambiguidade da imagem – uma relação que Barthes 

denomina de ancoragem [...]. As imagens diferem da linguagem de outra 

maneira importante para o semiólogo: tanto na linguagem escrita, como na 

falada, os signos aparecem sequencialmente. Nas imagens, contudo, os signos 

estão presentes simultaneamente (PENN, 2011, p. 322). 

 

                                                 
102 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-bilhao-de-usuarios-conectados-em-

um-unico-dia.html 
103 https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-

uma-vez-ao-mes 
104 https://www.facebook.com/HumorGay/?fref=ts 
105 Dados referentes a março de 2016. 
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Também observamos os comentários dos seguidores da página uma vez que eles 

poderiam indicar posicionamentos de forma a aceitar, ponderar ou mesmo contrariar os sentidos 

propostos pela imagem e pelo texto. 

No momento em que o usuário do Facebook acessa a página Humor Gay se depara com 

as fotos de perfil e “de capa”, utilizadas para representar e identificá-la. Direcionando nosso 

olhar para as pessoas presentes nas fotografias percebemos que são todos homens magros ou 

malhados, jovens e, em sua maioria, brancos. Reconhecemos a proposta da página em 

demonstrar uma variabilidade ao trazer homens diferentes em cada foto de perfil. Entretanto, é 

interessante observar que ela seleciona uma tipologia para representar a página Humor Gay. 

Essas imagens apontam para um estereótipo de homem ao qual é permitido dar visibilidade.  

Assim como nas fotos de “capa” e de perfil, boa parte das imagens publicadas na página 

Humor Gay apresenta homens jovens, brancos e com porte físico magro ou malhado. Em muitas 

delas, o enquadramento dessas imagens nos leva a olhar para o corpo dos rapazes, que aparecem 

sem camisa e, algumas vezes, seminus. A partir dessas considerações, podemos compreender 

que essas imagens, em determinada medida, tentam seduzir o espectador. Observando o padrão 

dos homens retratados nessas publicações e nas imagens de apresentação da página Humor Gay, 

ela certamente os utiliza sabendo que esses rapazes serão bem recebidos por seus seguidores, 

do contrário, seriam outros tipos de homens que estariam ali, ao mesmo tempo em que reforça 

esses padrões para a audiência. 

É incomum encontrar variações desse padrão estético na página, como negros, gordos 

ou com traços visuais de afeminação. Um seguidor atentou-se para tal situação em um 

comentário. “Só tem branco nas fotos de perfil dessa página” 106. Pode-se entender que, em 

determinada medida, a falta de outras representações é percebida e questionada pelos 

seguidores da página. Nessa perspectiva, apesar de propagar determinados modelos de sujeitos, 

o comentário do seguidor desqualifica esse recorte de corpo ideal. Ele aponta para a necessidade 

ou desejo dos indivíduos em verem outros modelos, seja para sentir-se representado ou para 

satisfazer suas preferências estéticas. 

Nesse sentido, podemos compreender que a página possa estar propagando uma 

concepção de gay branco, masculinizado e bonito. Essas escolhas podem estar relacionadas 

                                                 
106 

https://www.facebook.com/HumorGay/photos/a.394803857203670.113947.394803637203692/13199520746888

39/?type=3&theater 
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com a ideia de que os gays, assim como demais grupos da sociedade, devem se adequar com os 

gostos da ordem social para que seja mais bem aceitos, ou seja, os heteronormativos. 107 

Nessa perspectiva, selecionar um modelo e não outro se torna um ato de apontar quais 

características são valorizadas e socialmente aceitas, e devem ser seguidas pelas pessoas 

pertencentes a esse grupo social. Embora, mais uma vez, se trate de sujeitos que lutam por 

aceitação, é explícito que existem determinados caminhos para que se consiga isso, como é o 

caso da submissão a padrões que melhor se encaixem socialmente. Em se tratando de 

sexualidade, não se pode deixar de mencionar que em uma sociedade heteronormativa, as 

pessoas de sexualidades “desviantes” tornam-se menos importantes, corpos que não importam.  

Já em relação à cor de pele, ela reflete seu grau de aceitabilidade também dentro desses 

grupos marginalizados, na medida em que os negros são histórica e socialmente inferiorizados. 

Em determinadas situações eles ainda são colocados como objetos para satisfação sexual, 

reforçando a submissão dessas pessoas em relação às outras. Ainda hoje, alimenta-se a ideia de 

que os negros possuem melhor desempenho sexual do que os demais, tornando-os objetos de 

desejo. Independentemente da sexualidade, eles são colocados como o macho alfa, bem dotados 

e sexualmente insaciáveis. Nesse sentindo, o momento em que é permitido dar visibilidade para 

esses sujeitos enquanto parte de um grupo social está relacionado a aspectos sexuais e de 

inferiorização desses indivíduos. 

Assim, junto à “contrariedade” de ser homossexual, outros aspectos da sociedade 

contribuem para restringir ainda mais a aceitação dos gays: o machismo e o racismo. O 

primeiro, por julgar que “homem de verdade não tem frescuras”, ou “não é afeminado”. E o 

segundo por acreditar que “pessoas brancas são mais bonitas ou cultas”.  Dessa maneira, já que 

não é heterossexual, o “homem gay ideal” teria que ser, ao menos, branco, bonito e 

masculinizado, que inclusive é o padrão utilizado pela página Humor Gay.  

Nesse sentido, embora estejam culturalmente enraizadas, algumas formas de 

preconceito podem ser utilizadas para colocar sujeitos socialmente excluídos como “menos 

inferiores” que os demais indivíduos marginalizados. Assim, indivíduos que são excluídos 

socialmente, como é caso dos gays, são capazes de reproduzir discursos e padrões semelhantes 

aos quais estão submetidos. Nessa perspectiva a “falta” de outras representações de gays na 

                                                 
107 Por heteronormatividade entendemos aquelas instituições, estruturas de compreensão e orientações práticas que 

não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente – ou seja, organizada como sexualidade – mas 

também que seja privilegiada. Sua coerência é sempre provisional e seu privilégio pode adotar várias formas (que 

às vezes são contraditórias): passa despercebida como um estado natural; também se projeta como um objetivo 

ideal ou moral (BERLANT e WARNER apud MISKOLCI, 2007, p. 5). 
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página pode ser reflexo de um processo de silenciamento social de determinados grupos, como 

é o caso dos negros, comentado pelo seguidor, ou gordos e afeminados.  

Certamente a página Humor Gay não representaria toda a diversidade desse grupo 

social. No entanto, é possível considerar que, se existem essas publicações padronizadas é 

porque existem aqueles que as preferem. Se houvesse completa negação desse estereótipo de 

homossexual, muito provavelmente esta página não existiria. Assim, devemos considerar que 

essas publicações padronizadas nos fazem perceber que a sociedade precisa criar um modelo 

que abranja a maioria dos indivíduos de um grupo, e consequentemente exclua outros. 

Nesta perspectiva, essas representações podem nos tornar “reféns” de estereótipos que 

não necessariamente fazem jus aos grupos sociais que eles se propõem representar. Dessa 

forma, o comentário do seguidor reforça a ideia de que alguns seguidores da página não se 

sentem representados por ela em relação a sua aparência. Além disso, eles não necessariamente 

corroboram com essas representações, podendo, inclusive, rejeitá-las.  

Magalhães (2010) afirma que, ao contrário dos meios de comunicação de massa, no 

ciberespaço, onde se localiza a rede social Facebook, os indivíduos têm mais autonomia de 

questionar sobre as influências as quais está submetido. Ao possibilitar maior pluralidade de 

vozes, o ciberespaço se torna um lugar mais democrático.  

 

Com a Internet, os processos de construção identitária vêm ganhando uma 

nova forma. Ao disponibilizar um lugar no ciberespaço, a rede possibilita a 

um número maior de pessoas a oportunidade de se relatar, garante maior 

liberdade de mostrar ou construir a própria identidade (MATUCK; MEUCCI 

apud MAGALHÃES, 2010, p. 7). 

 

Em alguns casos, a página Humor Gay propõe uma classificação que não condiz com a 

realidade de parte dos seus seguidores. Muitos deles argumentaram, alegando a presença de um 

estereótipo que, aliás, aquela poderia ter sido pensado propositalmente pela página. Um 

seguidor, inclusive comenta: “[...] tem muito estereótipos mesmo. Provavelmente o cara por 

trás da página quer”. 

Este posicionamento aponta para a compreensão de que mesmo os sujeitos que, de certa 

forma, estão submissos a essas representações são capazes de perceber que se tratam de 

estereótipos a fim de restringir determinados corpos, comportamentos e ações. Nessa 

perspectiva, compreendemos que os sujeitos que servem de objeto de estudos sobre o assunto 

são capazes de contestá-los, como é o caso deste trabalho. Assim, é possível entender que esta 

relação de submissão das pessoas aos estereótipos, em determinada medida, não é homogênea. 
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Entretanto, faz-se necessário afirma que, embora haja indivíduos que consigam reconhecer 

estereótipos e até mesmo “escapar” deles, esse número de pessoas é restrito. 

Freire Filho (2004) argumenta que embora a sociedade se organize baseada nessas 

representações, os estereótipos sociais podem impedir a liberdade de diversidade das pessoas 

representadas por eles. Ao reduzirem o grupo social a poucos traços, os estereótipos “[...] 

ambicionam impedir qualquer flexibilidade de pensamento na apreensão, avaliação ou 

comunicação de uma realidade ou alteridade [...]” (FREIRE FILHO, 2004, p. 47). 

É visível que a página Humor gay publica inúmeras imagens com sentido de que os gays 

são naturalmente egocêntricos. As famosas “indiretas”, por exemplo, surgem a todo tempo em 

relação a aspectos como vida e aparência física. É justo salientar que esses sentidos podem estar 

relacionados ao fato de a página se enquadrar dentro de um contexto de humor e entretenimento. 

Apontar “defeitos” nos outros, seja em relação a modo de vida ou a qualquer outra 

característica, e que supostamente os indivíduos desse grupo social não tenham, pode ser 

considerado engraçado dentro de determinado contexto.  

Além disso, elevar os indivíduos participantes desse grupo, dando-lhes uma “virtude” 

que não é dada aos demais usuários do Facebook, pode ser uma forma da página Humor Gay 

reforçar a identidade dela e de seus seguidores. 

 

No momento em que os grupos ou comunidades virtuais se intitulam como 

tal, eles estão fundando dois polos distintos: um “nós”, que engloba os 

indivíduos semelhantes, em contrapartida com um “eles”, que abarca o que 

seriam “os outros” (NÓBREGA, 2010, p. 98). 

 

Algumas dessas publicações que fazem essa distinção entre os seguidores da página e 

“os outros” estão relacionadas a ex-namorados, e até mesmo “rolos”108, ou frustrações nesses 

relacionamentos. Dessa forma, muitas dessas publicações sugerem que os homens gays “não se 

prendem”, e automaticamente “não são presos”, e, se sim, se frustram nesses relacionamentos. 

Este posicionamento pode ser considerado um reflexo da nossa sociedade na qual o 

homem pode se envolver com várias pessoas, inclusive ao mesmo tempo, enquanto a mulher 

não. Considerando que o público que esta pesquisa estuda se trata de homossexuais masculinos, 

é interessante observar que essa possibilidade de “ser de todo mundo e de ninguém” ao mesmo 

tempo possa ser mais intensa dentro desse grupo social. Essa questão pode, inclusive, estar 

relacionada ao estereótipo de que os gays são maníacos sexuais.  

                                                 
108 Relacionamento que geralmente é baseado somente na satisfação sexual. 
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As representações e práticas da sociedade brasileira, além de racistas, 

revelam-se também machistas e homofóbicas, pois se fundamentam em uma 

visão biológica da nação como produto de relações heterossexuais que se 

dariam dentro de um padrão prescrito para formar cidadãos homens, brancos 

e heterossexuais (MISKOLCI, 2007, p. 14). 

 

Vale ressaltar, ainda, que o fato dessas publicações serem direcionadas principalmente 

ao contexto de práticas sexuais, de certa forma, pode apontar um padrão comportamental 

bastante parecido com o machismo em relação aos relacionamentos heterossexuais. O homem 

tem que ser o famoso “pegador”, embora se trate de um grupo social que, de modo geral, luta a 

favor “casamento gay”. 

A masculinidade e feminilidade é uma temática importante quando se trata de 

homossexualidade. Embora esta questão possa ser entendida como apenas uma construção 

social para sinalizar a diferença entre homens e mulheres, é comum que estes estereótipos sejam 

utilizados a fim de discriminar aqueles que não se encaixam nos padrões socialmente 

determinados. 

Homens cis109, heterossexuais e masculinizados, e mulheres cis, heterossexuais e que 

esbanjam feminilidade. A sociedade gira em torno dessa relação e ser um ou outro é regra. 

Nota-se o preconceito, e tabu, envolvendo questões de gênero, comportamentos e sexualidades 

que não se encaixam nessas concepções. Elas são impostas a fim de padronizar os corpos e 

comportamentos de acordo com aquilo que se entende como sendo o jeito “certo” de viver.  

Considerando esse contexto, algumas publicações110 na página apontam para a ideia de 

que os homens que possuem traços de sua personalidade considerados femininos são gays. 

Poderíamos considerar que para a página, assim como as pessoas que sustentam essa 

concepção, mesmo que os gays não sejam “assumidos”, possuem traços de feminilidade que 

escapariam ao seu controle.  

Isto pode significar que, para ser gay não precisa dizer e mesmo se disser que não é: a 

sua personalidade o toma e o domina. Nesse sentido, não há alternativa à saída do armário. 

Confessa-se ou se é obrigado a confessar, mesmo que não seja gay. Neste caso, não se trata 

apenas de afirmar-se como homossexual ou não, mas também o demonstrar-se como tal.  

A página traz outras imagens relacionadas a modo de vida homossexual, como é o caso 

da necessidade de classificação dos gays em “ativos” ou “passivos”. É perceptível que os 

                                                 
109 Termo utilizado para se referir a pessoas cujo gênero é o mesmo que o designado em seu nascimento. 
110 https://www.facebook.com/HumorGay/photos/pb.394803637203692.-

2207520000.1460228189./1293940967289950/?type=3&theater 
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relacionamentos homoafetivos, assim como os heterossexuais, são reféns de um modelo que 

não funciona há muito tempo: o de que o homem é forte, trabalha fora e sustenta a casa enquanto 

a mulher é frágil, cuida dos filhos e da casa.  

O modelo considera a heterossexualidade como a única orientação normal ou, no 

mínimo, a base para demais tipos de relacionamento. Ele recai na concepção de binariedade, na 

qual os indivíduos são classificados em dois gêneros: homem ou mulher. Dessa forma, a 

sociedade reconhece a relação entre binarismo e a heterossexualidade como uma forma padrão, 

ou correta, de adequação dos corpos, comportamentos e papeis sociais dos sujeitos.  

Ser homem ou mulher, que é uma questão baseada em atributos biológicos e imposta 

socialmente, delimita características corporais, sexuais e comportamentais a cada um. Dessa 

forma, para que o indivíduo seja aceito e reconhecido, o corpo, o comportamento e a 

sexualidade devem estar em sintonia com o gênero atribuído de acordo com seus órgãos 

genitais. 

Assim, as pessoas que possuem características que fogem a essa relação entre o corpo, 

sexualidade, comportamento e características biológicas são marginalizadas. Nesta perspectiva, 

a necessidade de “amenizar” a exclusão presente, inclusive dentro do próprio grupo social, 

impulsiona os gays a se submeterem a essas delimitações mesmo não sendo totalmente possível. 

Com a necessidade de estabelecer sujeitos e relacionamentos homossexuais “próximos” das 

características da heteronormatividade, deslocam-se os gays para contemplar o papel de homem 

ou mulher mesmo em uma relação homoafetiva. 

Nesse sentido, tendo em vista a “necessidade” de se adequar a essas delimitações 

sociais, é perceptível que socialmente nos relacionamentos homossexuais um deve ser o ativo 

e o outro passivo, logo homem e mulher. Considerando as imagens postadas e os comentários 

feitos nelas, a página Humor Gay traz dois modelos de gays que podem estar relacionados a 

isso. De um lado um homem masculinizado, pegador, forte e viril, que inclusive é o “gay ideal” 

abordado anteriormente. E do outro, embora como menor frequência, o afeminado, que gosta 

de pênis grande, com o bumbum grande, que está sempre pronto para satisfazer seu ‘boy’, termo 

utilizado por gays para se referir ao seu parceiro.   
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As imagens acima são publicações da página Humor Gay que retratam essa distinção 

entre macho e fêmea, ou melhor, homem e “mulher”. É interessante observar a segunda imagem 

da parte inferior do lado esquerdo do quadro acima, que é dividida em duas partes e está 

relacionada ao primeiro modelo. Na parte inferior, há um homem com o perfil de “gay ideal” 

da página – branco, magro e masculinizados, já que não tem nenhuma marcação visual de 

afeminação.  

A página Humor Gay interpela o “gay ideal” para pedir que os gays passivos pratiquem 

a posição correta – ou seja, empine as nádegas para facilitar o coito. “Agora que [você] sabe a 

posição correta, pratique”. Dessa forma, considerando que o rapaz se coloca como alguém que 

precisa que outra pessoa faça a posição e o perfil de homem ideal da página, a publicação 

contempla o estereótipo de que gay masculinizado é automaticamente ativo. A publicação é 

inclusive didática, tendo em vista do conteúdo textual e imagético da parte superior da 

publicação, ensina seus seguidores mostrando a “maneira correta e errada” de uma posição 

sexual.  

As imagens do lado direito do quadro acima não traz o mesmo perfil de homem e duas 

delas são, inclusive, mulheres, apontando uma diferença entre elas. Na primeira publicação 

deste lado do quadro está o personagem Félix, da novela Amor à vida, da Rede Globo, que na 

trama é gay e afeminado. É interessante observar o texto da imagem que traz esse personagem: 

“Se o boy te chamou pra sair faça a chuca”. Ele aponta para a ideia de que os gays passivos, e 

que dentro desse contexto automaticamente seriam afeminados, devem fazer a “chuca”111 

quando o “boy” chamar para sair. Logo, também se trata de uma imagem que “ensina” seus 

seguidores. Dessa forma, podemos compreender que essas imagens direcionam a uma educação 

                                                 
111 Limpeza do reto com o intuito de realizar práticas sexuais. 
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dos seguidores da página Humor Gay. Elas mostram como ser gay, embora nem todos aceitem 

essas “instruções”. 

Vieira (2011) afirma que o conhecimento se constrói baseado em experiências que as 

pessoas têm contato. Para a autora esse processo, sendo interferido tanto por grupos sociais 

quanto pelo próprio indivíduo, interfere nas concepções dos sujeitos, inclusive nas redes sociais 

da internet. Dessa forma, assim como as demais produções midiáticas, a página Humor Gay 

“propõem a todos nós que façamos minuciosas operações sobre nosso corpo, sobre nossos 

modos de ser, sobre as atitudes a assumir” (FISCHER, 2002, p. 156).  

 

[...] o próprio sentido do que seja “educação” amplia-se em direção ao 

entendimento de que os aprendizados sobre modos de existência, sobre modos 

de comportar-se, sobre modos de constituir a si mesmo – para os diferentes 

grupos sociais, particularmente para as populações mais jovens – se fazem 

com a contribuição inegável dos meios de comunicação. (FISCHER, 2002, p. 

156). 

 

Em se tratando de “dispositivo pedagógico da mídia” (FISHER, 2002), a autora afirma 

que a mesma interfere na concepção dos sujeitos no sentido de que ela reforça e delimita os 

padrões de imagens, significações e saberes a fim de direcioná-los para determinados modos de 

ser e estar. Nesta perspectiva, ao ensinar como seus seguidores podem “satisfazer” um gay 

ativo, que neste caso é o masculinizado, a página Humor Gay pode estar reforçando a ideia de 

que em um relacionamento homossexual um dos dois precisa ser “a mulher da relação”. Neste 

caso, embora haja uma projeção estereotipada de que um deles deva estar situado no polo 

feminino, desconsidera-se que para um casal de homens gays o modelo heteronormativo fica 

desconexo com a realidade, na medida em que, de forma literal, não existe mulher nessa relação.  

 

As formas de definir a si mesmo de várias culturas sexuais não-hegemônicas 

seguem a heteronormatividade, o que é patente na díade ativo/passivo dos 

gays, a qual toma como referência a visão hegemônica sobre uma relação 

sexual reprodutiva para definir papeis/posições sexuais. Assim a 

heteronormatividade não se refere apenas aos sujeitos legítimos e 

normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo 

histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para serem 

heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente 

coerente, superior e “natural” da heterossexualidade. (BERLANT e 

WARNER apud MISKOLCI, 2007, p. 5-6). 

 

Outro ponto importante de se observar é que página Humor Gay trata alguns desses 

aspectos da sexualidade de forma bem explicita, como é o caso da relação entre tamanho do 
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pênis e prazer sexual. As postagens da página relacionadas a esse assunto conduzem ao 

pensamento de que “quanto maior melhor”. Ela utiliza, inclusive, imagens112 contendo 

expressões que sugerem que o prazer é maior quando se tem relações com homens com pênis 

grande. Nesse sentido, pode-se associar que para os autores da página o prazer estaria 

relacionado ao tamanho do pênis daquele que penetra, revelando que em uma relação 

homossexual, quem estiver sendo ativo precisa ser “dotado” para que se tenha uma relação 

sexual prazerosa.  

Se considerarmos esse raciocínio, podemos compreender ainda que a página sugere que 

os homossexuais preferem pênis grande, o que pode gerar descontentamento entre gays que não 

são “dotados”, já que não conseguiriam satisfazer sexualmente seus parceiros tanto quantos os 

que são. Além disso, à medida que a publicação traz essa relação de equivalência entre o 

tamanho do pênis e prazer sexual, alguns gays poderiam sentir-se coagidos, de certa forma, para 

que prefiram homens “dotados”. 

Embora seja comum este tipo de publicação com este posicionamento, além de muitos 

seguidores também compartilharem desta concepção, é importante considerar que muitos deles 

se posicionam contra essa relação feita pela página Humor Gay. 

 

Considerações Finais 

Os conteúdos publicados em páginas do Facebook carregam grande peso na construção 

de determinadas identidades culturais, como é o caso das homossexuais. Sendo uma ferramenta 

de interação, elas proporcionam e fomentam inúmeras identidades possíveis.  

Analisando a página Humor Gay e as representações presentes nela, compreendemos 

que elas são importantes para o processo de construção de identidades de seus seguidores 

funcionando como referenciais para essas pessoas. Em se tratando de uma ferramenta de 

interação com considerável abrangência, a página atua como um propulsor de determinadas 

atitudes a serem tomadas pelos sujeitos que a acompanham. Ela propaga padrões de modos de 

ser, agir e pensar que refletem aqueles presentes na sociedade, frutos de machismo, racismo e 

homofobia.  

Nesse sentido, a página Humor Gay publica conteúdos estereotipados que são, inclusive, 

pedagógicos, como é o caso dos exemplos trazidos aqui. Os discursos que circulam pela 

                                                 
112 

https://www.facebook.com/HumorGay/photos/a.394804777203578.113948.394803637203692/12892157344291

40/?type=3&theater 
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sociedade, por meio dos dispositivos de comunicação, penetram em nossos gestos, 

comportamentos, habilidades, pensamentos, atitudes, desejos. Um sujeito é sempre produzido 

em e pela subordinação a uma ordem, a regras, normas e leis. Não se nasce homossexual, mas 

aprende-se a ser um.  

Em nosso tempo, definida como uma sociedade de controle, parece que temos liberdade 

de escolha todo o tempo, porém somos incitados a fazer uma nova escolha ininterruptamente, 

escolhemos apenas entro que nos foi imposto. Dialogando com as ideias de Freire Filho (2012), 

“os estereótipos não se limitam, portanto a identificar categorias gerais de pessoas”, mas 

restringem os sujeitos a determinados modelos socialmente construídos. (FREIRE FILHO, 

2012, p. 47). Dessa forma, percebemos que a página atua incentivando, mesmo que 

indiretamente, seus seguidores a tomar determinados caminhos, inclusive o da discriminação. 

Ela propaga uma concepção de submissão social que envolve o corpo o gênero e a sexualidade.   

Assim, essas publicações podem interferir também na forma como as identidades dos 

homossexuais são percebidas socialmente, no sentido de que as pessoas reproduzem conceitos 

e práticas que mantêm contato. Elas atuam no processo de constituição dos sujeitos 

reproduzindo padrões de corpos, comportamentos e ideologia as quais eles devem submeter-se.  

No entanto, é perceptível também que existem possibilidades de resistência por parte 

dos seguidores da página Humor Gay, o que pode sinalizar certa autonomia em relação as suas 

próprias identificações e interpretações das representações, na medida em que “a identificação 

não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida” (HALL, 2006, p. 21). Dessa forma, embora 

os estereótipos estejam presentes nas publicações da página Humor Gay, é válido considerar 

que os seguidores dela, em determinadas situações, se posicionam de forma a aceitar, ponderar 

ou contestá-los. É possível encontrar, inclusive, aqueles que reconheçam essas representações 

como “estereotipadas”. 
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Um close certo: a heterotopologia do corpo bicha113 
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Resumo 

Vivemos em um período em que as identidades não são mais capazes de abarcar todas as 

características e os demarcadores a que estão sujeitos os indivíduos. A afloração e a descoberta 

da sua própria sexualidade por sujeitos das mais diversas classificações têm se tornado além de 

um processo subjetivante, um caleidoscópio que nos ajuda a entender a organização da própria 

sociedade. A proposta desse artigo é pensar como o corpo bicha, tido como uma construção, é 

um outro espaço nessa organização social, o que o caracterizaria como uma heterotopia menor, 

um espaço de realização de utopias que faria da vida uma obra de arte. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Cultura. Corpo. Subjetividade. Heterotopia. 

Homosexualidade. Bicha 

 

 

Introdução 

 Vivemos em tempos fluídos. O hoje é um passado e o atual é quem estamos nos 

tornando. É nessa amplitude (ou na diminuição dela) que as sexualidades são constituídas. É 

um momento de fortalecimento dos discursos e das lutas travadas desde 1970. A sociedade, a 

mídia e o consumo perceberam e passaram a mostrar, a se deixar mostrar, essa amplitude sexual. 

 Gays, lésbicas, bissexuais, assexuados, travestis, transexuais, hermafroditas, héteros, 

cis, trans, queer, bicha, esses termos outrora estabelecidos estão começando a ruir e nada está 

vindo de novo, é preciso vê-los sob rasura, conceitos que não são mais bons para pensar, mas 

que ainda não temos novos termos para abarcar com profundidade a experiência que cada termo 

caracterizaria. 

 Aqui, nesse trabalho, a proposta é que consigamos alcançar uma dimensão, ainda muito 

pequena, mas que se mostra uma nova porta, ou janela, ou faísca, uma nova forma de ver o 

corpo bicha, percebê-lo como uma heterotopia (se uma “menor” ou “maior” é o tempo que 

dirá). Um outro lugar, um espaço novo (já que os espaços existentes não conseguem enquadrar 

                                                 
113 Trabalho apresentado no GT 7 (Corpo, Subjetividade e Gênero) do VIII Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
114 Graduado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Araguaia, mestrando em Comunicação, Cultura e 

Cidadania, Linha de Pesquisa em Mídia e Cultura na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Email: 

mayllon.lyggon@gmail.com  
115 Doutora em Ciências da Informação pela UnB. Professora do Mestrado em Comunicação da Faculdade de 

Informação e Comunicação da UFG – Universidade Federal de Goiás. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com 
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esse sujeito). Que o caminho seja bonito, para essa pesquisa que ainda está começando, e que 

seja de excessos, de coloridos e de bichas, afinal é assim o caminho da maravilhosidade. 

 

Subjetividade e sexualidade: uma coisa de corpo 

Subjetividade é coisa de pele, segundo Rolnik (1997). É lá onde ela acontece. Por essa 

fina linha limítrofe que o interno e o externo do corpo tencionam. Uma feitura de indivíduo em 

constante processo de troca. É nessa troca também que a subjetividade é construída, por meio 

de processos subjetivantes, dentre eles a sexualidade, conforme explica Michel Foucault (1984; 

1985). 

A subjetividade, assim, pode ser vista como um modo que nos tornamos sujeitos, ou 

seja, são práticas de si e, por mais que estejam inseridas nos discursos, logo os saberes, e 

também em práticas e relações de poderes essa subjetividade também possui uma relação de 

descontinuidade em sua formas históricas devido aos fluxos que habitam a subjetividade 

(FOUCAULT, 1984). Entendamos então a sexualidade como sendo, 

 
O nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande estimulação dos 

corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação aos discursos, à formação 

dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se 

uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder 

(FOUCAULT, 1988, p. 117). 

 

O que o autor explicita é uma não naturalização do sexo e da sexualidade, mas trata de 

ambos também como uma construção social, pautada no estabelecimento e proliferação dos 

discursos em várias áreas do conhecimento e também nas relações de poder estabelecidos por 

meio desses discursos. 

Historicamente a sexualidade passou por diversas configurações, diagramas, dentre elas 

as que a configuram como um dispositivo116. As sociedades ocidentais, segundo o autor, tem 

um enfoque no exercício da sexualidade dos sujeitos. Para manutenção desse controle117 quatro 

                                                 
116 Deleuze (1996), ao fazer sua própria leitura de dispositivo no trabalho de Michel Foucault, caracteriza o 

dispositivo como constituído por três linhas principais: as linhas de visibilidade, na qual o social dá mais ou menos 

luz para determinada área da vida; as linhas de enunciação, diretamente ligadas às linhas de visibilidade, onde há 

a criação discursiva a respeito de algo, pautado no dito e no não dito; as linhas de força/poder que se caracterizam 

por manter uma determinada ordem, por último e é o que seria a novidade do trabalho de Foucault existe a linha 

de subjetividade, na qual o indivíduo através da sua subjetividade e processos subjetivantes próprios conseguem 

subverter esse sistema de controle, algo que é possibilitado pelo próprio dispositivo. 
117 Deleuze (1992) acredita que a nossa sociedade, após a segunda Guerra Mundial, tenha deixado de ser sociedades 

disciplinares e se tornado sociedades do controle, isso em decorrência, principalmente, das mudanças estabelecidas 

por meio da exacerbação da sociedade capitalista e também em decorrência das inovações tecnológicas. Essa 
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pilares tomam uma maior atenção: a natureza do ato sexual, castidade, fidelidade monogâmica 

e as relações homossexuais. Sendo que esses pilares suscitam também procedimentos através 

dos quais os sujeitos imbuídos de certa liberdade para vivenciar sua sexualidade subvertem a 

ordem do dispositivo, ou seja, através da sexualidade e das relações de forças e resistência 

estabelecidas pelo próprio sistema conseguem constituir-se a si mesmo, o que seria um 

indicativo, também, da sexualidade como uma forma de controle. 

Nesses processos, a subjetividade, pode ser vista como um modo que nos tornamos 

sujeitos, ou seja, são práticas de si e, por mais que estejam inseridas em discursos, e também 

saberes, são processos massivos (no que tange a acontecer a todos os sujeitos), mas particulares.  

É por meio das práticas e relações de poderes que essa subjetividade possui uma relação de 

descontinuidade em suas formas históricas (FOUCAULT, 1984).  

Assim, a subjetividade, o tornar-se sujeito, envolve sempre processos de subjetivação, 

que seria “toda a experiência que concretiza uma subjetividade e envolve modos historicamente 

peculiares de se fazer a experiência de si” (CARDOSO JR, 2005, p. 344). 

 Essa subjetividade é pautada nas vivências. Mais que isso, é uma constante mutação, 

construída com base nas percepções dos sujeitos do mundo que os rodeia, o que implica em 

uma dimensão temporal ou transformacional que requer uma plasticidade e mutabilidade desses 

sujeitos. Segundo Cardoso Jr.,  

 
Toda subjetividade é uma forma, mas essa forma é simultaneamente desfeita 

por processos subjetivação; enquanto a forma-sujeito é captada pelos saberes 

e poderes, a subjetivação é um excesso pelo qual a subjetividade mantém uma 

reserva de resistência ou de fuga à captação de sua forma (CARDOSO JR, 

2005, p. 344). 

 

 Então, a subjetividade como um procedimento dialético entre o novo e o antigo. Uma 

simbiose entre o interno e o externo através de processos subjetivantes, os quais ora tencionam 

para uma manutenção desse “quem sou” e ora o desestabilizam. Daí a questão e a dimensão 

temporal e transformacional. Ela, a subjetividade, é inata, porém em constante mutação pelos 

processos subjetivantes que são vistos como pontos de resistência ou fuga a esse controle. 

                                                 
sociedade disciplinar é pautada na disciplina, logo impõe nitidamente um tipo de comportamento e ações, ao passo 

que a sociedade do controle tem formas de controle mais tênues, em um jogo de possível recompensa para 

determinados comportamentos ao passo que há um controle exercido sobre comportamentos que devem ser 

abolidos. 
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 Ver a subjetividade dessa forma, tal como é apresentada por Foucault, principalmente 

nos dois últimos volumes da História da Sexualidade (1984; 1985), é percebê-la por meio de 

uma perspectiva prática, para além de um arcabouço teórico, ou seja, como um modo de vida, 

sobretudo, nesse trabalho cujo foco está na sexualidade como um processo subjetivante, um 

processo por meio do qual os sujeitos se constroem e se assumem como um corpo bicha, criando 

heterotopias. 

 Por meio dessa perspectiva de subjetividade foucaultiana, Cardoso Jr discorre sobre 

forte relação da subjetividade com o tempo e o corpo. Isso porque, ela seria uma “expressão do 

que em nós, em nosso núcleo de subjetividade, se relaciona com as coisas, com o mundo, por 

isso envolve uma relação com o tempo”, logo, a subjetividade acontece em um corpo e não 

pode ser desvinculada dele e esse corpo está sempre presente em um tempo específico 

(CARDOSO JR, 2005, P. 346). 

 Esse corpo está para além do corpo orgânico (e objeto de estudo da biologia); ele é um 

corpo construído com base nas relações com o tempo e as forças de saber poder. A biologia, 

enquanto um campo do saber e de poder, é capaz de dar determinadas características a seu 

objeto de estudo. Já as ciências sociais, como a antropologia, sociologia e sexologia, se ocupam 

dos campos de saber relacionados a esse corpo em intersecção com o social e suas relações 

(afetivas, econômicas, emocionais, culturais, sexuais e afins). Então pode-se ver esse corpo sob 

a égide do construcionismo. 

 Esse corpo, para a perspectiva desse trabalho, será visto como um agenciamento das 

coisas. Um local de sobreposição e sobredeterminação de elementos biológicos e sociais. Um 

local onde a subjetividade deixa seu rastro, seu efeito, sua “impressão de reflexão” (DELEUZE, 

2001). Primeiro como uma utopia, um não lugar nunca alcançado, depois como uma 

heterotopia, um lugar fora do lugar, onde suas dobras revelam que por mais que aquele corpo 

esteja inserido em determinado contexto ou local social ele não pertence àquele lugar e 

transforma esse não lugar em algo novo, um terreno ainda inabitado, mas que através de atos 

performativos de si o fazem existir. 

 A tríade do corpo, o tempo e a subjetividade pode ser entendida como uma estética da 

existência, processos por meio dos quais alguns sujeitos, com base em sua subjetividade e 

processos subjetivantes, conseguem subverter as normas em uma luta agonística118 pelo bem 

                                                 
118 Mais que de um “antagonismo” essencial, seria melhor falar de uma “agonística” – de uma relação que é, ao 

mesmo tempo, de incitação recíproca e de luta; trata-se menos de uma oposição termo a termo que os bloqueia um 

em face do outro, e mais de uma provocação permanente (FOUCAULT, 1994, p. 238-239). 
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viver: uma estética de si, capaz de subverter o dispositivo de controle e propiciar uma liberdade. 

Esse subjetivar-se, segundo Foucault, “encampa noções, tais como conversão a si, um retorno 

no mesmo lugar, residir em si mesmo, onde está em jogo a ideia de todo um movimento da 

existência pelo qual se volta sobre si mesmo” (FOUCAULT, 1997, p. 123). O movimento de 

existência que se dobra sobre si mesmo é contínuo, incessante, disruptivo, “um processo que 

nunca para e que faz da subjetividade ‘um sempre outro’, ‘um si e não si ao mesmo tempo”  

(ROLNIK, 1997, p. 30). O sujeito, nessa perspectiva, seria um ser sempre inacabado, imbuído 

de construir para si mesmo uma existência esteticamente bela. 

 Considerando que a subjetividade é um efeito sobre e no corpo, esse corpo é então uma 

disposição determinada de organismos cuja função é, em partes, uma possibilidade de potência 

de transformação ou criação de um novo corpo, ao passo que essa potência seria a força de 

encontro capaz de constituir o corpo em suas relações com outros corpos, imagens, coisas, 

ideias e afins (CARDOSO JR, 2005).   

É nessa potência criativa e transformadora que está a capacidade desses sujeitos de criar 

a sua própria existência orquestrada por um projeto ético-estético, uma forma através do qual o 

próprio corpo resiste aos controles impostos, por meio dessas práticas de si, o tornar-se sujeito 

mediante as relações com os elementos de fora e de dentro. 

Veja-se, esse “fora e dentro”, segundo Rolnik (1997, p. 27) “não são meros espaços, 

separados por uma pele compacta que delineia um perfil de uma vez por todas”, esses fatores 

são ao mesmo tempo “indissociáveis e, paradoxalmente, inconciliáveis: o dentro detém o fora 

e o fora desmancha o dentro”. Ainda segundo a autora, “é só nesse sentido que podemos num 

dentro e num fora da subjetividade: o movimento de forças é o fora de todo e qualquer dentro, 

pois ele faz com que cada figura saia de si mesma e se torne outra. O fora é ‘sempre um outro 

dentro’, seu devir”. 

 Há ainda outro elemento presente nesse processo: a verdade. A relação do corpo e do 

prazer com a verdade. Em uma busca pela hermenêutica do sujeito, Foucault (2004) se propõe 

a fazê-lo através de uma arqueologia, uma busca por pontos de virada responsáveis por essa 

constituição do sujeito tal como se conhece. Nessa busca o autor prioriza a questão da verdade, 

sobretudo do sujeito por si mesmo. 

Essa verdade estaria pautada em um processo de confissão, mas uma confissão diferente 

da aplicada pela igreja e que é mais evidente no dispositivo de sexualidade, mas uma auto-

confissão ou auto-análise, em que o indivíduo avalia suas ações e delas apreende e aprende. 
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 Nesse processo arqueológico, dentre outras coisas, o autor também chega à conclusão 

de que nas nossas sociedades, há uma espécie de obrigação moral dos sujeitos de conhecer-se 

a si próprio. E é através desse conhecimento de si próprio, dessas formas de auto compreensão 

que ele analisará as nossas experiências sobre sexualidade (FOUCAULT, 2004). 

 Esse auto-confessar como um processo de conhecimento de si (e também como uma 

técnica de si, isso porque ela propicia uma verdade própria do indivíduo, muito embora esse 

seja também um caminho de sacrifício do eu) é um processo de não-identidade119, já que estas 

não são mais suficientes para a abarcar as potências e os corpos dos indivíduos, bem como suas 

sexualidades. 

 Percebe-se então, que essa produção de verdade sobre o indivíduo por ele mesmo é 

capaz de fazer com o que o indivíduo se torne senhor de si ou o contrário. E que é nesse processo 

de produção de verdade que o indivíduo pode construir seu próprio poder saber na luta pelo 

exercício da sua sexualidade e pela sua própria estética da existência.  

 É através desse conhecimento de si mesmo e de se tornar o senhor de si através das 

verdades produzidas pelos próprios indivíduos que eles se tornam, também, capazes de 

compreender sua própria sexualidade e corpo, retirando desse corpo as construções e formas de 

controle social. Acreditamos que direta ou indiretamente os sujeitos bicha, ou queer, tenham 

passados por processos semelhantes, cada um com sua particularidade subjetiva específica. 

 

O queer, para além do lugar120 

 Inspirados nas acepções acerca do sujeito, da sua sexualidade e dessa não-identidade 

moderna, alguns estudiosos instauraram um processos de pós-identitário. Esse processo, 

presente nos estudos da Teoria Queer, está ligado ao fato de determinados indivíduos não se 

enquadrarem nos padrões, mesmo que eles sejam marginalizados, como acontece com os gays, 

por exemplo. 

                                                 
119 A busca por liberdade proposta por Foucault, em vários momentos, pede/necessita de um movimento perpétuo, 

uma busca constante pela não-identidade, ou seja, uma não fixidez, mais ainda, uma procura pela várias relações 

e possibilidades frente a padronização promovida pela norma. A pergunta proposta não é tanto “O que sou?”, mas 

sim “o que posso ser que não sou ainda?” 
120 Ao mencionar que há uma verdadeira explosão discursiva sobre o conceito de identidade, Stuart Hall (2012) 

vai recuperar o que Derrida menciona sobre alguns conceito que estão sob rasura e a identidade seria um desses 

conceitos. Para o autor, “o sinal de ‘rasura’ (x) indica que eles não servem mais – não são mais “bons para pensar” 

– em sua forma original, não-reconstruída. Mas uma vez que eles não foram dialeticamente superados e que não 

existem outros conceitos, inteiramente diferentes, que possam substituí-los, não existe nada a fazer senão continuar 

a pensar com eles – embora agora em suas formas destotalizadas e desconstruídas, não se trabalhando mais no 

paradigma no qual eles foram originalmente gerados (HALL, 2012, p. 104) 
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 Inicialmente utilizado como um xingamento, tal qual sapatão, bicha e viado no Brasil, 

o queer surge nos Estados Unidos, em meados de 1980, como uma forma de afirmação e 

aceitação do ser gay.  Sua proposta, política e acadêmica, inicial estava na possibilidade de 

abarcar todas as sexualidades que estava para além do gay e lésbica, os corpos que não 

importam/pesam, que Judith Butler (2000) vai mencionar.  

 Porém, via sexualidade, enquanto prática subjetivante, esses sujeitos constroem seu 

próprio cuidado de si, irão transpor as linhas do dispositivo121, atuando e efetivando sobre si 

mesmo. Acreditamos que é por meio dessa subversão que esses sujeitos estão criando novos 

espaços, espaços nunca habitados, mas que são construídos por um processo constante de 

performatividade, ou seja, atos reiterativos e situacionais que ora mantém a norma ora a 

subvertem para a instauração de uma nova (BUTLER, 2000). 

 O que os sujeitos queers fazem é criar um novo lugar na sociedade, já que essa não 

possui lugar de pertencimento. Esse novo lugar é fluído, os cárceres da performatividade 

heteronormativa já não são mais convincentes o suficiente para esses sujeitos. O ser bicha está 

para além do gay, ele não tenta criar uma emulação do hétero ou assumir uma identidade 

supostamente normativa do gay, ele está no trânsito, no constante processo entre ser homem e 

ser mulher, independente do seu órgão sexual e da sua configuração corporal.  

 A proposta do bicha, intencional ou não, é estar no entremeio, no entre-lugar. Sua 

performatividade e a mistura dos dois sexos estabelecidos são os fatores que os regem. Gamson 

(2002) aponta que os sujeitos queers, e como recorte nesse trabalho os sujeitos bichas, como 

instituidores e possuidores de uma postura de resistência contra a generalização constante das 

sociedades em que vivemos, assim, são indivíduos que produzem uma diferença, diferença essa 

que não se cristaliza, se finda, pelo contrário. 

Voltando ao queer, ele enquanto movimento e também como campo de estudo já surge 

com a proposta de subvergir o que era socialmente aceito e proclamado (pelas instituições 

religiosas, estado e campos do saber). Aceitá-lo como um termo de luta, já que ele era utilizado 

como xingamento, já dá indícios da sua subversão e da forma como esses indivíduos querem se 

                                                 
121 Deleuze (1996), ao fazer sua própria leitura de dispositivo do trabalho de Michel Foucault, caracteriza o 

dispositivo como constituído por três linhas principais: as linhas de visibilidade, na qual o social dá mais ou menos 

luz para determinada área da vida, do social; as linhas de enunciação, diretamente ligadas às linhas de visibilidade, 

onde há a criação discursiva a respeito de algo, pautado no dito e no não dito; as linhas de força/poder que se 

caracterizam por manter uma determinada ordem, por último e é o que seria a novidade do trabalho de Foucault 

existe a linha de subjetividade, na qual o indivíduo através da sua subjetividade e processos subjetivantes próprios 

conseguem subverter esse sistema de controle, algo que é possibilitado pelo próprio dispositivo. 
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apresentar e serem vistos. Mais do que isso, uma forma de aceitar a sua própria condição outrora 

marginalizada. Segundo Guacira Louro (2006) 

 
A expressão, repetida como xingamento ao longo dos anos, constituiu-se num 

enunciado performativo que fez e faz existir aqueles e aquelas a quem nomeia. 

Performatividade instituiu a posição marginalizada e execrada. A posição que 

teria de ser indesejada. No entanto, virando a mesa e revertendo o jogo, alguns 

assumiram o queer, orgulhosa e afirmativamente, buscando marcar uma 

posição que, paradoxalmente, não se pretende fixar. Talvez fosse melhor dizer 

buscando uma disposição, um jeito de estar e de ser. Mais do que uma nova 

posição de sujeito ou um lugar social estabelecido, queer indica um 

movimento, uma inclinação. Supõe a não-acomodação, admite a 

ambiguidade, o não-lugar, o trânsito, o estar-entre. Portanto, mais do que uma 

identidade, queer sinaliza uma disposição ou um modo de ser e viver 

(LOURO, 2006, p. 45). 

 

Eles, os sujeitos bichas, não se propõem a criar outros lugares na sociedade onde possam 

ser aceitos, mas aceitam esse não lugar, instauram esse não lugar através de atos performativos. 

Transitar entre as normas binárias, impostas pelo dispositivo da sexualidade, é que os faz 

subverter as normas que lhes são impostas. 

Nessa perspectiva, o gênero/sexo122 não estão mais pautados em uma construção pronta, 

seja ela biológica ou social, mas em um processo de contingência, eles estão sendo construídos 

constantemente, sempre em devir. O que o bicha faz é performativizar esse corpo, esse queer, 

no trânsito constante entre uma parte e outra dessas normas instauradas, em uma luta agonística 

constante pela sua própria estética da existência. 

É por meio desses processos de performance do seu corpo e sexo (e no exercício da sua 

própria sexualidade) que esses indivíduos, ao performar sua existência estéticamente, instauram 

suas heterotopias e também suas formas próprias de serem vistos na sociedade em que estão 

inseridos. 

                                                 
122 A distinção entre gênero e sexo foi uma alternativa encontrada por Simone de Beauvoir (e uma parcela 

considerável das feministas/pesquisadoras) encontraram para dar um estatuto ao gênero como objeto de estudos 

sociais.  Butler (2000), via Foucault (2012), percebe que o sexo também não é algo exclusivamente biológico. 

Com a História da Sexualidade: A vontade de saber pode-se perceber que inclusive o sexo (objeto de estudo na 

biologia) se valeu de discursos para ser edificado. Ou seja, ele não é somente biológico, mas uma construção 

histórica e política.  Neste sentido, a dicotomia sexo/gênero, encontra-se superada pelo estudo do gênero em Butler. 

Para ela, precisamos nos desvencilhar do primado do natural, do biológico. Não existiria algo somente cultural, 

mas sempre discursivo, histórico e político. Essas construções históricas e políticas encontram-se naturalizados. 

Ou seja, aquilo que é, no fundo, construção passa a ser considerado natural, é naturalizada. As construções 

científicas, os fatos científicos se tornam fatos sociais por esses processos de naturalização. 
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Nossa sociedade, plural e fragmentária, não consegue mais determinar as identidades 

desses sujeitos, mesmo a pluralidade do sujeito pós-moderno123, expresso por Stuart Hall 

(2006), não são mais suficientes para determinar quais características seriam responsáveis por 

determinar o que é de cada sexo/gênero. O sujeito bicha ao transitar nesses espaços e instaurar 

esses novos não lugares se empodera e cria novas formas de se mostrar de ser visto. 

Estamos em um constante processo de subversões de tudo que conhecemos sobre a 

prática do nosso próprio sexo. As constituições desses dispositivo estão sendo rompidas dentro 

do próprio dispositivo, há um crescente de indivíduos portadores de poderes/saberes que os 

torna capazes de subjetivamente modificar e subverter essas convenções e isso é algo que vem 

acontecendo há algum tempo e que criam representações que podem vir a ser representativas 

para que outros indivíduos estabeleçam suas próprias relações de poder saber. Veja-se por 

exemplo a história de Lili Elbe em filme de projeção mundial, o sucesso da série norte 

americana Ru Paul Drag Race, ou a Mel Gonçalves, cantora goiana e mulher trans, 

apresentando um programa na TV Brasil, além de vários outros nomes que abriram esse 

caminho. 

 É preciso que percebamos esse queer, mais que uma proposta de (re)inserir no debate 

todos as siglas que indicam as sexualidades não normativas, uma proposta de aceitar, fomentar, 

entender a condição desses indivíduos que são marginalizados pelas normas generificadas e 

perceber que eles não querem ser enquadrados em outras normas, outras terminologias, mas 

sim promover e tencionar o pensamento sobre o que entendemos sobre gênero/sexo e todos os 

discursos que são criados a partir desses pensamentos. 

 

O não lugar absoluto: e a heterotopia do corpo bicha 

 Existem nas nossas sociedade e cidades lugares não localizáveis, lugares onde o tempo 

parece não passar, lugares que são impossíveis de serem rastreados e lugares que não existe 

história. Esses lugares, na maioria das vezes são inventados por homens, sejam através de 

construções arquitetônicas para assegurar o conhecimento, como as bibliotecas, ou lugares 

fictícios, como as cidades de filmes de ficção, segundo Foucault (2013, p. 19), esses são “os 

doces lugares das utopias”. 

                                                 
123 Stuart Hall (2006) elenca três concepções do sujeito: sujeito do iluminismo, um sujeito cartesiano, centrado, 

baseado na razão e construído por meio de processos próprios; sujeito sociológico, que é resultado da evolução 

social do sujeito, e que é construído por meio das relações sociais que ele estabelece; e o sujeito pós-moderno, que 

seria um sujeito descentrado, com várias identidades e processos cambiantes constantes, cuja identidades são tão 

diversas que podem chegar a ser conflitantes. 
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 Na percepção do autor, isso acontece porque os sujeitos não conseguem viver em 

espaços brancos, neutros. A vida e o exercício dela com todas as suas particulares estão para 

além do espaço da folha de papel. Só se vive, ama e morre em um espaço quadriculado, um 

espaço recordado, matizado, com suas várias particularidades. Esse espaço pode ser entendido 

sob a perspectiva inicial e proposta por ele nesse texto, como sendo um espaço de perspectiva 

geográfica, ou em um processo de bricolagem e relação com outro texto, esse espaço pode ser 

visto como um corpo, já que  

 
Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros 

lugares do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois é 

em todo dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele – e em relação 

a ele como em relação ao um soberano – que há um acima, um abaixo, uma 

direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um longínquo. O 

corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços do mundo, 

lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte alguma: 

ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu 

sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as 

nego pelo poder indefinido das utopias que imagino (FOUCAULT, 2013, p. 

14); 

 

 Esse corpo, enquanto um lugar e, em alguns casos como o bicha, uma heterotopia é 

lugar onde as pessoas vivem. E lá onde em uma relação de troca constante que esse 

espaço/corpo cria performativamente novos espaços sociais. Esses não lugares podem ser vistos 

como contra espaços, locais onde as utopias se realizam, onde o bicha pode se tornar quem ele 

almeja ser sem que o seja de fato todo o tempo. Nesses lugares, que são criados e instaurados 

por esses indivíduos, o bicha pode estar em uma relação constante de sobreposição entre o ser 

e ser mulher, subvertendo a linguagem, ao se aceitar e se chamar no feminino, as convenções 

de gênero utilizando roupas, adereços e maquiagens que são tipicamente femininos.   

 Foucault propõe também uma nova ciência, que tem como objeto de estudo esses novos 

espaços, as contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Na opinião dele, “essa 

ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeiramente 

não tem lugar algum, mas as hetero-topias, espaços absolutamente outros; e forçosamente, a 

ciência em questão se chamaria, se chamará, já se chama ‘heterotopologia’” (FOUCAULT, 

2013, p. 21). 

 Dentre esses espaços outros das sociedades, já que na sua concepção todas as 

sociedades, desde a mais primitiva, possuem suas próprias heterotopias, existem as heterotopias 

de desvio, heterotopias biológicas, heterotopias de justaposição temporais para a eternização ou 
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efemeridade de algo. Em todos os casos, elas têm como “regra justapor em um lugar real, vários 

espaços que, normal, seria ou deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 24). 

 O que o sujeito bicha faz é subverter as convenções de gênero, viver diferente sua 

experiência sexual, transformar o que é dado e posto socialmente, como a questão do batom 

para mulher e a barba para o homem, ou seja, há aqui uma justaposição de espaços que 

socialmente foram construídos como incompatíveis. É aí sem dúvidas que encontramos o que 

há de mais essencial nas heterotopias. Elas são a contestação de todos os outros os outros 

espaços. Assim, eles instauram novos não lugares, lugares esses em que a sua própria 

performatividade faz o seu corpo construir suas próprias utopias que podem vir a servir de 

exemplo para outros indivíduos. 

 Utopia para outros indivíduos porque as heteretopias têm uma peculiar característica: 

“ela é um livro aberto, que tem, contudo a propriedade de nos manter fora”, não haverá nunca 

as mesma experiências do ser bicha, a estética da existência e a luta agonística de cada sujeito 

é vista e vivida particularmente através de processos subjetivos únicos.  
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Os idosos nas propagandas do Ministério da Saúde: representações e 

subjetividades124 
 

Viviane Cristina Maia GOMES125 

Professora da Faculdade Araguaia 

 

Resumo 

Este artigo apresenta um recorte da minha dissertação de mestrado, que traz uma reflexão sobre 

como o governo federal vem representando os idosos na mídia, por meio da análise de filmes 

publicitários realizados pelo Ministério da Saúde para a campanha nacional de vacinação contra 

a gripe. Entende-se que a discussão é válida e atual, já que no Brasil assistimos a uma inversão 

na pirâmide etária marcada pelo crescimento demográfico da população idosa e uma diminuição 

de tamanho de outros grupos etários. Considerada como problema social no discurso 

gerontológico contemporâneo, a velhice carrega estereótipos – perpetuados ao longo da história 

e em contextos culturais distintos – associados a aspectos como solidão, miséria, incapacidade 

física e intelectual. A pesquisa buscou investigar se os idosos foram representados de forma 

estigmatizada ou ressignificada nos vídeos. 

  

Palavras-chave: Mídia; velhices; representações; subjetividade. 

 

 

A explosão demográfica dos idosos e os estudos midiáticos 

Observando os produtos midiáticos na contemporaneidade – presentes na publicidade, 

no jornalismo e no entretenimento, ou seja, no tripé que compõe a mídia –, percebe-se que os 

mesmos vêm apresentando uma nova imagem do idoso, ligada a aspectos mais positivos, tais 

como disposição, saúde, vida social, afetiva e sexual, poder de compra, entre outros; opondo-

se a imagem estereotipada do idoso infeliz, mal sucedido social e economicamente. O governo 

federal parece também se utilizar destas representações positivas nas propagandas da 

Campanha Nacional de Vacinação de Idosos – realizadas desde 1999 pelo Ministério da Saúde 

–, que há alguns anos também inclue outros grupos como população alvo da vacinação contra 

a influenza, vírus da gripe. 

Intitulada “A velhice nas propagandas do Ministério da Saúde: subjetividades e 

representações de idosos nos filmes das campanhas de vacinação”, a dissertação de mestrado 

aqui apresentada buscou investigar quem é o idoso apresentado pelo governo federal nas 

campanhas nacionais de vacinação contra a gripe, que em sua origem, no final dos anos 1990, 

tinha como protagonista a população maior de 60 anos de idade – grupo considerado idoso, 

                                                 
124  Trabalho apresentado no GT7 – Corpo, Subjetividade e Gênero do VIII Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
125 Graduada em Jornalismo (Facomb/UFG), especialista em Assessoria em Comunicação (Facomb/UFG), MBA 

em Marketing (Universo), mestra em Comunicação (FIC/UFG). Professora da Faculdade Araguaia. 

vivimaia@gmail.com. 
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segundo a categorização da Organização Mundial de Saúde. Desta forma, foi levantada a 

seguinte questão-problema: “Quais são as representações de idosos veiculadas nas propagandas 

de TV da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos?”.  

A hipótese levantada é que positivar as representações dos idosos e deixar claro que a 

vida não se encerra com a aposentadoria é interessante para o Ministério da Saúde porque é 

uma forma de fazer esta população aderir às campanhas de vacinação e, assim, garantir uma 

velhice saudável; e também promover a inserção social deste grupo etário – que muitas vezes é 

excluído –, apresentando-o em convívio familiar e social.  

Para verificar esta hipótese são tomadas como observáveis materiais da pesquisa os 

filmes publicitários exibidos na televisão da Campanha Nacional de Vacinação. Assim, o 

corpus de análise é formado por nove filmes, que compreendem o período entre 2002 e 2012, 

ano em que ocorreu a qualificação, com exceção do material de 2005, por não ter sido 

localizado, e do filme de 2010, por opção da pesquisadora.  

O objetivo geral da pesquisa foi compreender as representações da velhice na mídia. Os 

objetivos específicos foram analisar as representações da velhice nas propagandas televisivas 

da Campanha Nacional de Vacinação de Idosos do Ministério da Saúde; e verificar os discursos 

e as imagens que confirmam ou rechaçam a ideia de ressignificação da velhice nestas 

propagandas. Para alcançar estes objetivos, foram observados elementos da análise fílmica 

presentes nos vídeos e também feita a combinação de elementos da análise fílmica para as 

narrativas audiovisual e a análise do discurso para as expressões verbais. 

Alguns fatores motivaram e justificam o interesse por esta pesquisa. A primeira é a 

constatação de que a população brasileira idosa vem crescendo. Os dados demográficos 

apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e divulgados em 2010126 

apontam que a proporção de idosos na população brasileira registrou um aumento na última 

década, passando de 9,1% do total em 1999 para 11,3% em 2009. O Brasil conta atualmente 

com cerca de 21 milhões de pessoas que têm 60 anos de idade ou mais. 

Os dados preliminares do Censo 2010 – XII Recenseamento Geral do Brasil – 

divulgados em 2012 pelo IBGE127 apontavam que no País o crescimento anual da população 

idosa é de 3,4% contra 2,2% da população em geral. Os 21 milhões de idosos representam 12% 

                                                 
126 Os números podem ser conferidos no site oficial do IBGE: www.ibge.gov.br. 
127 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1
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da população brasileira atualmente. Em 2025, o Brasil já será o 6º país com maior população 

idosa. Em 2050, os 65 milhões vão significar 30% da população brasileira total.  

Os demógrafos e os discursos dos gerontólogos128 destacam que o envelhecimento só 

emerge enquanto fenômeno social de alta relevância a partir do século XX, por conta da maior 

expectativa da população e os avanços nas áreas de saúde, do saneamento básico, da tecnologia 

e de questões ambientais. “As condições objetivas de vida da população interferem diretamente 

sobre o envelhecimento, tanto no aumento quantitativo de expectativa de vida quanto na 

qualidade oferecida pelas políticas sociais, principalmente, nas áreas da saúde, da previdência 

social e da assistência” (ALVES JÚNIOR, 2009, p. 30). 

A segunda inquietação é saber que este grupo formado por pessoas a partir de 60 anos 

é heterogêneo em vários aspectos – composto por indivíduos com expectativas e projetos de 

vida distintos – e, por isso, considerar apenas a questão etária para analisá-lo poderia incorrer 

em falhas. Bourdieu (apud ALVES JÚNIOR, 2009) já sugeriu que o uso de um sistema baseado 

em idades cronológicas para identificar quando alguém é velho é repleto de ambiguidades e que 

não devemos tomar a idade cronológica isoladamente de outras variáveis. 

Diversos autores apresentados nesta pesquisa defendem que a velhice é um fenômeno 

histórico, social, cultural, enfim, multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as trajetórias de 

vida pessoal e social e só pode ser compreendida em determinados tempo, espaço, classe social, 

relações de gênero e de etnia, dentre outras variáveis.  

Por conta disso, é necessário circunscrever a velhice à conjuntura sociocultural para 

iniciar qualquer estudo. Constata-se, então, que há uma pluralidade na categoria velhice: tanto 

no que diz respeito às formas de envelhecer, como também os vários grupos etários que incluem 

a categoria idosos, o que engloba aí um intervalo de 30 anos.  

É consenso entre os autores citados neste trabalho que a velhice é um fenômeno 

heterogêneo e que se deve levar em conta uma série de aspectos – biológicos, sociais, culturais, 

financeiros etc. – para se considerar uma pessoa velha. Aliás, o significado de ser velho muda 

de acordo com a sociedade e com o tempo histórico, e os aspectos acima citados influem de 

forma direta no envelhecimento. Por isso, nesta pesquisa utiliza-se a expressão velhices, no 

plural; justamente por considerar que existem diversas formas de se envelhecer e distintas 

maneiras de ser idoso. 

                                                 
128 Pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais que se dedicam ao estudo do tema velhice; são agentes 

especializados no assunto (DEBERT, 2004) 
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Constata-se, então, que há uma pluralidade na categoria velhice. Segundo MOTTA 

(2006), tanto no que diz respeito às formas de envelhecer, como também os vários grupos 

etários que incluem a categoria idosos, o que engloba aí um intervalo de, no mínimo, 30 anos. 

Ou seja, existem idosos de 60, 70, 80, 90 anos de idade e até centenários. Endossando o 

pensamento dos autores citados, CAMARANO (2006) reforça a ideia de heterogeneidade a 

contar fatores como diferenciações por gênero, classe social, educação, composição familiar e 

as interações sociais. 

Outros autores defendem que o envelhecimento é um processo que integra os aspectos 

históricos, sociais e individuais para a compreensão dos períodos da vida, numa visão mais 

complexa e elaborada, como é o caso de ARAÚJO (2008). Para a autora: 

 

O envelhecimento deve ser observado como um fenômeno heterogêneo, sendo 

que, as particularidades regionais devem ser levadas em consideração nos 

estudos efetuados, o que significa dizer que não há um modelo de 

envelhecimento que possa ser generalizado para a caracterização da velhice. 

Também não há fases cristalizadas e cada indivíduo envelhece de maneira 

distinta, de acordo com o ‘curso da vida’ (ARAÚJO, 2008, p. 36). 

 

A experiência do envelhecimento corresponde a uma sequência de mudanças naturais 

previsíveis, com repercussões orgânicas e psicossociais que ocorrem através do tempo. Porém, 

esta experiência se dá de forma heterogênea já que pode ocorrer de modo diferente para 

indivíduos que vivem em contextos históricos, sociais e culturais distintos. “No processo de 

envelhecimento estão envolvidas, portanto, dimensões psicológicas influenciadas por fatores 

que contribuem para a percepção de aspectos subjetivos que irão determinar o enfrentamento e 

a qualidade de vida dos idosos” (MORAIS, 2008, p. 80). 

Outro motivo que justificou o interesse por esta pesquisa é a percepção de um interesse 

das Ciências Sociais e Humanas, além da Comunicação Social, em investigar este tema. 

Entretanto, percebe-se que na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás o tema velhice/envelhecimento, em geral, vem pautando ainda de forma muito 

tímida os projetos de pesquisa. Percebe-se aí uma lacuna nos estudos feitos em Goiás, dentro 

da perspectiva da Comunicação Social.  

As ferramentas metodológicas utilizadas foram a análise do discurso combinada com 

elementos da análise fílmica. A análise do discurso foi escolhida porque, segundo MANHÃES 

(2010), resulta na identificação dos discursos instituídos – como na publicidade (caso desta 

pesquisa) ou da medicina –, que foram incorporados pelo sujeito. O autor explica que analisar 
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significa dividir, sendo assim “a análise do discurso é, na verdade, a desconstrução do texto em 

discursos (...) a técnica consiste em desmontar para perceber como foi montado” (p. 306). 

Orlandi acredita que o método tem por objetivo decifrar os significados não explícitos 

dos discursos. Porém, adverte que a análise do discurso não é um método de interpretação 

porque não atribui nenhum sentido ao texto. O que se busca com essa ferramenta metodológica 

é problematizar a relação com o texto, procurando apenas explicitar os processos de 

significação que nele estão funcionando. “Compreender, na perspectiva discursiva, não é, pois, 

atribuir um sentido, mas conhecer os mecanismos pelos quais se põe em jogo um determinado 

processo de significação” (ORLANDI, 1996, p. 117). 

Para a análise das narrativas visuais, optou-se por observar elementos da análise fílmica, 

por se considerar cada propaganda como um filme publicitário. VANOYE e GOLIOT-LETÉ 

(1994) definem que analisar um filme ou fragmento é desmembrá-lo para averiguar cada item 

que não pode ser observado na totalidade da obra audiovisual, mas que estudado separadamente 

traz uma interpretação mais aguçada. A partir disso pode-se entender o intuito do diretor ao 

trabalhar de maneira cuidadosa todos esses aspectos. 

 

Porque se atentar as representações midiáticas  

Simone de Beauvoir foi uma das primeiras pesquisadoras da área das Ciências Humanas 

e Sociais a chamar a atenção para a emergência do tema e, no ano de 1970, lançou as obras 

Velhice I: A realidade incômoda e Velhice II: As relações com o mundo com o propósito de 

“quebrar a conspiração do silêncio” em torno da velhice. A publicação desses livros deu início 

a uma ampla discussão sobre a velhice pelo mundo, incluindo o Brasil.  

Na atualidade, os temas velhice e envelhecimento estão presentes nos debates 

acadêmicos e também na mídia. Porém, é necessário destacar que até os anos 1970 a realidade 

era outra e os estudos das áreas das Ciências Sociais e Humanas não pautavam a velhice e o 

envelhecimento, assuntos até então de interesse somente dos estudos da Saúde. Tal fato passou 

a ocorrer a partir da década de 1970, por conta do crescimento demográfico da população idosa 

em várias partes do mundo.  

Beauvoir afirma que na década de 1960, evitava-se falar da velhice e o assunto era tido 

como proibido. “A velhice surge aos olhos da sociedade como uma espécie de segredo 

vergonhoso do qual é indecente falar” (1970a, p. 6). Ela lembra que eram raras as alusões à 

velhice fora dos trabalhos especializados. Na mídia, a situação se repetia e não existiam 

produções e/ou publicações destinadas especificamente aos velhos e nem mesmo discussões 
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sobre o assunto. Foi a partir da década de 1970 que se começou a investir numa nova 

sensibilidade sobre o que significa ser velho (DEBERT, 2004). 

BARROS (2006) assinala que no Brasil, nos anos 1970, a velhice também não era tema 

em debate na academia, nos espaços públicos e nem nos meios de comunicação de massa. Isso 

porque a sociedade convivia com a imagem de um país jovem. Os temas velhice e 

envelhecimento começaram a ser tratados no mundo pelas Ciências Sociais a partir da década 

de 1960 de maneira tímida. No Brasil o tema velhice só passou a chamar atenção da sociedade 

a partir do crescimento demográfico desse grupo etário, o que começou a ocorrer a partir dos 

anos 1970, provocando a mudança no perfil etário do Brasil, até então considerado um país de 

jovens (ALVES JÚNIOR, 2009). 

Este crescimento da população idosa – fruto do aumento da expectativa de vida, por 

conta das tecnologias, melhoria das condições sanitárias e de saúde; e também da diminuição 

da taxa de natalidade – colocou os estudos sobre a velhice na moda acadêmica. Isso porque a 

elevação do número de idosos acaba por gerar gastos e problemas para as famílias, para o Estado 

e também para a sociedade civil. O objetivo é encontrar estratégias sociais que deem conta desta 

nova realidade social e demográfica, o que se constitui como um desafio. 

A mídia testemunha este movimento demográfico e se ocupa de divulgá-lo. Por isso, 

coube averiguar quais são os discursos midiáticos em torno dos temas envelhecimento da 

população e idosos. Tal observação é relevante porque a mídia funciona na atualidade como 

novo palco dos debates sociais e a partir da mesma constituem-se novos sujeitos sociais. 

THOMPSON (1998, p. 13) destaca “que o uso dos meios de comunicação implica a criação de 

novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas 

maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo”.  

A sociedade contemporânea rege-se pela midiatização: tendência à virtualização das 

relações humanas perante as novas tecnologias da comunicação. A midiatização é uma ordem 

das mediações socialmente realizadas (SODRÉ, 2006). Implica uma qualificação particular da 

vida, um novo modelo de presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação 

aristotélica das formas de vida, um bios específico. A midiatização pode ser pensada como uma 

espécie de quarta esfera existencial, com uma qualificação própria: um novo mundo, com nova 

ambiência, código próprio e sugestões de conduta. 

Ocorre o que se chama de eticidade da mídia (SODRÉ, 2006), que é a forma como os 

meios de comunicação incidem nos indivíduos, atuando na formação de gostos, padrões de 

comportamento, de julgamento e, principalmente, de sentimentos. Assim, a mídia revela seu 
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caráter construtivo, que incide na construção identitária dos indivíduos e nos processos 

subjetivos. E, não funciona apenas como um espelho da realidade, mas também constitui a 

realidade, reforça exclusões, consagra modelos hegemônicos. Diante de tal força, é necessário 

se atentar para a importância que os meios de comunicação na sociedade. Fernandes e Siqueira 

endossam esse pensamento: 

 

Diversos estudiosos vêm desenvolvendo nos últimos tempos, estudos que 

trazem à tona a importância da mídia na construção identitária dos indivíduos; 

assim é que o caráter construtivo da mídia, que não apenas representa, mas 

também constitui a realidade, reforça exclusões e influi na subjetividade dos 

indivíduos (FERNANDES e SIQUEIRA, 2010, p. 102). 

 

Essa colocação é relevante porque é objetivo aqui identificar as representações que a 

mídia elabora acerca do idoso – neste caso, os idosos apresentados nas propagandas do 

Ministério da Saúde. Quem é este velho, ou melhor, quem são estes velhos que os meios de 

comunicação apresentam à sociedade? As representações feitas sobre a velhice nas propagandas 

da campanha de vacinação incluem diversos tipos de idosos ou excluem?  

Sobre representação, afirma que é o sistema mediante o qual objetos, gente e eventos se 

correlacionam com um conjunto de conceitos ou representações mentais que os indivíduos 

trazem em suas cabeças.  “La relación entre las ‘cosas’, conceptos y signos está em la corazón 

de la producción de sentido dentro de um linguaje. El proceso que vincula estos tres elementos 

y los convierte en um conjunto es lo que denominamos ‘representaciones’”129 (HALL, 2002, p. 

6). 

Em se tratando do tema MINAYO (1995, p. 89) destaca que este é “um termo filosófico 

que significa reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do 

pensamento”. A autora lembra que é necessário ressaltar que as representações não são 

necessariamente conscientes. 

 

As Representações Sociais não são necessariamente conscientes. Podem até 

ser elaboradas por ideólogos e filósofos de uma época, mas perpassam o 

conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, como algo anterior e 

habitual, que se reproduz a partir das estruturas das próprias categorias de 

pensamento do coletivo ou dos grupos. Por isso, embora essas categorias 

apareçam como elaboradas teoricamente por algum filósofo, elas são a mistura 

das ideias das elites, das grandes massas e também das filosofias correntes, e 

                                                 
129 Livre tradução da autora da pesquisa: A relação entre as ‘coisas’, conceitos e signos está no coração da produção 

de sentido dentro de uma linguagem. O processo que vincula estes elemento e os converte em um conjunto é o que 

denominamos representações.  
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expressão das contradições vividas no plano das relações sociais de produção. 

Por isso mesmo, nelas estão presentes elementos tanto da dominação como da 

resistência, tanto das contradições e conflitos como do conformismo” 

(MINAYO, 1995, p. 109). 

 

Sendo assim, as representações sociais podem colaborar para a manutenção do status 

quo e a conservação de modelos hegemônicos, como podem também sugerir modelos contra-

hegemônicos, de negação de padrões que foram estabelecidos e reforçados pelos estereótipos e 

preconceitos, como defende FREIRE FILHO (2004). Cabe a este estudo verificar se as 

representações sociais de idosos presentes nos vídeos do Ministério da Saúde são de 

conformismo ou contestação das ideias conservadoras acerca da velhice e dos velhos. 

Retornando à questão dos discursos midiáticos, KELLNER (2001, p.15) conclama por 

um diagnóstico crítico, que possibilite a análise do modo “como a cultura da mídia provê 

recursos para a formação de identidades e promove políticas reacionárias ou progressistas – ou 

então põe à disposição textos e efeitos ambíguos, que podem ser utilizados de várias maneiras”.  

Kellner também defende a ideia de que os meios de comunicação de massa se 

constituem no principal veículo de distribuição e disseminação de significados culturais. As 

mensagens produzidas pela mídia fazem parte do cotidiano da sociedade, tornando-se parte 

integrante de sua cultura.  

 

Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes de 

informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não 

percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos 

comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e 

o que não (KELLNER, 2001, p. 10). 

 

A opinião do autor norte-americano vai ao encontro do que Sodré destacou, que a mídia 

contribui no sentido de ensinar os indivíduos a como se comportar, pensar e sentir. Ou seja, as 

mensagens produzidas pela mídia carregam um poder pedagógico. Sendo assim, KELLNER 

(2001, p. 27) alerta que é importante atentar-se para a forma como a cultura veiculada pela 

mídia transformou-se numa força dominante de socialização.  

 

A invenção da terceira idade e a reinvenção da velhice 

A velhice foi mal vista ao longo da história, em sociedades distintas. BEAUVOIR 

(1970a) faz um resgate de como o idoso foi tratado nas mais diversas sociedades ocidentais e 

outras primitivas desde a Antiguidade, que aponta a associação do velho a aspectos negativos 
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tais como falência física e intelectual, miséria, solidão, doença, fragilidade e dependência; o 

que acaba gerando uma imagem marginalizada dos idosos, consolidando estereótipos, o que 

pode ser altamente negativo para a condição dos velhos. 

Isso porque os estereótipos, a exemplo de outras categorias, atuam como uma forma de 

impor um sentido de organização ao mundo social. Entretanto, a diferença básica é que os 

estereótipos objetivam impedir a flexibilidade de pensamento na apreensão, avaliação ou 

comunicação de uma realidade ou alteridade, em prol da manutenção do staus quo e da 

reprodução das relações de poder, desigualdade e exploração. Por isso, os estereótipos não se 

limitam a identificar categorias de pessoas, mas contêm julgamento e pressuposto tácitos ou 

explícitos a respeito de seu comportamento, sua visão do mundo ou sua história. 

 Citando Barthes, Freire Filho destaca que os estereótipos são reducionistas e 

desempenham papel fundamental no discurso do senso comum, pois:  

 

Reduz toda a variedade de características de um povo, uma raça, um gênero, 

uma classe social ou um ‘grupo desviante’ a alguns poucos atributos 

essenciais (traços de personalidade, indumentária, linguagem verbal e 

corporal, comprometimento com certos objetivos etc.), 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). 

 

Desta maneira, os estereótipos promovem ‘controle social’ e exclusão, ajudando a 

demarcar e manter formas 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. “Assim, os estereótipos tonificam a auto-estima e facilitam a união de 

todos ‘nós’ que somos normais, em uma ‘comunidade imaginária’, ao mesmo tempo que 

excluem, expelem, remetem a um exílio simbólico tudo aquilo que não se encaixa, tudo aquilo 

que é diferente” (FREIRE FILHO, 2004, p. 48).  

Desta maneira, o estereótipo produz um efeito de verdade probabilística, porque ele 

legitima normas e convenções das estruturas de dominação social. “Eles necessitam ser 

conceituados (e contestados) como estratégias ideológicas de construção simbólica que visam 

a naturalizar, universalizar e legitimar normas e convenções de conduta, identidade e valor que 

emanam das estruturas de dominação social vigentes” (FREIRE FILHO, 2004, p. 48). 

Voltando à condição dos idosos, percebe-se que estigmatizar o velho não é uma 

característica não é uma novidade. Esse discurso negativo sobre a velhice também era repetido 
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pela mídia. Entretanto, percebe-se que na contemporaneidade existe um movimento para mudar 

os signos ligados à velhice, que tenta atribuir a esse estágio da vida características positivas e 

livrá-lo da estigmatização. Entre eles ocorreu a invenção da terceira idade e atualmente 

presenciamos também uma tentativa no discurso midiático e também na prática de ressignificar 

a velhice, que busca reiventar a imagem do idoso.  

Debert (1999, 2003, 2004, 2006, 2010) há mais de uma década chama a atenção para o 

movimento denominado por ela ressignificação da velhice, uma tendência contemporânea que 

se propõe a rever os estereótipos associados ao envelhecimento e de valorizar a velhice como 

uma etapa de novas conquistas. A autora afirma que:  

 

A ideia de um processo de perdas tem sido substituído pela consideração de 

que estágios mais avançados da vida são momentos propícios para novas 

conquistas, guiadas pela busca de prazer e da satisfação pessoal. As 

experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que oferecem 

oportunidade de realizar projetos abandonados em outras etapas e estabelecer 

relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e dos mais velhos 

(DEBERT, 2004, p. 14). 

 

A invenção da terceira idade veio ao encontro de atender a um público de velhos 

específico: os saudáveis, com disposição física e financeira para desfrutar desta etapa da vida. 

O conceito foi fundamentalmente empregado nas proposições relativas à criação de atividades 

sociais, culturais e esportivas. “E não é por acaso que surge um mercado para a terceira idade: 

turismo, produtos de beleza e alimentares, bem como novas especialidades profissionais, 

gerontólogos, geriatras etc.” (PEIXOTO, 2006, p. 81). 

Percebe-se que atualidade existe uma tendência de se contrapor à representação do 

envelhecimento como um processo de perdas, promovendo a sua dissolução em vários estágios 

que passam a ser tratados como novos começos, como oportunidades a serem aproveitadas na 

exploração das identidades. “As experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que 

propiciam aos mais velhos a oportunidade de adquirir mais conhecimentos e apostar em outros 

tipos de relacionamentos. Essas novas imagens transformam essa fase numa experiência de 

entusiasmo inédita” (DEBERT, 1999, p. 16). 

A autora comemora o fato de que as novas imagens e as formas contemporâneas de 

gestão do envelhecimento no contexto brasileiro são ativas na revisão de estereótipos 

associados ao envelhecimento e acabam por desestabilizar as imagens culturais tradicionais. 

Essas imagens oferecem um quadro mais positivo do envelhecimento, “que passa a ser 
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concebido como uma experiência heterogênea em que a doença física e o declínio mental, 

considerados fenômenos normais nesse estágio de vida, são redefinidos como condições gerais 

que afetam as pessoas em qualquer fase” (DEBERT, 2004, p. 65-66). 

Desta forma, discutir a velhice na atualidade é estabelecer diferenças entre o passado e 

o presente, que apontam novas dimensões que fariam do envelhecimento uma experiência 

completamente nova quando comparada à velhice de antigamente. Sendo assim, aposta-se que 

quando se trata da velhice como uma experiência individual e heterogênea leva ao rompimento 

com os estereótipos reproduzidos. 

 

Conversar sobre a velhice é, também, estabelecer uma distinção entre os 

velhos em geral e a experiência pessoal. Discorrer sobre os velhos em geral é 

reproduzir uma série de estereótipos com os quais a velhice é tratada: “o velho 

é passivo e acomodado”, “o velho vive reclamando da vida”, “o velho só pensa 

em dormir e comer”. Falar da experiência pessoal é, pelo contrário, enumerar 

uma série de atitudes que tornam o indivíduo radicalmente distinto dos outros 

velhos, mesmo quando ele considera que sua idade é avançada (DEBERT, 

2004, p. 183). 

 

Estas novas imagens do envelhecimento permitiram a abertura de espaços para que 

novas experiências do envelhecimento pudessem ser vividas coletivamente. Desta forma, é 

possível buscar a auto-expressão e explorar identidades de um modo que era exclusivo da 

juventude. É próprio da contemporaneidade destacar que existem possibilidades de se 

envelhecer de maneira diferente da estereotipada.  

Dentre deste contexto, nota-se que a mídia tende a adotar esse novo discurso. Diante de 

tudo isso, buscou-se nesta pesquisa aferir se as representações de idosos presentes nas 

propagandas de TV das campanhas de vacinação são as representações estereotipadas ou 

reinventadas, ressignificadas. Isso porque os conteúdos midiáticos incidem nos processos 

identificatórios e subjetivos. Ou seja, a imagem que os meios de comunicação de massa 

divulgam acerca do envelhecimento e da velhice vão incidir na forma como a sociedade enxerga 

os idosos e na maneira como eles próprios se veem e se sentem.  

 

Os idosos dos filmes do Ministério da Saúde 

Para realizar a análise, deve-se observar como o idoso é representado nestas 

propagandas, se de forma positiva ou negativa; verificar quais características são atribuídas aos 

idosos, tanto para positivar a representação dos mesmos quanto para estereotipá-la; analisar em 

quais contextos os idosos estão inseridos nestas propagandas; observar de que idosos eles estão 
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falando, já que – como demonstram alguns estudos – existem categorias diversas de idosos, a 

contar por questões de faixa etária, condições econômicas, sociais e culturais; e perceber se 

quando são atribuídas representações positivas aos idosos, essas são as representações 

legitimadas como pertencentes à juventude. 

Ao analisar nove filmes publicitários da campanha que compõem o corpus desta 

pesquisa, chegou-se a algumas conclusões. Percebe-se em grande parte dos vídeos há uma 

tentativa de apresentar uma velhice mais saudável e mais feliz. É dada ênfase na importância 

dos idosos cuidarem da própria saúde por meio de atividades físicas, tomando a vacina contra 

a gripe, estabelecendo vínculos sociais, afetivos e familiares.  

Essas características dos vídeos vão ao encontro da ideia de reprivatização do 

envelhecimento (DEBERT, 2004), que defende que uma velhice bem-sucedida é fruto de como 

o indivíduo se cuidou ao longo da vida – praticou atividades físicas, evitou vícios etc. – e se 

preparou para enfrentar a velhice. 

O alto astral e o clima festivo são marcas destas propagandas. Tal fato pode ser 

percebido nos vídeos por conta linguagem audiovisual, que geralmente conta trilha sonora e 

músicas animadas; cenários bonitos, coloridos; personagens alegres, sorridentes. A ação dos 

filmes revela idosos se exercitando, dançando, interagindo com pessoas de outras faixas etárias 

e familiares.  

A imagem do idoso triste, sozinho e doente cede lugar para o idoso feliz, saudável, que 

se cuida e que sabe que a vida não se aposenta aos 60 anos de idade. Dessa maneira, constata-

se, que existe a intencionalidade de se mostrar que as representações da velhice foram 

ressignificadas, a partir do tom das propagandas e também do protagonismo do idoso.  

Outro aspecto observado nestes filmes é a heterogeneidade do grupo idoso, composto 

por indivíduos de faixas etárias distintas – que pode ir dos 60 aos 90 anos de idade ou mesmo 

centagenários, dependendo da longevidade de cada um –, de etnias e classes sociais diferentes.  

Observa-se que na maioria das propagandas existe a presença de idosos negros e de 

outras etnias e de idades presumidamente diferentes. Aliás, a presença de personagens idosos 

negros chamou atenção. Tal fato vai ao encontro da tentativa de reinventar a velhice, 

demonstrando que o grupo etário idoso é heterogêneo e não existe uma única maneira de viver 

esse período da vida. 

Entretanto, apesar deste esforço do Ministério da Saúde para se apresentar uma velhice 

reinventada nas propagandas de TV das campanhas de vacinação, percebe-se que em alguns 

filmes as imagens da velhice ainda aparecem estigmatizadas. As representações estereotipadas 
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– do velho teimoso, solitário, triste, doente, com o corpo alquebrado pela força dos anos, que 

não se cuida etc. – ainda persistem. Todavia, em menor grau do que as representações positivas. 

Nota-se ainda que em outros filmes – posteriores a ampliação da imunização gratuita para 

outros grupos (gestantes, crianças, portadores de doenças crônicas etc.) – o velho perdeu o 

protagonismo nos vídeos. 

 

No caminho da uma representação ressignificada do idoso  

A pesquisa conseguiu atingir os objetivos propostos de analisar as representações de 

idosos nos filmes publicitários da Campanha; e também de verificar os discursos e imagens que 

confirmem ou afastem a ideia de apresentar idosos repaginados, ressignificados nas 

propagandas do governo federal.  

Então, respondendo a questão problema desta pesquisa – quais são as representações de 

idosos veiculadas nas propagandas de vacinação do Ministério da Saúde? –, pode se afirmar 

que nota-se um esforço para se apresentar uma representação social ressignificada, fugindo dos 

estereótipos ligados à velhice.  

Isso porque dos nove filmes analisados, em quatro deles percebe-se claramente a 

apresentação de uma velhice ressignificada; outros dois vídeos apresentam uma tentativa de 

ressignificar esse período da vida, porém ainda é possível encontrar características que reforçam 

a velhice estigmatiza. Em apenas três nota-se uma representação estereotipada. 

Sobre a hipótese de que apresentar uma imagem ressignificada, ou seja, reinventada do 

idoso, atrairia a população alvo para a imunização pôde ser confirmada, já que a campanha 

desde o início de sua realização alcança as metas de vacinação estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. Sobre o fato de que a positivação da imagem do idoso também poderia promover a 

inserção social do idoso não foi aferida nesta pesquisa. 

Foi questionado ainda se as propagandas traduzem os perfis distintos de idosos e se as 

mesmas dão conta da diversidade deste grupo etário. Percebe-se o cuidado de mostrar que 

existem idosos diferentes, tanto em questões etárias como de modos diferentes de viver a vida: 

existe o velhinho que prefere jogar dominó, as velhinhas que passeiam a bordo de um carro 

possante, outra que prefere andar de bicicleta.  

Também existem idosos ainda trabalhando, fazendo atividades domésticas, cuidando da 

família e também se divertindo com outros idosos ou com pessoas mais jovens. Porém, essa 

ação não está presente em todos os filmes, pois em alguns vídeos ainda persistem imagens de 

idosos estigmatizados. 
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Resumo 

O presente trabalho procura analisar os imaginários que circundam a prostituição masculina, 

tendo como recorte a publicação do trabalho sexual feita nos anúncios de acompanhantes dos 

classificados do jornal Correio Braziliense. O ponto de partida é entender o profissional do sexo 

como hibrido entre “ser” e “produto”, em virtude de seu trabalho demandar a autopromoção. E 

neste ponto percebe-se uma construção e reafirmação de um estereotipo da figura masculina 

tida como ideal, como ilustrados nos discursos publicizados por esses indivíduos, onde 

enaltecem seus serviços e atributos físicos. A análise percorre as narrativas dos michês 

possibilitando reflexões acerca de uma realidade pulsante na sociedade brasileira, 

especificamente no contexto do Distrito Federal. 

 

Palavras-chave: Jornal; Prostituição Masculina; Imaginário; Michês. 

 

 

Introdução 

Os veículos impressos por muito tempo foram os principais meios de informação e 

pesquisa, mas também de compra, venda e divulgação de produtos. O jornal Correio 

Braziliense, por exemplo, maior periódico local no Distrito Federal, possui os conhecidos, e 

ainda muito requisitados, “Classificados”. Essa seção surgiu por volta da década de 80, com o 

nome de “Pequenos Anúncios”, onde empresários da Capital anunciavam seus produtos, além 

de divulgarem oportunidades de empregos, serviços e utilidades.  

No leque de seções e opções de anúncios publicados nos classificados, destaca-se por 

sua singularidade a autopropaganda de profissionais do sexo. Interessou-nos então observar 

nesse cenário os profissionais do sexo do gênero masculino devido a sua pequena, porém 

peculiar representatividade entre os anúncios de mesmo cunho. 

Os anúncios trabalhados nos moldes publicitários demonstram falar a linguagem do seu 

público, trabalhando com elementos e características de indivíduos que, repetidos 

excessivamente, podem formar uma imagem simplista e tipificada de uma pessoa ou grupo, e 

essa é uma técnica utilizada para atingir o maior número de indivíduos com pensamentos em 

                                                 
130  Trabalho apresentado no GT7 – Corpo, Subjetividade e Gênero do VIII Seminário de Mídia e Cultura – 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
131 Graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Universidade Católica de Brasília. E-mail: 

walterhugo.sr@gmail.com 
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comum. Tal técnica é uma das práticas trabalhadas pela criação publicitária e é denominada 

como estereótipo. Apoiado a ele, a publicidade consegue fazer com que o seu público alvo se 

sinta mais próximo do que se objetiva vender e se identifique com o mesmo, seja pela qualidade, 

pela novidade, pelos atributos, entre outros. Nota-se isso nos anúncios dos profissionais do sexo 

presentes na categoria de acompanhantes dos classificados. 

A questão que fica nesse contraste de comunicação e que perpassa pela sociedade é o 

imaginário social criado e mantido pelos indivíduos e grupos sociais que, majoritariamente, 

enxergam essas pessoas de forma estereotipada. Percebe-se que essa temática, ainda no século 

XXI, também é tabu e muitas vezes censurada por conta de discursos moralistas, religiosos e 

políticos. Além disso, nas interações do cotidiano reforçam-se os termos e associações 

pejorativas referentes a esses atores sociais. 

Os michês, por exemplo, termo utilizado pelo pesquisador Néstor Perlongher (1987), 

referência na temática de prostituição masculina, utilizou em sua principal obra132 a nomeação 

“prostituição viril” para designar a categoria de indivíduos profissionais do sexo do gênero 

masculino que realizam serviços sexuais em troca de retribuições financeiras.  

Em nosso percurso, constatou-se que há poucos estudos relativos à prostituição 

masculina, em especial sobre os imaginários que se constroem desse ator social que publiciza 

seu corpo e serviços em anúncios de jornais e, hoje, mais do que nunca, por outros meios. Em 

virtude desse contexto, o presente trabalho teve como prerrogativa analisar os imaginários que 

circundam a prostituição masculina, tendo como recorte a publicação do trabalho sexual feita 

nos anúncios de acompanhantes dos classificados do Correio Braziliense. 

Diante dessa problemática, colocaram-se em questão as representações flexíveis de 

masculinidade hegemônica nos anúncios de michês, e as relações hierárquicas de superioridade 

e subordinação entre michês e clientes. As hipóteses levantadas percorreram nossa indagação 

no que diz respeito aos possíveis imaginários oriundos dos discursos.  

Nosso objetivo maior se pautou em desprender os termos presentes nos anúncios e 

analisar os enunciados dos michês a partir desses elementos publicizados, e revelar os possíveis 

imaginários de michês oriundos dos anúncios em veículos impressos. Para isso buscamos 

investigar pontos que nos levassem ao nosso escopo, caminhando por estudos de Maffesoli 

(2001) e Moraes (1997) acerca dos imaginários, de Passador (2015) com os estereótipos, de 

Baczko (1985) sobre os discursos e estudos da linguista brasileira Eni Orlandi (1994) acerca da 

                                                 
132 O Negócio do Michê - Prostituição Viril em São Paulo, 1987. 
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análise de discurso, e o levantamento de anúncios do periódico, o corpus, que foram 

sistematizados de acordo com a análise de termos específicos presente nos anúncios. 

 

Entendendo o Imaginário 

O imaginário social segundo o sociólogo francês Michel Maffesoli (2001) corresponde 

ao que ele chama de “cimento social”. Para o autor (p.76) o imaginário é “o estado de espírito 

de um grupo, de um país, de um Estado-nação, de uma comunidade, etc”. Compreende-se dessa 

forma, que as relações cotidianas de grupos da sociedade produzem e reproduzem, como num 

sistema infinito de relações, as conexões e percepções da vida dos indivíduos uns com os outros. 

Além disso, compreende-se assim como Dênis de Moraes (1997), que o imaginário é, em suma, 

construído de forma coletiva pelos membros de um ou mais grupos através de representações 

(símbolos, imagens, costumes, tradições, ritos, mitos, lendas, memórias, lembranças, etc) que 

têm significado similar para todos os envolvidos, possibilitando assim uma comunicação. 

Embora o imaginário social se construa de forma conjunta por representações e 

percepções do cotidiano, o imaginário dito individual, aquele que carrega a subjetividade de 

cada indivíduo, o modifica e o resignifica de acordo com cada particularidade da vida de quem 

o assimila, influenciando e agregando ao imaginário de outras pessoas, de outros grupos e 

sociedades.  

A construção de um estereótipo, e no caso do presente artigo o estereótipo dentro do 

contexto de gênero masculino, é cercada de modelos hegemônicos, ou seja, normais ao olhar 

da comunidade, produzidos pelo próprio corpo social para a manutenção dos papeis sociais de 

homens e mulheres nas dinâmicas de poder. Essa compreensão caminha para uma hegemonia, 

ainda, mesmo que de forma sutil, nas relações do cotidiano, e é promovida pela sociedade com 

expressões e atitudes que sustentam a ideia de um modelo de comportamento aos indivíduos. 

Tal relação configura um processo de preconceitos, discriminações e inferiorização entre os 

indivíduos, principalmente com as ditas minorias na sociedade.  

A representação imagética da mulher brasileira com seios fartos, pele bronzeada, cintura 

fina e “bunda grande”, por exemplo, e a representação do homem com pele morena, corpo 

definido e viril são vendidos e retransmitidos ao mundo em uma generalização de uma 

identidade falha ou pelo menos limitada. Isso ocorre por intermédio dos meios de comunicação 

de massa e seus discursos. Para Fontes (2006), o corpo brasileiro é: 
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Um corpo construído e encenado em nome da beleza, do prolongamento da 

juventude e da espetacularização das formas, exploradas midiaticamente 

como elementos identitários, sobretudo no cenário brasileiro, onde, todo o 

tempo, se referencia e reverencia-se a sensualidade dos traços corporais da 

mulher e do homem associando-os à sexualidade dos trópicos (FONTES, 

2006, p.10) 

 

O corpo dos profissionais do sexo é o maior, se não um dos mais importantes, e neste 

caso o do michê, atrativo na relação de venda e exposição dos seus atributos físicos e de seus 

serviços enquanto profissional. O corpo se comporta nesse sentido como um produto, e o michê 

tende a moldar e transformar seu físico com exercícios, procedimentos estéticos, tatuagens, 

piercings e outros para atrair seus clientes e diferenciar-se de seus concorrentes. Essas 

modificações são seguidas por grande parte dos michês na prostituição masculina em uma 

tentativa de enaltecer a sua masculinidade.    

No que diz respeito ao corpo e como ele é representado ao longo dos tempos pela 

sociedade, nota-se uma relação que se cruza muitas vezes com o da prostituição masculina. Em 

ambos os casos, os discursos de grandes líderes e potências (re)definiram o que e como as 

gerações seguintes os veriam e os representariam. 

 

Um modelo de homem viril 

De acordo com Souza & Carneiro (2014), a noção de masculinidade na sociedade por 

muito tempo foi referenciada pela ideia de que: 

 

[...] os homens eram o sexo forte, detentores do falo, cuja virilidade requereria 

provações, colocando a questão da diferença sexual partindo da anatomia para 

uma proporção imaginária. Ser homem significava ser assertivo no trabalho, 

ter a última palavra sobre as coisas, ser forte, com boa performance sexual, 

etc. (SOUZA & CARNEIRO, 2014, p.69) 

 

 

Figura 1: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

Essa compreensão de masculinidade se assemelha a questão dos estereótipos já 

discutida, pois, embora caminhe para uma desconstrução de hegemonia, ainda, mesmo que de 
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forma sutil nas relações do cotidiano, é promovida pela sociedade com expressões e atitudes 

que sustentam a ideia de um modelo de papel masculino e papel feminino no corpo social.  

O modelo de masculinidade não se sustenta de forma pontual e pragmática, mas por 

ações e relações construídas no decorrer da vida. 

A representação do homem viril, e majoritariamente mais publicada que a de outros 

tipos de anúncios de acompanhantes masculinos nos classificados, aparenta ser o resultado de 

um intenso trabalho de produção e reprodução de uma imagem de michê (o estereótipo) que a 

própria sociedade fabrica e “inspira” no discurso a ser produzido nos anúncios por essas pessoas 

a fim de suprir os anseios de quem os procuram.  

Os anúncios abaixo demonstram uma intenção de provocar um público distinto de 

clientes. No primeiro anúncio - hermafrodita - expõe seus atributos passando a ideia de algo 

novo no mercado devido a sua possibilidade de transitar nos papeis de mulher e homem. 

 

 

Figura 2: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

Já no segundo caso - estilo militar - a provocação se dá a um estereótipo, e também 

fetiche, do homem que além de másculo e peludo, corresponde ao perfil físico do homem 

militar, um representante no imaginário social de masculinidade. 

 

 

Figura 3: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

A questão da masculinidade na sociedade brasileira e na ocidental como um todo, 

compreende que o ser masculino tem um papel ativo nas relações. O dito ativo que compete ao 

homem significa atuar também de forma enérgica, operante, influente, produtiva, entre outros 

que delimitam as funcionalidades do ser. Entretanto no que diz respeito a sexualidade, a 
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masculinidade efetiva é vista somente se o homem exercer o papel ativo no ato sexual, ou seja, 

dominar e, segundo Grossi penetrar no corpo do outro. 

 

Uma das principais definições da masculinidade na cultura ocidental para o 

gênero é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso comum a respeito de 

gênero, significa ser ativo sexualmente, o que para muitos significa penetrar o 

corpo da/o outra/o. (GROSSI, 2004, p.6) 

 

A análise feita por Grossi ainda ressalta que na cultura brasileira dois homens que 

praticam relações afetivas e sexuais não são considerados homossexuais, pois "homem que é 

homem, deve inclusive comer uns 'veados', pois o que faz ser considerado homem é a posição 

de atividade sexual, de penetração. Na nossa cultura a atitude considerada ativa é a penetração 

sexual" (2004, p.6). 

 

 

Figura 4: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

Em contrapartida, os anúncios de michês passivos demonstram uma dinâmica de 

funções contrárias à hegemonia de um ser ativo. No anúncio abaixo, percebe-se a “passividade” 

do michê ao destacar seu papel sexual e a sua preferência na dinâmica sexual ao cliente, e 

enuncia a palavra “carinho”, algo que no imaginário social não se associa a masculinidade do 

homem, mas sim a feminilidade da mulher. 

 

 

Figura 5: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

Na prostituição masculina, há também os que trabalham tanto como ativos como 

passivos no ato sexual. Essa permutação aparenta uma exigência a mais do michê na relação 

com os clientes, pois este lucra mais trabalhando com as duas possibilidades. 
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Figura 6: Classificados CB,    Figura 7: Classificados CB,  

   20 de setembro de 2002    20 de setembro de 2002 

 

Tanto homens quanto mulheres quando inseridos nesse cenário de prostituição, 

enxergando o sexo desvinculado de outros sentimentos e fatores, os colocam também na 

“escolha” de sua natureza sexual, seja ela heterossexual, homossexual ou bissexual. Percebe-se 

uma flexibilidade quanto ao modelo de masculinidade hegemônica quando analisamos a 

delimitação de público feita pelos michês nos anúncios com o uso de “eles, elas e/ou casais” 

para definir seu público.  

 

                       

Figura 8: Classificados CB,    Figura 9: Classificados CB,  

 20 de setembro de 2002    20 de setembro de 2002 

 

A tal escolha na prostituição acontece normalmente com profissionais mais liberais, 

tanto com homens e quanto com mulheres, e também com as travestis, por exemplo, 

consideradas por Perlongher (1987), como uma forma vizinha de prostituição homossexual. 

Essas pessoas conseguem transitar em programas com homens, mulheres e casais.   

 

O que e como falar? 

As palavras correspondem a parte material da unidade de sentido, ou seja, do signo. O 

signo é dividido em significante e significado. A palavra é um significante que utiliza o símbolo 

como representação dessa significação. Os símbolos são equivalentes simbólicos de coisas da 

natureza. Exemplificando, utiliza-se a palavra “michê”, que é um equivalente simbólico, para 

o homem que realiza práticas sexuais em troca de remuneração. 

Os signos são utilizados nos anúncios de maneira a representar discursivamente a 

imagem de um atributo físico ou qualidade que se atribui. Esse procedimento carrega ideologias 

por trás do símbolo do enunciado. Tal ideologia se apresenta como instrumento de dominação 

de uma ideia por meio de persuasão. Para Bakhtin (2006, p.16) todo signo é ideológico; e para 
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que se promova esse processo é preciso a união de duas consciências para resultar em uma 

significação de ideias. 

Percebemos que a linguagem utiliza nos textos dos anúncios é de cunho argumentativo, 

ou seja, proposto para expor uma ideia, e com a finalidade de fazer com que o ouvinte/leitor 

compreenda, aceite e creia nela133. Maffesoli (2001, p.78) compreende que além da 

argumentação “impõe-se a sedução, ou seja, a emoção. Em política, cada vez mais a persuasão, 

caso se aceite este oxímoro, funciona pela sedução. Convence-se pela emoção”. 

O oxímoro, ou melhor dizendo, a retórica, compreendida por Maffesoli, vai de encontro 

com a técnica proposta por Aristóteles, e hoje muito utilizada pela publicidade. A retórica 

aristotélica nada mais é que o uso da linguagem, no intuito de comunicar, de forma clara e 

convincente. Aristóteles em sua obra “Retórica” argumenta que: 

 

Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal maneira que 

deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois acreditamos mais e bem 

mais depressa em pessoas honestas, em todas as coisas em geral, mas 

sobretudo nas de que não há conhecimento exacto e que deixam margem para 

a dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja resultado do discurso e 

não de uma opinião prévia sobre o carácter do orador; (ARISTÓTELES, 2005, 

p.96) 
  

 

Figura 10: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

A técnica da retórica é vista nos enunciados dos michês, enquanto método de persuasão, 

ao utilizar símbolos, no caso, as palavras, como argumentos de convencimento. Exemplos 

dessas técnicas são os usos de palavras que demonstram uma tentativa de envolver, de cativar 

o leitor do anúncio e o estimular ao fetiche com os atributos dos michês, como os termos: 

“discreto; enorme talento; sarado com mega surpresa; ativo exagerado; massagista liberal”, 

entre outros. 

 

                                                 
133 Compreensão extraída do texto do Guia de Produção Textual da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, produzido pelo professor Gilberto Scarton, que explica o que é e como estruturar um texto argumentativo 

a partir de determinados mecanismos. 
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Figura 11: Classificados CB,  

20 de setembro de 2002 

 

Outro ponto importante a ser analisado nesse momento do artigo refere-se ao uso das 

palavras para (re)significar as coisas pela sociedade. Para Baczko (1985, p.325), os signos, ou 

seja, as palavras só fazem sentido “quando assentam numa comunidade de imaginação. Se esta 

não existe, eles têm tendência a desaparecer da vida colectiva ou, então a serem reduzidos a 

funções puramente decorativas”. Exemplo disso é o uso do termo “dote”, que antigamente 

correspondia ao costume de algumas culturas para estabelecer a proposta, geralmente em 

dinheiro e outros bens, para o contrato de matrimônio entre um homem e uma mulher. 

Etimologicamente falando, a palavra dote segundo Almeida: 

 

[...] apresenta dois sentidos: no primeiro, os dotes são bens, que pais, parentes 

e amigos concedem a uma mulher por ocasião do seu casamento. O segundo 

é o da perspectiva de quem é beneficiário. O dote é um conjunto de bens que 

uma mulher leva consigo quando estabelece um contrato de casamento. 

(ALMEIDA, 2005, p.95) 

 

Entretanto o termo ao passar dos tempos perdeu sua significação e colocação no 

imaginário de algumas sociedades. No Brasil, por exemplo, a palavra dote foi apropriada a 

cultura LGBT para representar, dentre tantos outros nomes, o tamanho do órgão genital 

masculino. O termo é comumente utilizado pelos michês na amostra de seus atributos nos 

anúncios de classificados e também nos meios online, como sites de internet direcionados a 

publicização da prostituição masculina. 

 

                            

Figura 12: Classificados CB,   Figura 13: Classificados CB,  

 20 de setembro de 2002    20 de setembro de 2002 
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O que há por trás dos discursos nos anúncios? 

Os imaginários que nos propomos compreender, seriam melhor analisados através do 

uso da técnica de análise de discurso. Tal método nos permite averiguar e refletir sobre o uso 

das linguagens e as construções ideológicas presentes nos anúncios. Para isso nos aportamos a 

linguista brasileira Eni Orlandi que percebe a constituição da análise discurso na relação e 

produção de conhecimentos entre a Linguística e as Ciências Sociais. 

Orlandi (1994) compreende o discurso como efeito de sentido entre locutores. Nesse 

entendimento, a relação do discurso enquanto linguagem se constitui em um sistema 

significante e sob a influência de sua exterioridade, ou seja, seu contexto, sua história, e sem 

ele não há o sentido. 

Em análise de discurso, a intencionalidade, o sentido por trás dos textos está imbricado 

ao contexto político-social de quem o enuncia. Por essas ideologias carregadas pela 

exterioridade, Orlandi entende que: 

  

[...] a ideologia é vista como o imaginário que medeia a relação do sujeito com 

suas condições de existência. No discurso, o mundo é apreendido, trabalhado 

pela linguagem e cabe ao analista procurar apreender a construção discursiva 

dos referentes. A ideologia é, pois, constitutiva da relação do mundo com a 

linguagem, ou melhor, ela é condição para essa relação. (ORLANDI, 1994, 

56) 
 

Compreende-se essa noção ideológica ao associarmos os anúncios dos michês 

dialogando com os imaginários que são construídos a partir dos termos enunciados. Além disso, 

as relações com o corpo social influem na projeção de imagens na mente dos indivíduos, como 

quando se forma a imagem de homem, de um empresário, de um presidente, e até mesmo no 

caso estudado no artigo, a imagem do michê. 

 

Considerações finais  

O caminho percorrido através da prerrogativa de análise de anúncios dos classificados 

do Correio Braziliense resultou muito mais do que se almejava desvendar acerca dos 

imaginários que circundam a prostituição masculina.  

Sem desviar da problemática levantada e as hipóteses que sustentariam a presente 

investigação, percebeu-se que as representações de masculinidade hegemônica nos anúncios de 

michês demonstravam uma forte influência histórica e comportamental quanto as suas 

características identitárias e papéis sexuais, mas também a flexibilidade de se apresentar, nos 
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anúncios, no que podemos chamar de “níveis de masculinidade”, as representações de homem 

ativo e passivo na dinâmica entre michês e clientes, principalmente na cultura brasileira que 

ainda que trilha um processo de desconstrução do paradigma machista e do tabu sobre o sexo.  

Isso nos levou também a confirmar a hipótese de que há efetivamente uma relação de 

oferta de superioridade e subordinação, algo presente nas relações sociais entre todos os 

indivíduos participantes do corpo social, e no contexto dos anúncios percebeu-se que há 

também uma relação de soberba e submissão pelos michês aos clientes.  

Dentre as descobertas do estudo, constatou-se quase que uma padronização textual e 

uma zona de conforto, pode-se assim colocar, por parte dos michês anunciantes. Pode-se 

arriscar dizer que os anúncios eram produzidos de acordo com o que o público queria consumir, 

isso explicaria, por exemplo, a expressiva quantidade de anúncios que se assemelhavam uns 

com os outros pelo discurso publicizado.  

Interessou-nos investigar a exterioridade, ou seja, o contexto, a história por trás dos 

termos imbricados nos anúncios, e nos deparamos com a complexidade que são as palavras 

isoladas umas das outras antes de formarem um conjunto persuasivo. Majoritariamente, os 

enunciados apresentavam palavras como “ativo”, “passivo”, “dotado”, “sarado”, entre outras 

características que analisadas individualmente revelaram um universo de subjetividades, mas 

que em suma faziam parte do imaginário dos indivíduos e os mesmos reproduziam, reforçavam 

e fixavam as significações desses termos nas relações interpessoais.  

Interessou-nos aprofundar nas questões acerca do imaginário do michê almejando 

estampar, não um perfil físico e comportamental limitado e padronizado, mas elucidar as 

possibilidades da imagem desse “michê imaginário” que é posto significado e ressignificado na 

mente de cada indivíduo de maneiras distintas. O que se pode constatar são as influências, 

principalmente históricas, e os contextos vividos pelos michês e refletidos, e faça-se ressalva 

sobre a veracidade do que é enunciado, na forma textual de sua realidade e suas condições 

enquanto prestador de serviços de acompanhantes e sexuais.  

Acredita-se ser pertinente avaliar que há um grande campo ainda a ser investigado e 

posto em discussão. As construções feitas no presente artigo representam apenas um começo 

de uma promissora linha de investigação. Para isso, tópicos como os já levantados e suscitar 

questionamentos sobre a relevância do meio impresso sobre o meio online, a convergência e 

possibilidade de interação no meio digital, e outras questões que precisam ser aprofundadas e 

que possibilitem desconstruir visões hegemônicas na sociedade.  
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Um ponto importante a ser lembrado e que esclarece a relevância dessa investigação 

tanto para o campo da Comunicação como para a sociedade como um todo é a singularidade de 

um meio tradicional de comunicação, o jornal impresso, e sua influência na transição e 

transformação de outros meios como o digital e sua vasta gama de elementos persuasivos e 

interativos. Percebe-se que a “magia” de construir, ou melhor dizendo, projetar a imagem de 

um homem visto como objeto ainda é o maior diferencial entre o meio impresso e o online, já 

que este dispõe de imagem e vídeo muitas vezes.  

Avaliou-se que o presente trabalho não objetivaria estudar um meio em desuso e uma 

temática desprestigiada, mas ao contrário, percebeu-se a pertinência em apreciar uma das bases 

mais participativas na vida das pessoas e para a comunicação na atualidade. E a temática da 

prostituição e a sua divulgação ganham peso devido ao impacto que elas exercem nas questões 

sociais, morais, psicológicas, comportamentais e outras. Objetivou-se de mesmo modo suscitar 

tal discussão para compreender melhor um recinto obscurecido e trazer colaborações para 

pensar como funciona o trabalho de produção e reprodução da própria imagem. O artigo se 

propôs, aliás, a conhecer um âmbito em grande parte desconhecido pela produção acadêmica e 

contribuir para os estudos dessa temática singular.  

Em suma, o artigo concentrou-se na revelação de um universo que permeia a divulgação 

e a publicidade sexual por parte de michês no Distrito Federal, o que representou ousadia ao 

adentrar em um contexto obscurecido e muitas vezes mal compreendido, o que não permite um 

olhar analítico voltado para essa realidade específica, que envolve um serviço ativo e presente 

na sociedade brasiliense.  
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A Vulgarização Do Discurso Audiovisual: O Empoderamento da Instância 

da Recepção e a Produção de Conteúdo Digitalizado 134 

 

Alexandre Antônio de Medeiros Álvares 135 

Universidade Católica de Brasília 

 

Resumo 

A Instância de Recepção na perspectiva de produção de conteúdo digitalizado, disseminado 

pelas redes conectadas. Sob a lógica da narrativa transmídia, uma interpretação da vulgarização 

e da dramatização da comunicação (CHARAUDEAU, 2006). A relação de significação entre o 

conteúdo oficial, distribuído pela Instância Produtiva e sua reinterpretação na recepção. Uma 

análise entre o trailer oficial do filme, Guerra Civil (MARVEL, 2016) 136 e o trailer de fã, 

Guerra Barril – Se Guerra Civil fosse na Bahia 137, do canal Seu Pimenta TV, de 

responsabilidade de João Seu Pimenta 138. Investiga-se: a transformação da narrativa no 

discurso e o empoderamento por meio da expressão cultural; a cultura enquanto capital cultural 

(BOURDIEU, 1989); na construção de identidade pós-moderna do conteúdo audiovisual e 

cinematográfico (KELLNER, 2001). 

 

Palavras-chave: Comunicação; Instâncias Produtivas; Audiovisual; Vulgarização. 

 

 

Introdução: 

 A mensagem publicitária audiovisual, anunciada pela rede mundial de computadores, 

por meio de sites especializados em vídeos, entende-se, não de hoje, fazer parte do cotidiano 

do público em geral. Percebe-se que a ferramenta publicitária, o trailer, é comumente utilizada 

para divulgar o lançamento de filmes cinematográficos, como o caso a ser analisado, ou ainda 

uma infinidades de outras narrativas audiovisuais, como novelas, séries televisivas, programas 

em geral, games e competições esportivas nacionais e internacionais etc. 

 O trailer consiste, num primeiro entendimento, na apresentação da trama 

cinematográfica: as principais intrigas, personagens e perspectiva actancial, bem como, enredo 

e características do gênero narrativo. Aspectos que serão expostos, de forma a criar uma 

expectativa, uma promessa, estabelecida pela Instância de Produção da peça cinematográfica, 

com o público espectador, na Instância de Recepção. Esta relação entre instâncias produtivas 

estabelece um relacionamento de imbricação produtiva, que permanece ativo: na construção do 

                                                 
134  Trabalho apresentado no GT8 – Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do VIII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
135 O articulista, Alexandre Álvares, é professor especialista em comunicação social, mestrando do programa de 

Pós-graduação da UCB – e-mail: professor.alexandrealvares@gmail.com. 
136 Conteúdo publicado em: https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA. Acessado em 23/6/2016, 18h. 
137 Conteúdo publicado em: https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0. Acessado em 21/6/2016, 20h. 
138 João Seu Pimenta:  

https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA
https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0
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produto, passa pela interpretação do produto, até chegar à recepção da mensagem codificada no 

produto comunicacional. (CHARAUDEAU, 2006). 

 Esta relação, numa apreensão referencial, interfere na percepção do conteúdo 

audiovisual. A apreciação da mensagem, para Charaudeau (ibid.), está condicionada à 

interpretação desta mensagem por meio da interpretação da linguagem discursiva. Esta 

linguagem será, frequentemente, direcionada, vulgarizada, para adequar-se à linguagem do 

público. Entende-se que, esta adequação linguageira vai desde a tradução ou dublagem do 

produto audiovisual, até a reinterpretação do produto pelo público espectador. 

 O presente artigo almeja uma reflexão sobre a transformação da mensagem 

comunicacional, de publicidade cinematográfica, de acordo com as instâncias produtivas. Uma 

análise comparativa entre dois produtos audiovisuais, o trailer oficial do filme Guerra Civil 

(MARVEL, 2016) 139 e o trailer de fã, Guerra Barril – Se Guerra Civil fosse na Bahia 140, 

publicado no canal Seu Pimenta TV, de responsabilidade de João Seu Pimenta, personalidade 

baiana contemporânea 141, ambos os vídeos disponibilizados pelo site youtube.com.  

 Este estudo objetiva especificamente, identificar as características da mensagem 

original distribuída pela empresa criadora do produto (trailer oficial) na mensagem 

reinterpretada (trailer de fã, não oficial), numa ressignificação do conteúdo; bem como, 

demonstrar a transformação da linguagem, para uma adaptação ou adequação ao público-alvo; 

desta forma, perceber o empoderamento da Instância de Recepção, na produção de conteúdo 

cultural, compartilhado digitalmente, como resposta ao conteúdo original, distribuído pela 

Instância de Produção. Sob este aspecto está, sobremaneira, o objetivo geral: discorrer sobre a 

relação entre as instâncias produção e recepção da mensagem audiovisual, para destacar sua 

vulgarização e reinterpretação, no caso da publicidade cinematográfica, à luz da semiótica 

discursiva. 

 Por este viés estruturante, o discurso de poder exposto, na construção de mensagem por 

parte do público espectador, traduz-se em ressignificação da mensagem original. Uma 

adaptação, ou ainda, uma transformação da narrativa discursiva. Traz as características 

essenciais da mensagem original, mas agregam-se valores e conceitos diferenciados na 

mensagem re-significada. Acredita-se que, este fenômeno midiático, pode proporcionar uma 

                                                 
139 Conteúdo publicado em: https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA. Acessado em 23/6/2016, 18h. 
140 Conteúdo publicado em: https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0. Acessado em 21/6/2016, 20h. 
141 João Seu Pimenta:  

https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA
https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0
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identificação dos públicos em geral com este ou aquele conteúdo, seja o original ou o 

reinterpretado, na medida em que divulga a mensagem essencial, que é a trama do filme. 

 Neste entendimento, questiona-se para uma problemática: De que forma, a instância de 

recepção alcança certo empoderamento com a ressignificação, reinterpretação e vulgarização 

da mensagem midiática?  

 A partir do momento que o receptor torna-se produtor de conteúdo, uma característica 

da revolução tecnológico-digital, sistematizada, organizada na lógica do consumo, que 

atravessam as sociedades capitalistas contemporâneas, acredita-se numa inversão do eixo 

comunicacional, midiático, habitual. Nesta hipótese, uma inversão nos papéis das instâncias, 

que proporciona o empoderamento do receptor do conteúdo midiático (público), da mesma 

maneira que garantiu, durante muito tempo, o poder do produtor (empresa de comunicação) por 

intermédio do consumo de conteúdo midiático. 

Para a inferência, toma-se por base como modelo, àquele consagrado pelas teorias 

clássicas da comunicação, no qual: a fonte de emissão (instância de produção) produz uma 

mensagem (produto midiático, com referências no imaginário sociocultural), transmitida por 

meio de um canal (veículo, meio, que opera a descodificação e a recodificação dessa 

mensagem), que direcionada ao público espectador (instância da recepção), pode causar algum 

efeito nessa entidade (consumo recorre da interpretação, absorção da mensagem, desta forma, 

pode haver perda ou falha na recepção). (WOLF, 1999). 

Este consumo, numa evolução daqueles modelos comunicacionais, depende da 

interpretação, para Charaudeau (id. ibid.), do entendimento da mensagem: mais propriamente 

da linguagem que se expressou a informação. O consumo como forma de identificação com o 

conteúdo da mensagem, com a informação relevante. O mesmo consumo que mobiliza, neste 

panorama hipotético analisado: produção de conteúdo pela instância de recepção, por parte do 

público. Conteúdo reinterpretado, com referência ao conteúdo original, e novamente 

consumido, pelo público espectador. 

No intento de alcançar os objetivos e responder ao problema de pesquisa, analisar-se-á 

o conteúdo midiático de publicidade cinematográfica (trailer oficial de lançamento de filme) 

em comparação à sua reinterpretação pelo público (trailer de fã), assentado sobre arcabouço 

bibliográfico e documental direcionado à semiótica discursiva, bem como às teorias de 

comunicação e ao discurso do poder. 

 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
279 

 

2. As instâncias e a relação de consumo midiático 

De entendimento comum de teorias da comunicação, como as funcionalistas, 

culturológicas ou semióticas, existe uma relação entre a instância de produção (empresa de 

comunicação) e a instância de recepção (público espectador). Esta relação pode ser observada 

pelo consumo do conteúdo midiático, na medida em que, uma série de características e 

informações é agregada ao produto, como forma de garantir a absorção pelo público. 

 Para alguns estudiosos das representações simbólicas e seu significado, como Patrick 

Charaudeau (2006), a mensagem é composta por informação e, por sua vez, estruturada na 

linguagem, enquanto sistema de signos e valores atribuídos, em circunstância de transmissão 

de mensagem, comunicação. Para o autor, “a informação implica processo de produção de 

discurso em situação de comunicação”; esse discurso, apropriado pelas mídias (na lógica do 

suporte: econômica, tecnológica, simbólica), transforma-se em comunicação, na perspectiva 

em que assume aspectos, características e estratégias do ato discursivo.  

O semioticista (id.) classifica a consolidação das empresas de comunicação 

(publicitárias, jornalísticas, cinematográficas, televisivas, radiofônicas, editoriais etc.) como 

máquina midiática, alicerçada por três pilares: a instância de produção; a instância de 

construção do produto e a instância de recepção. Cada um deles com características e aspectos 

diferenciados, mas com uma conexão, a relação de causa-efeito estabelecida pela comunicação. 

“Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se 

organiza a circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido”. 

Por este prisma, Charaudeau (id.) define que “Todo discurso depende, para a construção 

de seu interesse social, das condições específicas da situação de troca na qual ela surge”. Como 

uma institucionalização da transmissão da informação, que merece ser comunicada (desperta o 

interesse, tem alguma relevância, sob a codificação adequada) e a necessidade de se informar 

(consumir informação, sob a forma de ato discursivo).  

Ainda, para o teórico (id. ibid.), “A situação de comunicação constitui assim o quadro 

de referência ao qual se reportam os indivíduos de uma comunidade social quando iniciam uma 

comunicação”. Esse quadro, codificado por representações simbólicas, estabelece uma relação 

de significação, composta de juízos de valor e de práticas sociais, reguladores do ato discursivo. 

“A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de 

relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor 

simbólico”. Essas restrições são as condições discursivas para a comunicação, nas quais “se 
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constroem as convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria 

possível a comunicação humana”. 

Essas restrições e convenções linguageiras são compostas de simbolismos, que 

intencionam uma significação, garantida pelas próprias restrições. Para Charaudeau, uma co-

intencionalidade que está estabelecida em toda troca comunicacional. Pela permuta, um 

“reconhecimento recíproco das restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira”. 

Esses parceiros estariam vinculados, conectados, por meio de um ajuste pressuposto: “acordo 

prévio sobre os dados desse quadro de referência”. Para o entendimento, um contrato de 

comunicação, que reconhece as condições de troca, para a comunicação, por meio de 

componentes externos e internos, que estruturam o ato discursivo. 

Esse contrato está pré-estabelecido, antes mesmo da comunicação em si, mas na 

construção do discurso. Na construção, na estrutura do ato discursivo, entende-se a condição de 

estratégias de comunicação, compostas de co-intencionalidade, que se direcionam para a 

adequação ao contrato. Deste modo, a instância de produção constrói de forma vinculante ao 

contrato e às condições da situação de comunicação, o ato discursivo, comunicativo.  

Assim como Charaudeau, em seu discurso das mídias, “Como em todo ato de 

comunicação, a comunicação midiática põe em relação duas instâncias: uma de produção e 

outra de recepção”; o presente artigo relaciona o papel dessas duas instâncias. O que além de 

levantar seus aspectos e características, pretende-se à constatação do paradigma atualizado das 

trocas discursivas no panorama da produção audiovisual publicitária cinematográfica. 

A seguir serão explicitados os conceitos e características das instâncias relacionais na 

construção do produto midiático. Bem como, as estratégias na estruturação do conteúdo 

discursivo. A relação entre as entidades envolvidas no processo comunicacional e possibilidade 

de identificação com o conteúdo de expressão cultural. Essa identificação vista como forma de 

aceitação ou aderência ao produto midiático por parte do público. O discurso simbólico e a 

identidade cultural como forma de empoderamento. Para se chegar a uma percepção da 

instância de recepção (público), enquanto produtora e propagadora de conteúdo audiovisual, 

reinterpretado e transformado do conteúdo original distribuído pela instância de produção 

(empresa midiática). 
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2.1 A Instância de Produção e a Instância de Recepção no contrato de comunicação do 

ato discursivo: 

 Ainda pelo entendimento de Charaudeau (2006), o ato de comunicação, enquanto ato 

discursivo estará estabelecido, por meio de condições e situações específicas da relação entre 

as instâncias, de produção e recepção do conteúdo midiático. No que, para esta relação, 

pressupõem-se um contrato, de aceite simbólico, mas com intencionalidade não sugerida, 

mediante uma expectativa, uma promessa ou uma escolha, para o autor, visadas de efeitos 

discursivos. Essa promessa projeta-se pelas estratégias da instância de produção, cria uma 

expectativa pela construção discursiva e permite a escolha, por parte da instância de recepção. 

 A ação discursiva será, sob este compromisso de comunicação da informação, orientada 

e interpretada pela construção de um saber sociocultural. Numa relação de troca simbólica, 

estabelecida pelo aceite do contrato da informação. Constituído por verdades, regulado pelas 

práticas sociais, encenado e dramatizado pela informação, o contrato comunicacional, aproxima 

as duas instâncias no ato discursivo. 

 O ato discursivo, para Charaudeau, será composto, dentro da lógica contratual da 

informação, por transformação e transação no exercício da linguagem. Transformação, que 

será exercida pelo ato discursivo na ordenação ou sistematização das verdades, numa 

representação da realidade sociocultural. Transação, atribuição de sentido, no estabelecimento 

das verdades, contratadas por signos aceitos socialmente, para estabelecer uma realidade a ser 

representada. 

 Deste modo, os processos de transação e transformação, fazem parte do ato 

comunicativo-midiático, uma vez que, permitem credibilização da informação, na instância de 

produção, numa expectativa da fabricação de efeitos, na instância de recepção. Assim, apesar 

da complexidade do processo comunicacional, de troca simbólica de informações 

significativas: a instância de produção tem a função de fornecer a informação (fazer saber) e 

de promover o consumo da informação (captar o público-alvo). De outro modo a instância de 

recepção “deve manifestar seu interesse e/ou seu prazer em consumir tais informações”.  

 Por conseguinte, a instância produtiva apresenta funções ou papeis de atuação bem 

definidos, como o de mediador (fornece e intercambia a informação); de revelador (traz à luz 

a informação oculta); de intérprete (destaca a situação e as causas dos acontecimentos); de 

didático (“aspirando ao papel de educador da opinião pública”). De outra feita, a instância de 

recepção classificada por Charaudeau, como entidade compósita, apresenta características 

específicas. Aspectos que determinam a percepção diferenciada, uma vez que, não deve ser 
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vista de maneira homogênea, ou generalizada. Pois, se confirma como incógnita para a instância 

de produção, na perspectiva da identificação da instância de recepção (heterogênea e instável, 

com perfil e status social diversificado). 

 Nesta configuração lógica, do ato discursivo, comunicativo, a recepção é vista como 

público-alvo, que pode ser um alvo intelectivo (direcionado pela razão na captação da 

informação) e um alvo afetivo (direcionamento pelo inconsciente emocional). A informação 

para o alvo intelectivo, em vista disso, será composta de credibilidade pelo trabalho das 

empresas midiáticas e acessibilidade na estruturação da linguagem. Estratégias utilizadas na 

construção do produto midiático, com vistas à adesão do público à mensagem informativa, 

determinam um precedente ao ato discursivo. 

 A informação para o alvo afetivo, “diferentemente do precedente”, é validade de forma 

inconscientemente emocional, simbólica, para o autor, um ato discursivo de dramatização. 

Sujeita a informação à interpretação emocional, dos aspectos (critérios) inesperados, 

repetitivos, insólitos, inauditos, enormes e trágicos. Esse processo inaugura uma função, que 

se percebe como narcotizante (inebriantemente direcionada), de intencionalidade: estratégias 

discursivas de dramatização, para captação da opinião pública. 

 Depreende-se das inferências anteriores, que a dramatização, por seus aspectos 

vinculantes, relativos à aceitação e consumo das mensagens informativas (atos discursivos 

midiáticos) possibilita, ou ainda pressupõe-se que possibilita uma adesão pela válvula 

emocional, no espaço da afetividade. Esses aspectos, critérios, valores, vistos como verdades 

almejam a conexão, a identificação com a instância de recepção. 

Para o intento, uma vez que o público-alvo, que deve ser visto nesta acepção de 

Charaudeau, como uma entidade compósita heterogênea e instável; intenciona, de outra forma, 

o produtor de conteúdo informativo, pode ser entendido como promotor de atos discursivos: 

narrativas espelhadas na sistematização dos processos de comunicação, que sintetizam as 

concepções, conhecimentos, direcionamentos, lógicas estruturantes e opiniões da empresa que 

a construiu. Por fim, considera-se, que todo processo será compreendido de estratégias 

dramatizadas, narcotizantes, planejadas para uma identidade do público com o discurso 

midiático. 
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3. A Identidade Cultural Midiática e o Discurso do Poder Simbólico: A Instância de 

Recepção enquanto Produtora de Conteúdo Transmidiático: 

 Para um resgate das conclusões descritas, entende-se o produtor de conteúdo midiático 

(instância de produção) mobilizador de estratégias discursivas, direcionadas ao público-alvo 

(instância de recepção) com a finalidade, função primordial, de identificação com o conteúdo 

informativo, com o discurso midiático. Nesta relação, observa-se o ato comunicativo, uma inter-

relação entre instâncias. 

 Essa relação de conexão, de identificação, depende: da adesão ao conteúdo; da aceitação 

do contrato de informação; da concepção de informação como uma verdade, atual, acessível e 

relevante; do reconhecimento da linguagem; da percepção do discurso enquanto narrativa 

sociocultural. 

 Desta feita, apreende-se que a identificação (conexão) do espectador distingue os 

públicos e as mensagens. O que objetiva uma construção de saberes, relacionados aos conceitos 

de identidade cultural e de sociedade. Uma aceitação pela empatia, por se projetar no lugar de 

fala, por se colocar no ato discursivo, por se identificar com a informação. 

 Mas essas identidades podem ser problemáticas e de relação complexa, mesmo que bem 

definidas nas concepções socioculturais. Como para Douglas Kellner (2001, pg. 296) “as 

identidades ainda são relativamente fixas e limitadas, embora os limites para identidades 

possíveis e novas estejam em continua expansão”. Para o autor, esses limites serão possíveis e 

conterão novidades de acordo com as modificações culturais na sociedade. 

 Kellner destaca a modernidade como ponto de partida, em que uma “consciência de si 

passou a ser reconhecida; tornou-se possível refletir continuamente sobre os papéis e as 

possibilidades sociais disponíveis e distanciar-se da tradição”. Para o entendimento, a escolha, 

criação e recriação das identidades estariam proporcionais às mudanças, expansões e contrações 

da vida cotidiana. Num emaranhado de situações relacionais, que envolvem aspectos em maior 

proporção subjetivos, que objetivos. 

 Assim como em Charaudeau (op. cit.), nesta asserção de Douglas Kellner (2001), 

identifica-se um parâmetro emocional, afetivo, que determina a identidade. Essa identidade 

estabelecida pelas mudanças culturais na perspectiva da sociedade. Numa tentativa de 

solucionar as contradições sociais envolvidas no processo de formação sociocultural. De 

solucionar os problemas sociais e as demandas culturais, bem como seus mitos e crenças. 

 Kellner vai mais fundo, pois ressalta essa identidade cultural, como fruto de disputas e 

conquistas sociais, provenientes da luta contra a opressão exercida pelas classes dominantes às 
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classes menos favorecidas. Um poder hegemônico almejado, composto por grupos dominantes, 

que desvelam seu veneno, de forma ideológica, na expectativa de construção de um imaginário 

sociocultural idealizado e passível de reprodução e comercialização. Neste sentido, “a ideologia 

mobiliza sentimentos, afeiçoes e crenças para introduzir anuência a certos pressupostos 

nucleares dominantes acerca da vida social”. (KELLNER, 2001, pg. 79) 

Para Kellner (ibid., pg. 80) “os grupos e forças, em luta tendem a mobilizar discursos 

de democracia, liberdade e individualismo e a inflecti-los segundo seus próprios programas e 

finalidades ideológicas”. Desta forma, na intenção da delegação de poder, à instituição ou órgão 

de dominância, a identidade cultural está relacionada à confirmação da ideologia dominante, 

vigente naquela realidade social. Para esse entendimento, será mobilizada e determinada por 

uma “competição de grupos e partidos em luta pelo controle da sociedade”, numa realidade de 

democracia capitalista contemporânea, cuja relação de dependência econômico-financeira e 

cultural, estimula a divisão e o distanciamento daqueles grupos. 

 O autor considera que, da mesma forma que os “discursos políticos” buscam o 

fortalecimento, o estabelecimento da hegemonia dos grupos dominantes, de maneira 

ideológica; a mídia, por meio de sua cultura da mídia, fortalece sua dominância, por meio de 

pressupostos culturais ideologicamente direcionados ao discurso midiático. Com base na 

realidade social, mas expresso por um imaginário cultural idealizado pela cultura da mídia, pela 

pratica do consumo, esse discurso ideológico midiático representa, de forma simbólica, uma 

cultura popular. 

 Neste ensejo, na ideologia estariam contidos: “discursos e figuras, conceitos e imagens, 

posições teóricas e formas simbólicas”, que fazem “parte das representações ideológicas de 

sexo, sexualidade, raça e classe no cinema e na cultura popular” (id. ibid., pg. 81). Com esse 

entendimento, para se analisar uma figura, imagem ou produto midiático tem-se que levar em 

consideração as representações transcodificadas nesses discursos, figuras ou imagens 

ideológicas. Uma vez que, esses discursos, numa generalização de substratos, “transcodificam 

as posições policias dominantes e concernentes numa sociedade”. 

 Sociedade que, para o autor, está vinculada à cultura da mídia, de maneira que, nessa 

“cultura da imagem dos meios de comunicação de massa, são as representações que ajudam a 

construir a visão de mundo do indivíduo, o senso de identidade e sexo, consumando estilos e 

modos de vida, bem como pensamentos e ações sociopolíticas”. Kellner (ibid., ed. seq.) conclui 

que a “ideologia é, pois, tanto um processo de representação, figuração, imagem e retórica 

quanto um processo de discursos e ideias”.  E neste sentido, no processo de “estabelecimento 
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de um conjunto de representações que se fixa uma ideologia política hegemônica”. A 

transcodificação do discurso político hegemônico está na representação das realidades 

socioculturais. 

 Essas transcodificações “mobilizam sentimentos, afeições, percepções e o assentimento 

a determinadas posições políticas, tal como a necessidade de os guerreiros masculinos 

protegerem e redimirem a sociedade”. Da mesma maneira que, no recorde do presente artigo, a 

transcodificação do discurso publicitário cinematográfico (trailer oficial, produzido pela 

instância de produção) para um discurso cinematográfico de fã (produzido pela instância de 

recepção) mobiliza sentimentos, afeições, percepções a respeito das representações 

demonstradas. 

 A disputa de poder apresentada no trailer do filme Guerra Civil (MARVEL, 2016), 

protagonizada pelos dois personagens principais, antagonistas na trama, tem as mesmas 

características que foram representadas no trailer de fã, Guerra Barril (Seu Pimenta TV, 2016). 

Ideologias difundidas, neste caso pela rede mundial de computadores (youtube.com), como 

narrativas complementares às narrativas oficiais do filme original. Essas últimas com base em 

estratégias publicitárias. 

 Assim, para Kellner (ibid., pg. 318) a “as imagens da cultura da mídia são importantes 

tanto pelo modo como são construídas e tratadas formalmente quanto pelos significados e 

valores que transmitem”. Para o que foi depreendido, essas imagens simbólicas da propaganda 

associam os produtos midiáticos às “características socialmente desejáveis e significativas, a 

fim de produzir a impressão de que é possível vir a ser certo tipo de pessoa (por exemplo, um 

‘homem de verdade’) comprando aquele produto”. O que coloca os discursos publicitários 

como “textos sociais que respondem a desenvolvimentos fundamentais do período em que 

aparecem”. 

 Esses textos midiáticos, com base em imagens simbólicas representativas da realidade 

sociocultural, disponibilizados pela instância de produção, como ideologias, como cultura 

midiática, estabelecem sistemas simbólicos estruturantes da própria realidade representada. 

Uma cultura da mídia sistematizada por processos sociais, políticos, ideológicos e simbólicos 

(KELLNER, 2001), que se identifica na construção da realidade do poder simbólico, por meio 

dos sistemas simbólicos definidos pela estruturação estruturante do discurso simbólico 

(BOURDIEU, 1989). 

 Para Bourdieu (1989, pg. 9) os sistemas simbólicos são “instrumentos de conhecimento 

e de comunicação”, que “só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados”. 
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Estruturados nos pressupostos sociais, que figuram representações culturais delegantes de 

poder, nessa acepção um poder simbólico “um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo”. 

 Uma representação da realidade do mundo ao redor, numa relação de cumplicidade no 

exercício da verdade, como destaca Bourdieu (1989, pg. 7): “o poder simbólico é, com efeito, 

esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. 

 Para o entendimento deste trabalho de pesquisa, infere-se de Bourdieu (1989, pg. 11) 

que a cultura midiática exerce um poder de dominação simbólica sobre as representações 

socioculturais da realidade. Com isso, a mídia constitui seu poder de dominação estruturando a 

própria representação do social, pela cultura midiática, ideológica e simbolicamente. De forma 

a ascender à “cultura dominante”, que “contribui para a interação real da classe dominante 

(assegurado uma comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das 

outras classes)”.  

Neste sentido, a mesma cultura que aproxima, por meio da representação das realidades, 

também afasta, uma vez que distingue, diferencia as formas de cultura: “a cultura que une 

(intermediário de comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que 

legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-

se pela sua distância em relação à cultura dominante” (BOURDIEU, 1989, pg. 11). 

Neste caso a cultura midiática, para o estudo, permite uma regulação das práticas sociais 

(CHARAUDEAU, op. cit.), por meio da constituição de verdades, com a encenação e 

dramatização das informações, que são uma representação cultural da realidade, idealizada na 

produção audiovisual e vislumbrada, almejada pelo público. A cumplicidade na aceitação do 

discurso midiático acaba por empoderar essa entidade midiática, na constituição de seu poder 

simbólico, como instância de produção (BOURDIEU, ibid.). Por fim, a construção da realidade 

social, fica sob a tutela dessa instância, na realidade contemporânea do capitalismo democrático 

e da sociedade imagética, na perspectiva do consumo: a imaginação figurativa publicitária, na 

concepção de uma imagem simbólica de propaganda (KELLNER, 2001).  

  

4. Processo metodológico: 

 O presente trabalho de pesquisa configura-se em um artigo científico que, entende-se 

como um texto de carácter cientificista com intenção de estabelecer postulados, confirmar ou 
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refutar teorias e conceitos pré-estabelecidos por teóricos e estudiosos do assunto do tema, que 

busca debater ou trazer à luz, problemática de relevância acadêmica. 

 O artigo trata sobre a transformação do discurso midiático, sob a estrutura de análise de 

Charaudeau (2006), na perspectiva da produção audiovisual. Buscou-se por uma análise 

estrutural do discurso, em comparação às suas narrativas de representação: a análise 

comparativa, expressa de forma descritiva, das substâncias audiovisuais cinematográficas. O 

trailer oficial de divulgação do filme Guerra Civil (MARVEL, 2016) em comparação ao trailer 

de fã, Guerra Barril (Seu Pimenta TV, 2016), disponibilizados pelo canal do site youtube.com.  

 O trailer divulgado pela instância de produção faz parte de uma série de narrativas 

complementares à do filme em si, mas que compõem as estratégias de divulgação e publicidade 

do produto midiático. Esse produto contará com as características e afirmações, verdades 

constituídas pelos meios de comunicação de massa, sacramentadas pela cultura da mídia. Os 

trailers oficiais, assim como outros elementos estratégico-publicitários (teasers, matérias 

exclusivas, divulgações e aparições da mensagem nas várias mídias) estruturam-se pela lógica 

da adesão do público-alvo. 

 Já o trailer de fã, num resgate às colocações de Charaudeau, depende da interpretação 

da informação, de forma à sua aceitação. Depende de uma adequação da mensagem discursiva 

à realidade do espectador, do público, da instância da recepção; da adaptação da linguagem 

discursiva por meio da experiência narrativa do receptor da mensagem. 

 Alguns dos elementos, pressupostos, verdades constituídas pelo produtor do conteúdo, 

mesmo após o exercício de transformação linguageira, da narrativa cultural, permanecem 

constituídos pela transação de sentidos e significados, no caso destes trailers de filme. 

Consonante a isso, os personagens, as intrigas, as imbricações narrativas envolvidas na 

sistematização objetiva da trama cinematográfica estão presentes nas duas substâncias 

narrativas de discurso midiático.  

 

 

 

Imagem 01: Divulgação do Trailer Oficial (HD) – 

Guerra Civil (2016), de coprodução de Disney / Buena 

Vista e Marvel, com direção de Anthony e Joe Russo, 

 Imagem 02: Divulgação do trailer de fã – Guerra 

Barril (2016), de criação, roteirização e direção de 

João Seu Pimenta, do canal Seu Pimenta TV, 
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disponibilizado no site youtube.com. Fonte: google 

imagens. 

disponibilizado no site youtube.com. Fonte: google 

imagens. 

 

 As duas imagens exemplificam alguns dos aspectos de consonância entre as duas 

expressões, uma vez que, mesmo que representantes de instâncias diferentes corroboram para 

a ordenação, ou o empoderamento do discurso midiático, delega poder simbólico à informação 

cognitiva. 

  

  

Imagem 03: Conflito entre os personagens e elementos de 

significação, representações contidas no Trailer Oficial (HD) – 

Guerra Civil (2016), Disney / Buena Vista; Marvel. Fonte: google 

imagens. 

Imagem 04: Conflito entre os personagens e elementos de 

significação, representações contidas trailer de fã – Guerra 

Barril (2016), João Seu Pimenta. Fonte: google imagens. 

 

Essas outras duas imagens demonstram a percepção da trama, da intriga ideológica entre 

os dois personagens principais, Capitão América e Homem de Ferro, que motivam a narrativa 

cinematográfica, e que, da mesma forma, podem ser observados, como representação simbólica 

dos elementos culturais, nas duas expressões discursivas. Numa percepção do empoderamento 

simbólico da ideologia cultural midiática, nas duas instâncias de produção e recepção. 

 

Considerações finais 

 A transformação do conteúdo informativo, diante de uma transcodificação cultural ou 

ideológica, que depende da adaptação de linguagem, assim como da interpretação cognitiva do 

discurso, de acordo com a realidade do público, perpetua a atividade da instância de produção 

de informação. No entendimento de que, a informação será vulgarizada, para facilitar o 

entendimento e a interpretação da mensagem discursiva. 

 Mesmo que, de forma não habitual, reflexo da contemporaneidade e dos avanços 

tecnológicos, a instância de recepção perceba-se como produtora de conteúdo informativo, esse 

ato discursivo tem por base o discurso midiático original. Considera-se que, a narrativa 
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cinematográfica original do filme está presente nas duas substâncias discursivas, cada uma com 

suas particularidades, mas com a mensagem, a informação núcleo, em comum. 

 Os aspectos envolvidos no ato discursivo, de transformação e transação, ainda são 

observados, mesmo sob as novas rotinas produtivas, numa referência à Charaudeau (op. cit.), 

que destaca ainda a necessidade humana de consumo de informação pela informação. O que 

faz com que, a instância de produção perceba o público como “sujeito-alvo”, que comete seu 

consumo de informação, não somente para determinar uma ação social ou cultural, mas para 

sentir-se detentor de um poder simbólico, diferenciado, o poder do conhecimento. O conhecer 

e buscar a compreensão dos fenômenos naturais e perspectivas relacionais das interações 

sociais. A idealização de uma cultura do social, com alicerce no consumo da informação. 

 

[...] não consome informação apenas para agir, mas também e principalmente 

para poder ocupar uma certa posição de social, estabelecer relações com o 

outro, sejam elas de convívio (comentar acontecimentos, a atualidade, com 

seus colegas e amigos) ou de poder, pois exerce poder sobre o outro aquele 

que informa o que este ignora, ou que tem condições de comentar a atualidade. 

(CHARAUDEAU, 2006). 

  

O consumo para Charaudeau entende-se “em função de múltiplos parâmetros ligados ao 

capital social, econômico, social (Bourdieu) dos sujeitos a quem as mídias pretendem dirigir-

se”. O autor exalta outro teórico, Bourdieu (op. cit.), ao citar seu capital cultural, como forma 

de poder simbólico: uma representação cultural; mas poderia trazer na mesma linha Foucault, 

numa percepção da relação entre poder e conhecimento, no viés do empoderamento das classes 

detentoras da informação: o conhecimento como forma de poder, na expectativa de ter a 

informação, fazer parte do discurso, do status quo. 

 As mesmas características de empoderamento pela detenção e apropriação da 

informação, podem ser observadas na teoria de Kellner (op. cit.) que destaca a cultura da mídia, 

como a cultura do consumo de imagens e representações sociais; fornecida pela instância de 

produção; estruturada estrategicamente para garantir a adesão e indexação do público. 

Desta feita, a produção de informação, injeta poder simbólico, naquela instância de 

construção discursiva, seja na perspectiva da instância de produção midiática, ou neste novo 

engendramento, na instância de recepção. Sendo que, desta maneira, a instância de recepção 

agora produtora de discurso, compete ao mesmo tempo em que, complementa a narrativa 

original.  
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A vulgarização da informação discursiva, adequa a linguagem e aproxima o público 

espectador, por meio do reconhecimento ideológico, uma identidade cultural. A instância de 

recepção será detentora de poder simbólico, por permanecer como entidade produtora, 

construtora de conteúdo informativo. O que possibilita, ainda que seja produtora de cultura 

midiática e de capital cultural. 

Mas para esta conclusão, o empoderamento dessa instância de recepção/produção 

reinterpretada, re-significada, não representa uma transferência de responsabilidades ou de 

saberes universais, mas uma confirmação positiva da estratégia vencedora, utilizada pela 

instância de produção, na transmissão do conteúdo informativo repleto de verdades 

constituídas, a encenação e dramatização da informação, com vistas á adesão do público-alvo. 
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Independence Day e a narrativa transmídia142 
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Resumo 

Independence Day é um filme-catástrofe que fez sucesso nas bilheterias na década de 1990, 

arrecadando 816 milhões de dólares. Sua continuação apareceu apenas vinte anos depois e antes 

do filme ser lançado, a Fox Film Corporation criou o site The War of 1996, desenvolvendo uma 

linha histórica para retomar a invasão alienígena e explicar a reconstrução das cidades nos anos 

seguintes. O estudo busca investigar como a transmídia está presente nessa produção, a lógica 

de mercado envolvida e como a narrativa em mais de uma plataforma permite a compreensão 

da história como um todo. 

 

Palavras-chave: Independence Day; The War of 1996; transmídia; cinema catástrofe. 

 

 

Introdução 

Independence Day (1996) e Independence Day: o ressurgimento (2016) são filmes 

catástrofes estadunidenses com uma diferença de vinte anos de um para o outro. Ambos 

retratam a invasão alienígena na Terra e a tentativa de destruição da humanidade.  

Filmes com essa temática surgiram a partir de 1950, quando o gênero cinematográfico 

de ficção científica começou a se consolidar (BAXTER, 1984). No final da década de 1970, 

Hollywood permitiu que eles fossem produzidos em grandes estúdios e se tornassem um 

sucesso em bilheterias ao longo dos anos. O cinema catástrofe surgiu com histórias de 

destruição do mundo por monstros, extraterrestres, dinossauros (SONTAG, 1987 apud 

LUNARDELLI, 2012). 

Com o passar dos anos o cinema passou a usufruir de preocupações da humanidade a 

respeito da destruição da Terra e de uma data precisa para tal acontecimento e criou histórias 

com sagas de zumbis, dilúvios, terremotos, tsunamis, guerras atômicas e vírus para chamar a 

atenção dos espectadores (BRANDALISE, 2012, p. 66).  

A presente investigação faz parte de uma pesquisa sobre cinema catástrofe e baseia-se 

nos trabalhos de Jenkins (2009) e Long (2007) para entender o que é e como a transmídia ocorre 

                                                 
142  Trabalho apresentado no GT8 Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do VIII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
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na narrativa produzida pela Fox Film Corporation em um site chamado The War of 1996, sua 

influência no consumo dos produtos e a compreensão da história por parte dos telespectadores.  

A Fox criou, portanto, uma estratégia de transmídia144 com toda a linha histórica, 

iniciando com a batalha de 1996, depois a guerra do Congo de 2001 até 2006 até o começo de 

Independence Day: o ressurgimento. O site sugere o que acontece com os personagens do 

primeiro filme, mostra como o mundo está e o que se deve esperar no ano de 2016.  

O estudo é uma análise inicial, visto que os trabalhos acerca de transmídia são recentes 

e o site The War of 1996 ter sido criado neste ano. Jenkins (2009) falou pela primeira vez em 

narrativa transmidiática ao avaliar os produtos criados para expansão de conteúdo no âmbito da 

cultura da participação gerada pela internet, propagando, dessa forma, uma lógica de 

entretenimento.  

Segundo o autor, o consumo é motivado quando múltiplas mídias nutrem as 

experiências de fãs, permitindo-lhes que compreendam as histórias criadas em cada plataforma. 

“A redundância acaba com o interesse do fã e provoca o fracasso da franquia. Oferecer novos 

níveis de revelação e experiência renova a franquia e sustenta a fidelidade do consumidor” 

(JENKINS, 2009, p. 138). 

Com o intuito de alcançar os objetivos já determinados, emprega-se uma pesquisa de 

natureza descritiva e, por se tratar de uma análise de estratégia transmidiática, será realizada 

uma análise comparativa para compreender como os fragmentos da narrativa foram elaborados 

nos filmes e no site com o objetivo de manter certa coerência do produto como um todo. 

 

Transmídia 

Para compreender como se desenvolve a narrativa transmídia em Independence Day, 

primeiramente, é necessário entender seu conceito e suas características. De acordo com Jenkins 

(2009, p. 138): 

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

                                                 
144 A narrativa transmídia fragmenta-se em diversas esferas e propicia experiências que ampliam o conhecimento 

das pessoas a respeito da história, em cada uma das mídias presentes (MASSAROLO, 2011). 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
293 

 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo.  

 

Quando uma narrativa se desenvolve em muitas plataformas, o mundo passa a ser o 

objeto de referência da história e não mais o personagem; há uma “experiência global mais 

complexa do que o previsto por qualquer texto sozinho” (BORDWELL, 2009 apud 

MASSAROLO, 2011, p. 64). Significa dizer que ao criar diversas histórias, os produtores 

devem estar atentos para que cada história mantenha coerência com o mundo (LONG, 2007). 

Segundo Jenkins (2009, p. 161), “cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte 

da construção de universos, à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem 

ser completamente explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única 

mídia.” Ele ainda explica que essa construção de universos tem uma lógica própria de 

mercado; os cineastas participam tanto da criação de produtos da narrativa como da própria 

ação de contar histórias. 

Long (2007) aprofunda nas descobertas de Jenkins a respeito do assunto, percebendo 

três modelos de narrativa transmídia: a elástica, tendo como exemplo Matrix, com a criação 

de outras plataformas depois do início de sucesso do filme; o segundo modelo é chamado de 

soft, quando um componente ou personagem torna-se bem sucedido em uma mídia e criam-

se outras plataformas à parte. Por último, existe o modelo hard, com um mundo de histórias 

já criados em narrativa transmídia. 

Com base nesse estudo, pode-se dizer que Independence Day é uma narrativa transmídia 

elástica. A Fox Film Corporation criou o site The War of 1996 vinte anos após o primeiro 

filme, que rendeu 816 milhões de dólares na bilheteria no mundo (UOL, 2013), para manter 

uma coerência cronológica com a história do segundo, permitindo aos espectadores conhecer 

o que foi feito para a reconstrução das cidades após o primeiro ataque e entender como elas 

chegaram ao desenvolvimento que possuem hoje. 

Antes de analisar o site, é preciso conhecer o enredo dos filmes para que as relações de 

comparação sejam estabelecidas e melhor compreendidas. Dessa forma, será possível 

entender o que a Fox realizou para não deixar lacunas na história e, dessa forma, atender às 

expectativas dos consumidores. 
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Independence Day e Independence Day: o ressurgimento 

As obras cinematográficas citadas pertencem ao gênero de ficção científica, de 

catástrofe norte-americano, tendo como tema central uma invasão alienígena à Terra. Ambas 

foram produzidas e co-escritas por Roland Emmerich145.  

O primeiro filme, de 1996, mostra o início do ataque alienígena, que foi percebido após 

falhas no sistema de comunicação em 2 de julho, devido a uma interferência atmosférica, por 

David Levinson, um operador de TV a cabo. Mais tarde, constata-se que objetos estão prestes 

a colidir com a Terra. Inicialmente, pensavam que se tratava de meteoros, mas depois 

descobrem que é invasão de uma nave comandada por alienígenas.  

No dia seguinte, cidades sofrem os ataques e nem armas nucleares conseguem destruir 

a nave. David consegue produzir um vírus de computador que desativa os escudos da aeronave 

justamente no dia da independência norte-americana, 4 de julho, “conferindo um caráter 

patriótico e heroico aos sacrifícios dos personagens na luta pela sobrevivência” (OLIVEIRA, 

2012). No final, David e o capitão Hiller (chamado a trabalhar no dia do feriado) conseguem, 

utilizando uma nave que foi capturada nos anos 40, destruir a nave-mãe, presente na órbita 

terrestre. Consequentemente, eliminam os alienígenas. A invasão é mundial, as naves cobrem 

o céu de cidades internacionais mais famosas, no entanto, o contra-ataque é americano, é um 

operador de TV dos Estados Unidos que descobre o vírus para acabar com a invasão. Em uma 

das cenas, a nave aparece sobre a Estátua da Liberdade, no porto de Nova York, como se pode 

observar na Figura 1. 

 

Figura 1. Nave em Nova York 

 

Fonte: Disponível em:<https://goo.gl/Khudzb>. Acesso em: 07 out. 2016. 

                                                 
145 Emmerich é roteirista, produtor e diretor de cinema. Segundo Oliveira (2012), Emmerich é também um bom 

observador, por mostrar o que o público quer ver e no momento certo, utilizando efeitos especiais e atos heroicos 

para chamar a atenção das pessoas. 
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O filme de 2016 mostra a união da comunidade internacional para reconstruir a 

civilização e o desenvolvimento de tecnologia armamentista e aeroespacial. Um programa de 

defesa global (Earth Space Defense - ESD) é criado, com sede na Área 51, para prevenir a 

humanidade do ataque de novos invasores, caso eles reapareçam, e é dirigido por David, 

considerado um herói juntamente com o capitão Hiller (morto nos anos seguintes ao testar uma 

nave com tecnologia alienígena) por terem entrado na nave-mãe em 1996. Dylan, enteado de 

Hiller, segue carreira na Força Aérea dos Estados Unidos, tornando-se capitão do ESD. 

 Levinson vai para a África em uma expedição para observar a aeronave que pousou em 

1996. No local, encontra outra cientista do programa, Marceaux, e eles descobrem que os 

alienígenas enviaram um sinal de socorro antes de serem derrotados. No entanto, esse sinal só 

foi enviado completamente vinte anos depois, ou seja, em 2016. 

 No dia 4 de julho surge uma nova nave, maior do que a de 1996, que destrói a base do 

programa de proteção na Lua e os extraterrestres começam a entrar na atmosfera terrestre 

(Figura 2). O pouso da nave-mãe, juntamente com sua força gravitacional, provoca a queda de 

cidades da Ásia sobre as da Europa, o que causa a morte de milhares de pessoas. 

 

Figura 2.  Entrada da nave-mãe na atmosfera terrestre 

 

Fonte: Disponível em:<https://goo.gl/10eFCP>. Acesso em: 07 out. 2016. 
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O ex-presidente norte-americano, Thomas, resolve questionar a um alienígena que 

sobreviveu ao ataque de 1996 e foi mantido na Área 51 o que estaria por vir. O ET informa que 

a rainha chegou. Abre-se um buraco no Oceano Atlântico, para que os extraterrestres colham o 

calor do núcleo da Terra e, assim, tenham combustível para sobreviver. Conforme Levinson, o 

campo magnético terrestre será destruído.   

Uma tropa liderada por Dylan voa até a nave-mãe, mas o ataque não tem sucesso. Nesse 

exato momento, dr. Okun, que teve contato com os alienígenas assim como o ex-presidente, e 

estava estudando uma esfera branca encontrada nos destroços de uma nave destruída na Lua,  

conseguiu descobrir a missão da esfera: salvar o máximo de seres humanos, levá-los a um 

planeta para formar um exército e destruir a nave-mãe.  

O plano é modificado por Levinson para tentar atrair a rainha. Porém, Thomas acaba 

morrendo, ao tentar colocar em prática o plano de destruir a nave-mãe com bombas nucleares. 

A rainha vai até a Área 51 destruir a esfera branca, mas não consegue, por ser derrotada pelo 

capitão Dylan e seus companheiros. Na tarde de 4 de julho, as pessoas comemoram a vitória e 

veem a nave-mãe partir para o espaço, dando a entender que em um futuro possa voltar 

novamente.   

Além de conhecer a história dos filmes, é importante saber quais são os personagens 

presentes em cada um, porque houve uma evolução do tempo. Alguns morreram no ataque de 

1996, como por exemplo, a primeira dama dos Estados Unidos, Marilyn Whitmore; outros 

cresceram, caso da filha do presidente, Patricia Whitmore e do enteado do capitão Hiller, Dylan 

e outra situação é o surgimento de personagens no site The War of 1996, como o capitão Joshua 

Adams que, em Independence Day: o ressurgimento,  se tornou um general do ESD, membro 

do gabinete presidencial e, com a morte da presidente Elizabeth, assumiu o cargo de governante 

do país. 

Dessa forma, percebe-se que “muitas vezes, personagens de narrativas transmídia não 

precisam ser apresentados ou reapresentados, pois já são conhecidos a partir de outras fontes.” 

(JENKINS, 2009, p. 173). Esse fato faz com que as plataformas estejam integradas, mas ao 

mesmo tempo fragmentadas para que os consumidores estabeleçam conexões da maneira que 

desejarem e de acordo com seu progresso. 

 

Se tudo o que quisessem fosse sinergia, poderiam ter contratado colaboradores 

para desenvolver os games, quadrinhos e desenhos animados. Isso certamente 

ocorreu em outros casos que procuraram imitar o modelo de Matrix. Filmes 

mais recentes, desde As Panteras [Charles’ Angels] até A Batalha de Riddick 
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[Riddick’s Chronicles], de Guerra nas Estrelas a Homem-Aranha, 

desenvolveram desenhos animados, por exemplo, com o intuito de fazer uma 

ponte entre as sequências ou prenunciar evoluções no enredo. (JENKINS, 

2009, p. 156). 

 

A análise de The War of 1996, a seguir, expõe como a narrativa transmidiática aparece 

no site a partir das características mencionadas anteriormente e o objetivo dos produtores de 

manter uma conexão (ponte, como mencionado por Jenkins (2009)) com os filmes 

Independence Day e Independence Day: o ressurgimento.  

 

The War of 1996  

Para Jenkins (2009, p. 148), “na era dos efeitos digitais e das imagens de alta resolução, 

o universo dos games pode ter quase exatamente a mesma aparência do universo dos filmes - 

pois estão reutilizando muitos dos mesmos recursos.” É isso que se pode observar em The War 

of 1996, na página inicial dinâmica, que mostra o presidente Whitmore discursando, em 1996; 

a nave-mãe; pessoas tentando sobreviver, viajando em trailers. Depois, quando o participante 

clica para entrar, aparece um globo, permitindo o acesso à linha histórica. Em cada data 

importante, é possível saber o que aconteceu com os personagens e cidades que sofreram a 

invasão alienígena. 

Um exemplo é mostrado no site em 03 de dezembro de 1996, o exército lidera a 

recuperação. A sinopse do acontecimento é assim descrita: “apenas alguns meses após a 

devastação da guerra, o capitão Joshua Adams lidera um esforço militar mundialmente unido 

que salva a primeira tecnologia de voo em pleno funcionamento de um destruidor na Cidade 

destruída do Egito” (THE WAR OF 1996, 2016, tradução nossa).  

É nessa data que o capitão Joshua Adams, citado anteriormente, aparece na história e se 

destaca em Independence Day: o ressurgimento. A presença desse personagem muda o enredo 

do filme, porque, conforme comentado anteriormente, ele se torna presidente dos Estados 

Unidos. O telespectador que não teve acesso ao site não conhece o passado de Adams, mas sabe 

que ele fez parte do gabinete presidencial. Esse fato pode se reportar ao que Murray, citada por 

Jenkins (2009, p. 164), fala sobre “capacidade enciclopédica da mídia digital”, levando a novas 

formas de narrativa, quando o público procurar dados que estão “além dos limites da história 

individual”. 

A linha histórica criada pela Fox Film Corporation tem início em 02 de julho de 1996, 

data do primeiro ataque. No site há cenas de Independence Day mostrando a nave-mãe se 
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instalando, as cidades sendo destruídas. Depois, no final de 1997, os produtores exibem as 

cidades do mundo todo sendo reconstruídas. Nos anos seguintes, eles mencionam a união dos 

líderes mundiais para criação de sistemas de proteção, com isso, surge o ESD. 

O ano de 2001 é marcado por uma guerra contra uma pequena facção de extraterrestres 

que sobreviveram no Congo (África). O ESD oferece ajuda, mas os governantes a recusam; 

cinco anos se passam para que os conflitos sejam resolvidos. Importante lembrar que Levinson 

e Marceaux encontraram o pedido de socorro dos alienígenas nesse continente. Dessa forma, 

pode-se afirmar que as histórias de The War of 1996 e Independence Day: o ressurgimento 

estabelecem a ponte de sequências explicadas por Jenkins (2009). 

Em 2007, a morte do capitão Hiller é noticiada, após ele tentar pilotar uma nave com 

tecnologia alienígena. A base do ESD na Lua, que aparece sendo eliminada em Independence 

Day: o ressurgimento, surge em março de 2009 na linha história produzida pela Fox. No filme, 

os produtores não explicam sua criação, o que permite interpretar que o público já sabia do 

fato graças às informações do site, o que não impede a compreensão do público que não teve 

acesso à página da internet.  The War of 1996 mostra também as gerações de presidentes dos 

Estados Unidos desde Whitmore até chegar a Elizabeth Lanford, que foi eleita em 2013, para 

que não fique nenhuma lacuna na história, caso os fãs procurem por esclarecimentos.  

Além da linha histórica, o site oferece jogos para os consumidores se aproximarem do 

ambiente do filme por meio do programa de defesa global (ESD). É possível criar um login 

(Figura 4), salvar o andamento nas etapas e ter contato com outros jogadores, por meio da 

rede social Facebook e, assim, se sentir parte do exército militar dos Estados Unidos.  

  Segundo Jenkins (2009), Bilson, vice-presidente de desenvolvimento de propriedade 

intelectual da Electronic Arts na época, desejava que os jogos não apenas levassem o que fosse 

produzido em Hollywood para outras mídias, como também eles auxiliassem para um sistema 

maior de narrativa. 

 

[...] O filme e o game são planejados juntos, o game depende da ficção e a 

expande, mas não apenas repete o material do filme. Deve ser orgânico com 

aquilo que tornou a experiência do filme atraente. 

Mais adiante, as pessoas vão querer se aprofundar naquilo de que gostam, em 

vez de experimentar amostras de várias coisas. (JENKINS, 2009, p. 150). 

 

Os jogos foram elaborados em forma de missão privada do ESD. Existem quatro 

missões, que se forem cumpridas permitem, cada uma, o acesso a um vídeo com partes do 

Independence Day: o ressurgimento.  
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A missão 1, por exemplo, chama-se Bio Extract, o jogador necessita isolar micróbios 

alienígenas que podem controlar o ser humano. Após o final da missão aparece a seguinte 

mensagem: “Microbiologistas no exército real dos Estados Unidos [...] protegem nossa nação 

e aliados de doenças infecciosas e mantêm comunidades saudáveis e resilientes.” (THE WAR 

OF 1996, 2016, tradução nossa). 

Essas atividades criadas pela página da internet estão relacionadas a funções da carreira 

militar dos Estados Unidos. O site possibilita o acesso dos participantes a páginas de 

microbiologistas, operadores de aeronaves, mecânicos de aviões e criptologistas para que os 

jogadores conheçam melhor essas profissões. 

Quando uma missão é finalizada, o participante conhece seu desempenho de precisão e 

eficiência (em porcentagem); pode refazer as tarefas, ser promovido e subir de rank. Dessa 

forma, ele se envolve com o jogo, com a narrativa, atendendo às indústrias de entretenimento, 

que tinham a ideia de construir e expandir suas franquias e, consequentemente, aumentar o 

consumo (JENKINS, 2009). 

Com essas observações, é possível dizer que o site The War of 1996 não foi criado 

apenas para estabelecer uma ponte de sequências entre Independence Day (1996) e 

Independence Day: o ressurgimento (2016), que possuem vinte anos de diferença; há 

motivações econômicas para a formação da narrativa transmídia. A Fox Film Corporation tinha 

como objetivo chamar a atenção dos espectadores para o novo filme, lembrá-los da história 

inicial e fazê-los participar dos enredos por meio das missões, que reforçam a importância dos 

trabalhos desenvolvidos pelo exército dos Estados Unidos. 

  

Considerações finais 

Neste estudo foi feita uma análise inicial sobre a produção de narrativa transmídia na 

franquia Independence Day, com a elaboração do site The War of 1996. Na plataforma 

mencionada criou-se uma linha histórica que permite o acesso do público à história da invasão 

alienígena em 1996, da reconstrução das cidades, do desenvolvimento de tecnologia 

extraterrestre a favor da humanidade, da criação do programa de defesa global (ESD) e da volta 

da nave-mãe à Terra em 2016. 

Verificou-se que a franquia é uma narrativa transmídia elástica, por ter sido elaborada 

depois do sucesso do primeiro filme, ou seja, a história se estendeu ao se constatar o êxito de 

público nas bilheterias há dez anos. Significa, então, dizer que a narrativa transmídia também 

tem sua motivação econômica ao oferecer ao público, ambientes atraentes que precisam de 
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outras plataformas para desenvolver suas histórias e, consequentemente, serem exploradas em 

sua totalidade. O consumo é motivado quando o site The War of 1996 mantém as experiências 

dos participantes nos jogos, permitindo que eles se desenvolvam nas missões propostas a ponto 

de melhorar os seus desempenhos e alcançar um nível mais elevado na carreira militar da ficção. 

Além disso, a transmídia presente em The War of 1996 permite que o público conheça 

outros fatos da história, o que aconteceu durante os anos seguintes até a volta dos invasores em 

2016 e o desenvolvimento dos personagens, como o crescimento da filha de Whitmore, Patrícia 

e do enteado de Hiller, Dylan, que se tornou capitão do ESD.  

Na transmídia, o personagem não precisa ser citado novamente, porque ele é 

reconhecido em outras mídias, possibilitando que sua história tenha continuação sem ser 

necessário relembrar o público do que já foi mostrado. É o que se pode observar também no 

caso do capitão Joshua Adams, que apareceu primeiramente no site para depois estar presente 

em Independence Day: o ressurgimento. Adams tornou-se um personagem importante no filme 

ao assumir a posição de general do ESD, ter um cargo no gabinete presidencial e, depois, 

assumir a presidência com a morte de Elizabeth.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a franquia Independence Day é uma narrativa 

transmídia criada para atender às expectativas do público e aproximá-los do ambiente do filme, 

dando-lhes missões para salvar a humanidade. Futuras investigações acerca do tema podem 

avaliar quantas pessoas conhecem o site e se ele realmente atinge os objetivos para os quais foi 

criado. 
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Luta Livre e Outros Esportes no Brasil no alvo do Estrangeirismo146 
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Resumo 

Os esportes são para os espectadores um grande momento de entretenimento. Contudo o cenário 

nacional vem recebendo um “bombardeio” de informações e produtos vindo de várias partes 

do mundo. O objetivo desse trabalho é mostrar como a Luta Livre e outros esportes no Brasil 

são alvo do estrangeirismo. Para tal serão mostrados costumes dentro do Pro-Wrestling 

brasileiro e exemplos na qual Cristiano Ronaldo, Hablando la Verdad, E-League e a NFL se 

fizeram presentes no nosso cotidiano. Justifica-se esse trabalho na baixa produção sobre 

diversos esportes. Para esse trabalho foram utilizadas a revisão bibliográfica, pesquisa 

documental, entrevistas com lutadores. Resultados apontam que existem pontos positivos como 

maior conhecimento esportivo, mas também nexos negativos como a falta de apoio a atletas 

brasileiros do mesmo esporte. 

 

Palavras-chave: Brasil; Entretenimento; Esportes; Estrangeirismo; Luta Livre. 

 

 

Introdução 

Os esportes são para os espectadores um grande momento de entretenimento, mas 

também de torcida aos seus prediletos. Contudo o cenário nacional vem recebendo um 

“bombardeio” de informações e produtos vindo de várias partes do mundo. O objetivo desse 

trabalho é mostrar como a Luta Livre e outros esportes no Brasil são alvo do estrangeirismo, 

assim o formato, práticas e ídolos de fora se fazem presentes por aqui. Para tal serão mostrados 

costumes dentro do Pro-Wrestling brasileiro e exemplos na qual Cristiano Ronaldo, Hablando 

la Verdad, E-League e a NFL se fizeram presentes no nosso cotidiano, o que criou adeptos a 

cada um dos citados. Justifica-se esse trabalho na baixa produção sobre diversos esportes, pois 

muitos desses nunca foram analisados dentro dos meios acadêmicos. 

 

A Indústria de Comunicação na Mensagem da Luta Livre 

A mensagem que o Pro-Wrestling fez com que se perpetuasse com o passar dos anos é 

do confronto entre o bem e mal, algo que a primeira publicação do tema, Barthes (1957) já 

afirmava, mas não é apenas isso que chama a atenção dos espectadores. 
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A natureza espetacular do combate (…). O público não se importa nem um 

pouco que o combate seja ou não uma farsa — e ele tem toda a razão. Entrega-

se à primeira virtude do espetáculo: abolir qualquer motivo ou consequência; 

o que lhe interessa é o que se vê, e não no que crê (BARTES, 1972, p. 11). 

 

Esse enredo aliado das acrobacias dos atletas fez com que a Luta Livre se tornasse em 

um dos maiores espetáculos do planeta. Em países com vasto desenvolvimento da prática como 

os EUA, México e Japão, o número de espectadores é de milhares de pessoas acompanhando 

pela web ou presencialmente nas arenas. 

No Brasil, a mensagem a ser passada é igual, mas o desenvolvimento foi de certa forma 

mediana, caso compare com os países citados, mas existem muitos fãs desse esporte de 

entretenimento por aqui. Sendo a indústria do Pro-Wrestling brasileiro focadas em 

apresentações esporádicas, muitas sem nenhuma divulgação. O que mais se encontra são shows 

gravados e editados em diversas partes, para render muitas postagens das equipes brasileiras 

por suas mídias sociais, Facebook e YouTube. Apenas uma das 16 equipes nacionais produz 

conteúdos novos todas às semanas. Em geral as equipes comunicam com os fãs pelo Facebook, 

o problema disso é o contato superficial entre fãs e atletas. As equipes estão em predomínio no 

sudeste e sul do Brasil. É necessário maior trabalho nas mídias sociais para que a distância 

possa ser recompensada com maior alento a quem assiste junto dos que fazem o espetáculo.  

O lutador mascarado além de trabalhar com o enigma da preservação de sua identidade 

secreta, também pode ser o herói das crianças, nesse sentido a CFW - Crazy Freestyle Wrestling 

de Ribeirão Pires está se aproximando desse público, o lutador Silent Spider participou na 

distribuição de brinquedos no dia 12 de outubro e fez a alegria dos que participaram. Além da 

apresentação de toda a equipe junto do Diário do Grande ABC para mais de 30 crianças. 

É necessário que as outras equipes trabalhem aspectos parecidos, pois mesmo com a 

Luta Livre no Brasil com quase 60 anos, o desenvolvimento é amador. As dificuldades das 

equipes são grandes, mas o maior problema é esperar enriquecer no Brasil em um esporte que 

recebe tanto preconceito. É preciso entender que sem a criação de novos fãs, os atletas vão 

continuar a precisar de outra profissão para sobreviver. 

Mesmo com todo esse empenho, muitos fãs ainda preferem acompanhar em grande 

predominância o que acontece em outros territórios e ainda por cima de forma gratuita. Assim 

surgem as streams piratas. 
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7 a 1 foi pouco: As Streams Piratas dos Shows de Luta Livre 

O "jeitinho brasileiro" de buscar sempre o que é mais fácil e improvisar o máximo 

possível, já é algo conhecido por aqui. No caso de acompanhar atrações internacionais de Luta 

Livre não é diferente. Sendo assim são utilizadas as streams.  

O verdadeiro problema não é utilizar a stream e sim da mesma ser ilegal ou 

simplesmente pirata. Isso se deve por muitos fãs não optarem por pagarem por exibições legais 

também por streams. A facilidade de encontrar blogs / sites que ofereçam esses serviços 

gratuitos são alguns fatores disso crescer. Por que isso significaria um 7 a 1, visto que estamos 

em um esporte diferente? Isso acontece pela falta de compromisso em buscar o que é melhor 

para o espectador como para a empresa de Luta Livre. 

A maioria dos blogs e sites são internacionais, mas existem inúmeros que são 

gerenciados por brasileiros e por evento (cerca de quatro horas em média) recebem mais de 

cinco mil acessos. O maior evento de Luta Livre é a Wrestlemania da WWE - World Wrestling 

Entertainment que acontece em abril todos os anos, para esse show o número de visitantes 

piratas pode chegar até 10 mil. 

Não são apenas os shows especiais da WWE que são alvo das streams piratas, mas 

também os da TNA - Total Nonstop Action, ROH - Ring of Honor, AAA - Triple A, CMLL - 

Consejo Mundiale de Lucha Libre, NOAH Pro-Wrestling, PWG - Pro-Wrestling Guerilla e 

NJPW - New Japan Pro-Wrestling. Se existe algum fator positivo é a expansão do 

conhecimento sobre as rivalidades e dos lutadores das empresas, mas se todos os que assistem 

nesse formato estivessem legais, o lucro das equipes seria ainda mais alto. 

Um exemplo é a WWE Network que tem sua assinatura por R$ 30,00 ao mês. Se 10 mil 

brasileiros que assistem de streams piratas assinassem essa plataforma, o lucro da WWE seria 

de R$ 300 mil. Contudo é preciso entender que o fã de Luta Livre no Brasil não possui renda 

alta e que não gosta de gastar dinheiro nesse ramo. 

Os jovens fãs que utilizam as streams piratas brincam na rede social Facebook de Lutas 

Fakes, algo “exportado” dos Estados Unidos e tema do próximo tópico. 

 

Lutas Fakes (LF’s) e a nova forma de participação dos fãs de Luta Livre no Brasil 

A Luta Livre profissional tem os EUA como palco nos anos de 1920, os embates que 

aconteciam em feiras cativavam os populares a amarem o mocinho (babyface) e odiarem o vilão 

(heel). O ato de se fazer justiça é o objetivo principal da Luta Livre, segundo Barthes (1954, p. 

17). Logo a migração para os meios de comunicação aconteceu e se perpetua até hoje em terras 
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americanas. O cenário brasileiro é bem distinto, mas a prática desse esporte de entretenimento 

ainda persiste como já relatado. 

Atualmente vivemos em uma era digital, podemos falar com outras pessoas com poucos 

clicks. A partir da paixão dos fãs um "novo mundo” surgiu, as Lutas Fakes ou simplesmente 

LF's, algo vindo do território americano. Essas disputas seriam uma discussão entre duas ou 

mais pessoas que escolheriam algum lutador para representar e com textos e fotos a "luta” e a 

"rivalidade" se desenvolvem até que alguém saia vencedor, por votos dos outros pertencentes 

do grupo. A rede social escolhida para tal é o Facebook, contudo o sucesso das LF's se iniciou 

no Orkut por volta de 2009. Homens e mulheres participam das LF's sendo o público alvo de 

sete até 25 anos. 

Costa (2002, p. 31) explica como se pode representar esse tipo de personificação: 

 
A construção de uma situação imaginária envolvendo tempo, espaço e 

personagens, a íntima relação com a realidade na qual se insere em uma 

intersubjetividade profunda entre autor e público. O compartilhar dessas 

histórias ficcionais fornece o substrato da identidade individual e coletiva, 

construindo formas precisas de sentir e experimentar a vida, das quais são 

gerados valores, gostos e sensibilidades. (COSTA, 2002, p. 31). 

 

No Facebook ao se pesquisar por "Lutas Fakes" ou "LF's" se apresenta cinco perfis de 

usuários, duas páginas e 118 grupos, o que demonstra como essa forma de entretenimento é 

grande dentro da mídia social. 

 
Há quem sustente, ao contrário, que é exatamente por criar universos 

extravagantes, imaginários, muito afastados do nosso mundo palpável, que a 

ficção acaba revelando as infelicidades e as precariedades desse ambiente em 

que estamos. Ao estabelecer esse contraste com os contornos do mundo 

factual, a ficção demonstraria que a nossa vida, do modo como se apresenta, 

é insatisfatória, injusta, precária, medíocre. Implicitamente, ela carregaria 

consigo, assim, a grave advertência de que é preciso transformar o mundo, 

trazendo em seu bojo o germe da transgressão, a fagulha e o estopim para as 

modificações da realidade que nos cerca (BULHÕES, 2009, p. 22). 

 

Com as leituras desses autores e a observação de como os fãs se interagem com as LF's 

é compreensível entender que essa é uma forma de explorarem a idolatria por determinado 

lutador, assim como ser parte de representar esse ídolo nas rivalidades e lutas propostas. As 

formas como eles se expõem após uma vitória fica claro que é uma glória pessoal aquele feito, 

o perdedor fica triste, mas também busca melhorar e voltar mais forte para a próxima batalha, 

assim como os lutadores reais fazem. A importância das Lutas Fakes para os estudos de Luta 
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Livre é que se for necessário coletar dados de fãs, eles estarão preparados para responderem, 

além de serem possíveis pesquisadores, lutadores e produtores de conteúdo sobre a temática no 

futuro. Fazendo dessa forma a continuação da prática em território nacional. A Luta Livre existe 

até hoje por causa de seus fãs. As LF's fazem que os "lutadores" conheçam melhor sobre quem 

eles representam isso é importante para que possam ler mais e escrever melhor. Poucos são os 

temas de pesquisa que apontam diversas diretrizes para abordagem, o Pro-Wrestling é um deles 

e isso faz com que o pesquisador aprenda muito durante a investigação. É necessária muita 

criatividade dos lutadores de LF's e serem inovadores em criar histórias para os combates. 

Quem sabe esses mesmos possam criar uma nova equipe brasileira. Pequenos passos nos levam 

a realizar grandes sonhos. 

 Quando a paixão se solidifica com as experiências de vida, alguns colocam esse 

significado para que todos vejam em forma de tatuagens. 

 

Luta Livre e Tatuagens: Significados Gravados na Pele 

No Brasil, três lutadores trazem tatuagens sobre Luta Livre. Leon Henrique (As Blaze"- 

Presidente / Fundador da CFW, Crazy Freestyle Wrestling), Mario Campos "Mario Boy" 

(Presidente da Falcão Azul) e Trovão (Ex-Presidente / Fundador da Abraluli, Associação 

Brasileira de Luta Livre - Trupe do Trovão). 

A partir de entrevistas com os lutadores em suas respectivas casas / sedes das equipes. 

Como a gravação aborda vários temas dentro da Luta Livre foi necessário fazer uma análise 

desse conteúdo e separar o que se trata para entender os significados. Além da revisão 

bibliográfica do tema. 

Sobre as tatuagens, Castilho e Martins (2005, p. 36) afirmam que: 

 
Desse modo, podemos afirmar que a decoração do corpo é uma pratica que 

implica a construção de diversas narrativas com o objetivo de produzir novas 

dinâmicas, validas em determinada coletividade. O sujeito, por meio do corpo 

como suporte e meio de expressão, revela uma necessidade latente de querer 

significar, de reconstruir-se por meio de artifícios inéditos, geradores de 

significações novas e desencadeadoras de estados de conjunção ou disjunção 

com os valores pertinentes à sua cultura. (CASTILHO; MARTINS, 2005, p. 

36). 

 

O uso dessa arte em seus corpos tem o verdadeiro significado naquilo que eles querem 

apresentar a sociedade. 
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Pertencentes ao grupo denominado por Fakir Musafar em 1967, de modern 

primitives- partilham da ideia de só se sentirem completos a partir do momento 

em que adquirirem suas respectivas marcas pessoais. Para eles a lembrança de 

acontecimentos especiais e as emoções que estes despertam devem ser visíveis 

e estar registradas no que de fato lhes pertence: O corpo. (PIRES, 2005, p. 

161). 

 

As Blaze afirma que por ser fã do ex-lutador da WWE, CM Punk, o brasileiro resolveu 

o homenagear fazendo a logo do americano em seu braço. Enquanto isso, Mario Boy tem duas 

tatuagens sobre a temática, em seu peito é o nome de sua empresa. Ele a exibe com orgulho, 

principalmente ao relatar sua vontade de crescer junto de sua equipe. A segunda tatuagem cobre 

quase toda a costa, com as palavras Luta Livre e com três máscaras. Isso se dá por Mário ser 

grande fã da Lucha Libre mexicana. Por fim, Trovão tem em seu braço o nome de sua empresa, 

a Abraluli e embaixo Luta Livre, o lutador deixa a mostra o quanto é ligado ao seu projeto, 

mostrando o significado de ver o seu sonho se realizar. 

Ao analisar as entrevistas feitas é entendido que ao se tatuar na pele é porque aquilo se 

tornou muito importante ao mesmo, parte dele em seu entendimento interior e agora também 

exterior. Seja uma homenagem como foi As Blaze, o orgulho de se ter participado e reerguido 

uma empresa, como é Mario Boy, ou de ser alguém reconhecido na rua pelos shows realizados, 

como é Trovão. Mais do que uma forma de se expressar, a tatuagem sobre Luta Livre é algo 

que compõe a história de cada um deles. Sem ela o sentimento de pertencimento a aquele meio 

não estaria completo.  

 

Metodologia 

Para esse trabalho foram utilizadas a revisão bibliográfica, pesquisa documental, 

entrevistas com lutadores. Cada tópico teve sua particularidade, mas no todo, esses três tipos 

de metodologias foram as mais marcantes, para que em um total cada uma se apresentassem a 

introdução da temática no Brasil. Autores como DoAmaral, Barthes, Bulhões e outros 

trouxeram explicações de Luta Livre e comunicação em um todo. Além das edições da revista 

Veja, posts de sites e vídeos no YouTube para complementar o tema. Até esse ponto se foi 

mostrado na Luta Livre algumas formas de narrativas que vieram adquiridas de outros países, 

mas que receberam seu próprio formato no Brasil. O estrangeirismo não atinge apenas esse 

esporte de entretenimento, mas como diversas coisas do nosso dia a dia. Serão apontadas agora 

outros fatores em esportes distintos que vieram de fora e que recebem os olhares da imprensa e 

dos brasileiros.  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
308 

 

 

Cristiano Ronaldo: O Melhor Jogador do Mundo na visão da Imprensa Esportiva 

Brasileira 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é português e favorito ao título de melhor jogador 

do mundo da FIFA em 2016. CR7 como também é conhecido possui três premiações como 

essa. O número de seu uniforme é o sete, seja na seleção portuguesa ou pelo Real Madrid time 

que joga. Dois dias após a sua última premiação da FIFA, Cristiano foi escolhido como o maior 

atleta de futebol de todos os tempos de Portugal. Os títulos conseguidos durante a carreira são 

expressivos e estão em exposição no museu feito por ele em seu país natal, mais precisamente 

na Ilha da Madeira. Durante o início de carreira, CR7 era provocador frente aos adversários e 

mal interpretado pelos jornalistas e com isso recebia olhares equivocados de ser marrento e 

arrogante. Quando um brasileiro faz o mesmo é chamado de futebol arte. 

Existem dois documentários apresentados na TV sobre ele, um na ESPN e outro na 

Globo, ambos buscavam relatar o início de carreira, as dificuldades, ascensão, títulos e 

rivalidades. Partindo para a internet a matéria publicada no globoesporte.com sobre a morte do 

menino Nuhazet Guardia que CR7 custeou o tratamento saiu apenas duas semanas depois do 

ocorrido. O blog Atitudes no Esporte chegou a dar a notícia no dia seguinte ao acontecido. Esse 

atraso do Globo Esporte é um grande erro, pois caso fosse um escândalo possivelmente já teria 

sido postado. Antes disso a forma de noticiar CR7 sempre buscava enfurecer o atleta, pois as 

perguntas eram direcionadas a mostrar superioridade de outro atleta frente a ele. Em 2013, 

Portugal passou pela Suécia na repescagem para Copa do Mundo de 2014, Ronaldo fez três 

gols no segundo jogo, sendo o placar final de 3 a 2. Restou à mídia brasileira e mundial se 

render ao talento do atleta. No mesmo ano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor do mundo da 

FIFA e ele passou a ser entendido no Brasil como competitivo e vencedor. A mídia impressa 

aparece com a matéria de capa da revista Veja em 2014 sobre ele, trazendo novamente o 

entendimento de marra e exibicionismo. Para obter respeito frente aos meios de comunicação 

brasileiros, CR7 tem que se superar a cada dia, vencer campeonatos e ser decisivo, algo fora 

disso já significa marra.  

Após selecionar o conteúdo para esse trabalho é notório que CR7 é mais bem visto hoje 

do que nos anos de meados 2007 - 2010 tudo isso se deve ao empenho do mesmo em se superar 

e não em calar a imprensa. Dá para se entender de que só é bom o jogador português quando 

ganha algo, diferente de outros que também não são brasileiros, mas que sempre são exaltados. 

Cristiano era o marrento e hoje se tornou em exemplo de vencedor. 
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Hablando la verdad: Elementos da Rivalidade Esportiva entre Brasil e Argentina 

Hablando la verdad é um exemplar de vídeos de animação do site Bola nas Costas, na 

qual Hermano Culio, apresentador argentino e único personagem da atração fala sobre possíveis 

erros de arbitragem a favor da seleção brasileira, além de outros estereótipos para denegrir os 

brasileiros e exaltar os argentinos, seja com palavras, insinuações ou imagens. Tudo é ligado 

ao humor e não a qualquer tipo de preconceito. 

Segundo Balogh (2002, p. 95) conta que as séries e seriados foram de suma importância 

para a cultura norte-americana, assim como contribuiu para a alfabetização visual de outros 

países como o Brasil. Cada atração tinha um dia próprio para sua veiculação, além de terem seu 

próprio gênero. A autora (2002, p. 53) explica que um objeto cultural constitui narrativa. “é 

preciso que ele seja finito, ou seja, tenha começo e fim entre os quais se configura gradualmente 

um efeito de sentido". Algo que os vídeos desse quadro de animação humorístico sempre 

possuíram. O autor continua. "É necessário que haja um esquema mínimo de personagens" 

(BALOGH, 2002, p. 53). Hermano Culio é o único personagem, mas suas ideias em mostrar os 

"escândalos a favor da seleção brasileira" são bastante trabalhadas. "É necessário que esses 

personagens tenham algum tipo de qualificação para as ações que realizam ao longo da história" 

(BALOGH, 2002, p. 53). O apresentador faz com que suas atrações de "superioridade 

argentina" fiquem em evidência e por ser um torcedor fanático cumpre essa qualificação. Por 

fim Balogh (2002, p. 61) afirma que é "essencial todos os modelos narrativos giram em torno 

das ações de seus personagens. As ações executadas pelos personagens para atingir os seus 

objetivos constituem o cerne da narrativa". O foco principal sempre foi mostrar que o Brasil era 

uma farsa. 

Para demonstrar todo o descontentamento frente à história da seleção brasileira, a 

animação usa de vários flashbacks para darem ênfase à opinião do apresentador. Flashback é: 

 

O flashback é um recurso muito frequente na narrativa midiática, aparecendo 

tanto em seriados de televisão e telenovelas quanto nos quadrinhos e 

animações. (...) Mas por que a opção por tal movimento retrospectivo? A 

resposta faz reconhecer uma finalidade expressiva: buscando instigar nossa 

curiosidade, acompanharemos as situações narrativas anteriores tendo como 

ponto de chegada esse evento final que já nos foi apresentado (BULHÕES, 

2009, p. 95). 

 

Após a pesquisa da palavra chave "Hablando la Verdad - Hermano Culio", cerca de 19 

vídeos aparecem no YouTube. Os resultados foram os seguintes. Episódios que foram 
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disponibilizados no canal do Youtube do Bola nas Costas se identificou que o slogan dito por 

Hermano Culio, "futebol brasileno es una farsa" é o termo mais utilizado para provocar humor 

e também provocar os fanáticos pela seleção canarinho. Outros fatores como o portunhol do 

apresentador, suas críticas aos erros que favoreceram o Brasil, o fanatismo por Maradona, 

outros atletas argentinos e comentários dos internautas que são mostrados nos vídeos são 

elementos marcantes na análise dos episódios disponibilizados. Em um todo a alimentação da 

rivalidade é positiva, pois várias comparações podem ser feitas. Os xingamentos dos internautas 

aparecem, mas essa revolta é momentânea e também é motivo de risos, por tais fãs levarem a 

sério as provocações da animação. 

O mundo dos jovens é ligado a diversas brincadeiras ou como eles mesmos denominam: 

Trollagem e Zoeira. É importante se debater esse tema, pois com a evolução da internet e das 

tecnologias ser inserido nesse meio é muito comum e fácil. Além da rivalidade esportiva entre 

Brasil e Argentina ser antiga e com grande relevância no continente. Com isso toda essa análise 

de conteúdo entende que aquilo que é produzido para se entreter ou simplesmente rir, inúmeras 

vezes pode ser interpretado de forma negativa. No caso de Hablando la verdad, o objetivo de 

se tirar o sarro, rivalizar e fazer humor é atingido. Sendo apenas um meio de comunicação 

irônico, pois é feito por brasileiros. Durante o tempo das postagens dos vídeos a importância de 

como poderia ser um olhar de um argentino sobre o Brasil é uma das marcas registradas.  

 

E-League: The New Sport has been planted in Brazil 

E-League é uma competição em equipe nos jogos de computadores Counter Strike e 

Overwatch. Essa disputa foi transmitida pelo canal esportivo Esporte Interativo em 2016. O 

time que vencesse mais rounds em 15 possíveis passava para a próxima fase. Na transmissão 

da final, o Esporte Interativo afirmou que os sucessos das transmissões foram altos e a segunda 

temporada que começou em outubro também está sedo transmitida pelo canal. Esse tipo de 

esporte é chamado de E-Sports ou esportes eletrônicos. 

Os canais brasileiros sempre mostram diversos campeonatos de futebol, contudo 

atualmente outros esportes veem recebendo oportunidades como a Luta Livre, MMA, 

Automobilismo e por fim Esportes Eletrônicos como é o E-League. Tudo isso ajuda para o 

conhecimento de novidades frente aos fãs. 

A mesmice não atrai público, em tempos de crise, os patrocinadores podem desistir de 

programações repetitivas. As estratégias ligadas aos jogos eletrônicos atrairão outros jogadores 

amadores a acompanharem as transmissões.  
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Pode-se dizer que os games são um gênero midiático em que a narrativa se 

instaura como um jogo. E o jogo constitui-se como narrativa. Os objetivos do 

jogo, inicialmente expostos, figuram como um horizonte a ser explorado ou 

uma perfomance a ser realizada pelo jogador. Ou seja: se estamos falando em 

uma narrativa, ela não é, de fato, uma história a ser narrada pelo programa, 

pois este tem a função de gerar situações e condições nas quais o usuário vai 

atuar e tomar decisões. Ao escolher caminhos específicos, deparar-se com 

desafios e enfrentar perigos, é claro que uma história vai sendo construída, 

mas não mais por uma trilha predeterminada. Embora as possibilidades 

interativas do jogador já estejam de algum modo previsto pelo programa, suas 

ações é que vão determinar o modo como à ficção se desenrola (BULHÕES, 

2009, p. 74). 

 

O enredo é simples, aniquilar os adversários com seu armamento militar. A narrativa é 

ligada aos campos de concentração. A frase “The bomb has been planted” é uma das mais 

usadas no jogo do Counter Strike e o título é uma referência a isso. 

É compreensível a audiência de E-League no Esporte Interativo, pois os jogos de 

computadores atraem jovens de todas as idades. Muitos desses não acompanham TV, pois os 

assuntos em geral são fora de seu cotidiano. Eles preferem ficar nos computadores treinando 

suas estratégias. O Esporte Interativo acabou encontrando um setor da sociedade a se explorar. 

Com o campeonato de Overwatch, a audiência continua a crescer, sendo alcançados agora dois 

públicos de jogos. A E-League no Esporte interativo mostra que os tempos na TV são outros, o 

público jovem necessita de uma programação adequada a sua idade e ao seu dia a dia. Quem é 

jogador de Counter Strike, Overwatch ou qualquer outro game, agora se sente representado por 

esse canal em questão. Tudo isso demonstra inovação, novo público alvo, exploração de novos 

esportes e futuramente uma discussão sobre o que é esporte. Nomenclaturas antigas estão em 

constante desmoronamento, assim como o formato de fazer TV no Brasil. 

 

NFL no Brasil: O país que adotou o esporte da bola oval 

A National Footbal League - NFL é a liga nacional de futebol americano, sendo a final 

do torneio, o SuperBowl, o mais assistido evento esportivo no mundo. Atualmente, o Brasil é 

um dos países que recebem as transmissões desse esporte pelos canais esportivos ESPN e 

Esporte Interativo. O atual campeão é o Denver Broncos. As transmissões da ESPN são 

exclusivas para a TV Fechada, enquanto as do Esporte Interativo são apenas para a TV aberta. 

Além dos jogos que são de no mínimo duas exibições a cada final de semana, uma na segunda 

e outra na quinta, ambos os canais possuem programas que debatem sobre os times durante toda 
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a competição. Toda essa programação voltada ao Futebol Americano criou uma legião de fãs. 

Essa paixão contribui mais do que pessoas assistindo e sim atletas brasileiros praticando esse 

esporte em nível nacional, estadual e regional. 

Veja (2015) é de suma importância para explicar a forma de trabalho do Futebol 

Americano no Brasil. "Linha de Scrimmage - linha formada por onze jogadores para soltar a 

bola. Ela é repassada ao Quaterback" (VEJA, 2015, p. 83). Esse é o principal jogador e das 

mãos deles saem às jogadas que buscam o Touchdown que vale seis pontos e dá o direito a um 

chute extra e caso passe pelo grande Y ao fim do campo é somado mais um ponto. "Na 

comunidade oficial do Facebook da NFL, o Brasil é o terceiro colocado em número de curtidas, 

atrás somente dos Estados Unidos e do México. Em 2012 era o sétimo colocado com 42.000 

mil curtidas e em 2015 superando a marca de 430, 000 mil. (VEJA, 2015, p. 84). 

No ano de 2015 foi apontado que existem cerca de 5,000 mil atletas de FA no Brasil, na 

NFL, Cairo Santos é o único brasileiro. Existem três estilos praticados no Brasil, tradicional 

que seria com todo o equipamento e campo demarcado, o flag que possui menor contato físico 

e o beach que é disputado na praia. São mais de 100 equipes masculinas e femininas. Sendo o 

Brasil Onças a nossa seleção brasileira da modalidade. 

O Esporte Interativo transmite apenas a NFL, mas a ESPN vai além e mostra as disputas 

desse esporte nas faculdades, na qual, os clubes contratam os melhores atletas no início de cada 

ano. Por fim os jogos das faculdades do Canadá, esse último de forma esporádica. Todos esses 

jogos, reprises e programas sobre o tema trouxeram uma inovação em acompanhar esportes, 

pois a forma de se jogar, estratégias e marcar pontos mudaram os hábitos dos brasileiros em 

verem esportes. 

As exibições da NFL no Brasil serviram muito mais do que apenas para o entretenimento 

dos brasileiros. Sem eles aparentemente não teríamos essa modalidade por aqui ou os percalços 

para o desenvolvimento seriam enormes. A bola oval voa de agosto a fevereiro, mas o legado 

que vem sendo construído por ESPN e Esporte Interativo nesse esporte já está se perpetuando 

para novas gerações. 

 

Considerações Finais 

Se o estrangeirismo nos esportes apontados é algo positivo ou negativo, isso fica a cargo 

de cada um ter o seu ponto de vista. Para mim é positivo ao apresentar novas proporções que o 

esporte pode alcançar, assim como no conhecimento frente a outros esportistas que possuem 

bastante capacidade de se tornarem em ídolos. É negativo, pois em muitos desses momentos, 
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os brasileiros praticantes desses esportes não são os protagonistas, na maioria das vezes apenas 

aponta a falta de apoio aos desportistas. Além do péssimo uso das tecnologias em usar 

transmissões piratas. Em nenhum momento esse trabalho cita esses exemplos como forma de 

favorecer ou denegrir os mesmos. O intuito é apenas apontar como a Luta Livre e os outros 

esportes recebem o que vem de fora do Brasil e a forma de isso tudo se desenvolver com grande 

facilidade. 

Esse trabalho não é para se encerrar essa discussão é para se iniciar a mesma e assim se 

poder apresentar outros fatores em próximas obras. Assim como para motivar outros 

pesquisadores a analisarem como o produto estrangeiro cresce no Brasil e se torna parte da 

nossa cultura, cotidiano e preferências.    
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O Uso da Narrativa Transmídia na Neochanchada148 
 

Lidianne Porto MORAES149 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo 

O advento das novas mídias alterou a forma de produzir e consumir os produtos audiovisuais. 

Os produtos midiáticos que antes eram disponibilizados em apenas um veículo de comunicação, 

recentemente encontram-se dispersos nas múltiplas mídias. Henry Jenkins (2009) conceitua isto 

como cultura da convergência e dá nome a estas novas narrativas de transmídia. Dentro deste 

processo, encontram-se as comédias cinematográficas brasileiras, no caso do nosso estudo 

voltamos a Neochanchada e a utilização das narrativas transmidiáticas na formação de suas 

histórias. 

 

Palavras-chave: Comédia; Neochanchada; Transmídia. 

 

 

Introdução 

 O ser humano é considerado um ser social por conseguir viver em sociedade mediante 

as interações sociais. Entretanto, antes do advento das novas mídias e até mesmo da 

alfabetização ele já se comunicava, isto desde a pré-história, quando, por meio das pinturas 

rupestres, relatava-se o modo de se viver daquela sociedade. Com o desenvolvimento, foi 

possível obter uma evolução da linguagem, estando esta datada há mais de cinquenta e cinco 

mil anos. A comunicação, ao mesmo tempo concreta e não palpável, apesar de não ser um 

processo natural acabou se tornando algo naturalizado. E foi por meio dela que a humanidade 

estabeleceu relações sociais, regras de convivência, atribuiu valores e moral, enfim criou um 

sistema social. 

Segundo John B. Thompson (2012), em grande parte da história da humanidade as 

interações foram face a face. Entretanto, com o desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), criou-se novos tipos de interações sociais que se estenderam 

no espaço, e em alguns momentos, até no tempo. Estas foram classificadas em três tipos: face 

a face, mediada e quase-interação mediada. A interação face a face é dialógica e acontece no 

contexto de co-presença; na interação mediada já há uma extensão da localização e da 

temporalidade, além da utilização de um meio técnico, como o telefone; por fim temos a quase-

interação mediada que, diferente das anteriores, possui um caráter monológico e é destinada a 
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um número indefinido de receptores, além de ser estabelecida pelos meios de comunicação de 

massa, que “exige a intermediação de um meio técnico, ou multiplicador que permite atingir 

um público anônimo, heterogêneo e fisicamente disperso” (TEMER E NERY, 2009, p.17).  . 

Adotando a linha de pensamento do autor, a sociedade vigente articula-se quase que 

exclusivamente pela quase-interação mediada, pois os veículos atuam ativamente na 

ressignificação dos papéis sociais, nos estilos de vida e nos comportamentos. Sendo assim, a 

cultura e os processos de produção dos conteúdos audiovisuais se alinham por eles, e o discurso 

de transmídia, surge depois da evolução e disseminação destes. Como o presente trabalho visa 

discorrer sobre a utilização da narrativa transmídia na neochanchada, nos faz necessário 

explanar sobre o humor no cinema brasileiro e apresentar o conceito de neochanchada para 

depois atentarmo-nos aos elementos de transmídia nas respectivas obras audiovisuais. 

 

Humor à brasileira 

 Embora renegada por alguns críticos e estudiosos, a comédia já fazia se presente na 

classificação de Aristóteles, perpassou a arte, e encontra-se hoje nos veículos massivos de 

comunicação, tendo um padrão e sendo também uma “arma” frente as obras estrangeiras. Está 

presente na literatura nacional por meio do personagem Macunaíma, na pintura e dentre tantos 

outros produtos artísticos. 

 Na cultura popular brasileira a comédia é uma importante expressão. O nosso cinema 

criou a chanchada, nas décadas de 1930 a 1950; a pornochanchada, na década de 1970; e hoje 

falamos de uma neochanchada, pós anos 2000. A chanchada teve seu apogeu através da 

Atlântida Cinematográfica, com o desenvolvimento de roteiros esquemáticos, piadas do circo 

e do teatro de revista, além de potencializar o sucesso de Oscarito e Grande Otelo. Com 

personagens populares e paródias do que era desenvolvido no estrangeiro, as comédias atraíram 

um público desejável para a época, permitindo o autofinanciamento e ainda o lucro. Posterior 

ao fim do ciclo e do Cinema Novo (1960) houve a fase da pornochanchada, aliando o erotismo 

ao riso. Pouco se mostrava de sexo e, na maior parte das vezes, os filmes viam carregados de 

lições de moral e de estereótipos. A pornochanchada ainda popularizou estrelas, como Vera 

Fischer e Sônia Braga, e permaneceu com as paródias, como Bacalhau e Banana Mecânica, 

paródias de Tubarão e Laranja Mecânica, respectivamente. Já a neochanchada, neologismo 

utilizado para designar a comédia contemporânea brasileira, apesar de trazer elementos 

semelhantes aos momentos anteriores do cinema nacional e já ter sido empregado por 

profissionais da mídia, críticos, exibidores, analistas de mercado e recentemente aparecer na 
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fala de Ingrid Guimarães durante os créditos de um longa-metragem (Um namorado para minha 

mulher), até então não é um nome consolidado. Suas características mais predominantes são a 

presença do elenco da televisão e do teatro stand-up150, além da proximidade com a linguagem 

da televisão. 

 Neste período, o da neochanchada, ressaltamos as interfaces do humor entre cinema, 

televisão, internet e múltiplas plataformas, assim como menciona Anna Maria Balogh: “O riso 

e o humor na contemporaneidade passaram a existir nos meios sonoros, nos meios visuais, nos 

meios audiovisuais, digitais, em toda parte, e podem resultar da intervenção de qualquer vil 

mortal ligado no midiático” (BALOGH, 2012, p.11). Em síntese, a cultura contemporânea 

torna-se cada vez mais híbrida, fruto da convergência e da interconexão de linguagens e 

suportes; que para Nestór García Canclini nada mais é que os “processos sócio culturais nos 

quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2011, p. XIX).  

Anna Maria Balogh (2012, p.12) observa também que há um vasto leque de 

denominações que surgiram para as comédias: “screwball comedy, slapstick comedy, sex 

comedy, sitcom, chanchada, pornochanchada, pastelão, farsa, programe-te radiofônico, música 

com fins humorísticos, leitura”, ademais a neochanchada. Cada período e cada meio 

popularizou um tipo de comédia, assim, segundo a autora, “humor é também experimentação 

com as linguagens e seus limites” (BALOGH, 2012, p.12). Diante disso, o fenômeno transmídia 

favorece esta experimentação e a articulação, desenvolvendo novos tipos de humor. 

No cenário atual, com o advento das novas mídias, a produção, exibição e recepção dos 

produtos também foi modificada. Por tratar-se de um fenômeno social e humano, pela parte 

humana ele se manifesta na cultura, e pelo social, em uma sociedade midiatizada, destaca-se 

mediante a mídia ou pelas produções dela. Ao ser inserido no âmbito social, o riso só faz sentido 

em grupo, e possui um caráter histórico, logo subentende-se que “para ser compreendido e levar 

ao riso, o humor precisa tratar de atitudes humanas que tenham ligação com uma sociedade, 

com uma cultura, com um determinado grupo social e com um tempo histórico definido” 

(SANTOS, 2012, p. 35). 

Depois do século XVII, quando houve a Revolução Industrial, o regime capitalista se 

instaurou e novas relações sociais e formas de comunicação abrigaram a população. Os veículos 

                                                 
150 Stand-up é um tipo de comédia americano realizado por apenas um comediante. No Brasil popularizou-se e 

levou ao sucesso vários humoristas, como Fábio Porchat e Danilo Gentili. 
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de comunicação de massa passaram a fornecer informações e a alimentar o imaginário de seus 

receptores. Decorrente disto, o humor passou a ser um dos principais recursos utilizados por 

esta indústria para seduzir seus consumidores. Do mesmo modo, com a proliferação das novas 

mídias, a distinção entre público e privado tornou-se mais complexa, acarretando em alterações 

nos conteúdos humorísticos. Se na Comédia Antiga o riso era proporcionado 

preponderantemente por questões políticas, na Comédia Nova volta-se a questões de ordem 

privada, como os relacionamentos. Entretanto, elas não deixam de ser questões de interesse do 

público, como cita Jean-Claude Bernadet (2013) em um comentário no seu blog: 

 

Após acalorada discussão em torno de De Pernas Pro Ar 2, venho a público 

manifestar minha esperança de que as gentes bem pensantes, os intelectuais, 

os artistas, os autores, os poetas e outros de gosto requintado, não caiam na 

mesma burrice dos anos 50. Foi preciso esperar a morte da chanchada para 

que a elite percebesse que Oscarito e Grande Otelo eram grandes atores, e que 

Carnaval Atlântida era um filme político. De Pernas Pro Ar 2 é um filme atual 

que trata de problemas que angustiam boa parte da classe média como: o 

trabalho da mulher, a relação da mulher que trabalha com o marido, os filhos 

e a casa, o stress da mulher executiva que estressa os homens, o péssimo 

estado da telefonia celular no Brasil e também o celular como adição, a 

exportação de produtos brasileiros, etc. Se o filme não abordasse comicamente 

questões do seu interesse, o público não teria sido tão numeroso (BERNADET 

apud ARTHUSO, 2013). 

 

 Trazendo o comentário de Jean-Claude Bernadet para os estudos de Martín-Barbero 

(1997), o popular possui um lugar metodológico, que é como um canal de comunicação, e a 

assimilação do hegemônico não o torna subalterno, portanto audiência não é sinônimo de 

submissão. Com isto, não se fala em uma dominação social exterior ao sujeito, mas em uma 

representação de interesses que, de alguma forma, a classe subalterna se identifica. É uma 

construção não só da força, mas do sentido. Conforme o teórico, o povo existe em um sentido 

político e a cultura também deve ser considerada assim. 

Levando em consideração a ascensão social que o Brasil teve nos últimos anos, o 

público das comédias – em especial para o nosso estudo, o público das neochanchadas - se 

reconfigurou. Como resultado disso, a maior parte da população passou a consumir arte e 

cultura, produto disponível nos primórdios apenas a “elite”; a temática das obras aproximou-se 

do que é considerado popular; e todo o processo de produção, distribuição e exibição dos filmes 

foi reformulado. Sendo assim, “a análise empírica desses processos, articulados com estratégias 

de reconversão, demonstra que a hibridação interessa tanto os setores hegemônicos como aos 
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populares que querem apropriar-se dos benefícios da modernidade” (CANCLINI, 2011, 

p.XXII). 

A questão da comédia é tão importante para o Brasil que a obra fílmica marco da 

retomada151, Carlota Joaquina, de Carla Camurati, fora uma comédia. No cinema, a comédia 

se faz presente desde os filmes mudos, como com os clássicos de Charles Chaplin. Na história 

do cinema brasileiro, a comédia tem início em 1908, com o filme Nhô Anastácio chegou de 

viagem; anos depois, com a chegada do cinema sonoro, há o ciclo das chanchadas. A comédia 

cinematográfica brasileira teve alterações com o tempo, mas permanece sendo bem recebida 

pelo público, podendo ser confirmado nos filmes de Renato Aragão e na neochanchada, como 

pode ser aferido na tabela abaixo: 

 

 

                                                 
151 O cinema brasileiro teve sua história marcada por ciclos, que foram bruscamente interrompidos. Após um 

período de grande desenvolvimento de obras cinematográficas, e posterior ao período da ditadura militar, houve o 

fechamento da Embrafilme, que acarretou em uma crise do cinema nacional, com a parada das produções. A 

retomada só foi acontecer em meados dos anos 1990, com o auxílio das leis de incentivo e tendo como marco o 

filme Carlota Joaquina. 

Figura 1:As 20 maiores bilheterias do Cinema Nacional (1970-2015) 
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 Em 1930, o governo de Getúlio Vargas facilitou a popularização do rádio no Brasil, ao 

permitir que as emissoras inserissem anúncios publicitários comerciais em sua programação. O 

veículo viveu seu apogeu até os anos 1950, quando a televisão começou a invadir os lares dos 

brasileiros. Segundo Roberto Elísio dos Santos (2012, p. 49), “ao lado da radionovela e dos 

programas de variedades que apresentavam números musicais, os programas de humor foram 

importantes para a conquista do ouvinte”.  

A Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, foi a mais importante nas décadas de 1940 e 1950 

e transferiu seu elenco para as chanchadas. Com personagens estereotipados e humor era 

apreciado por ouvintes de todas as idades. Com a massificação da televisão, o rádio foi 

perdendo sua força e seus programas migraram para o veículo, e a chanchada foi praticamente 

extinta. Alguns humoristas da televisão, como Chico Anísio, levaram para a TV a fórmula 

criada no rádio, outros conseguiram inovar, como Manoel da Nóbrega, em 1957, com “A Praça 

da Alegria”, na TV Paulista. Ademais aos programas de humor, a televisão incorporou em sua 

grade séries humorísticas, como A diarista e A grande família, como também os sitcons152, que 

é o exemplo de Vai que Cola. 

 O humor da neochanchada é uma mistura do teatro, do rádio e da TV dos anos 1980 

aliado a estética das chanchadas, e que cria uma dramaturgia pautada pelo entretenimento, como 

relata Rodrigo Fonseca (2011). A estratégia da convergência passa então a ser uma prática 

comum no desenvolvimento do audiovisual na sociedade capitalista. Esta convergência, 

conceituada por JENKYS (2009), não ocorre apenas nas múltiplas plataformas da mídia, ela 

também acontece nas pessoas que assumem o seu controle (na vida, nos relacionamentos, nas 

fantasias, nos desejos e nas experiências).  

No novo panorama, os meios antigos não deixam de existir, eles apenas passam a 

interagir com os novos e transformam-se pela introdução de novas tecnologias. Para Lia Bahia 

Cesário, “o mundo contemporâneo assiste um inevitável processo de interdependência e 

complementaridade entre os meios que compõem o espaço audiovisual, que abalam as 

fronteiras entre os espaços midiáticos e as falsas oposições” (2012, p.87). 

 A Globo Filmes, responsável por grande parte dos filmes da neochanchada, assume a 

função de grande protagonista no ambiente da convergência entre cinema e televisão e de 

narrativas transmídia. Pois, como afirma Henry Jenkins (2009, p.138), “ a lógica econômica de 

                                                 
152 Situation comedy ou comédia de situação é o nome dado a um tipo de humor televisivo que teve início nos 

Estados Unidos, no início da década de 1950, e que normalmente utiliza apenas um cenário. 
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uma indústria de entretenimento integrada horizontalmente – isto é, uma indústria onde uma 

única empresa pode ter raízes em vários diferentes setores da mídia – dita o fluxo de conteúdo 

pelas mídias”. Nestes termos, interessa-nos discutir este entrelaçamento de narrativas em mídias 

dispersos. 

 

O contexto transmidiático da neochanchada 

 Voltando a nossa constituição enquanto sociedade, o processo de formação do povo 

brasileiro se deu de forma híbrida, como resultado da mistura entre os colonizadores 

portugueses, os índios e os africanos. Alguns autores costumam dizer que a nação é como uma 

colcha de retalhos, tanto do ponto de vista da mestiçagem genética quanto cultural. Neste caso, 

os produtos audiovisuais também são resultado desta interculturalidade. Algo semelhante 

ocorreu com o espaço audiovisual brasileiro, ao se constituir pela pluralidade cultural: o cinema 

explorou nuances do teatro de revista, enquanto a televisão baseou-se no modelo radiofônico. 

Apesar disto, durante muito tempo o cinema fora caracterizado por possuir o papel artístico e à 

televisão função comunicativa. As dicotomias se estenderam para outras mídias e 

fundamentaram os estudos na área do audiovisual, sendo possível de enxergar na literatura 

existente sobre os meios. Consagrou-se no imaginário que cinema é um meio cultural e 

televisão um meio de comunicação. 

Mesmo diante da construção deste imaginário, o cinema brasileiro contemporâneo tem 

assumindo uma nova cara por conta do diálogo com a televisão, e principalmente por grande 

parte de seus realizadores serem deste veículo. A redundância de conteúdos em diferentes 

plataformas, a aprovação de projetos de diretores da emissora, além da exploração de técnicos 

e atores de novelas e programas fez com que a Globo se tornasse hegemônica nas produções. 

Além do mais, a sétima arte se deu pela apropriação de elementos do teatro, da literatura e do 

circo, nos passos em que a televisão se baseou no modelo comercial radiofônico. E “se no seu 

nascedouro cinema e televisão eram frutos da circularidade latente, no qual transitavam 

elementos de diversas produções artísticas e mídias, com o projeto modernizador brasileiro há 

uma cisão radical entre os meios” (CESÁRIO, 2012, p.85). 

Nos últimos anos, o público brasileiro, “passou a encontrar forte identificação temática 

e estética das produções televisivas com os filmes brasileiros que alcançaram o circuito exibidor 

comercial” (SANGION, 2012, p.51). O que de fato ocorre é que as maiores bilheterias trazem 

o selo da Globo Filmes, e são a grande maioria enquadradas no que chamamos de 
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Neochanchada. Isto se dá pelo processo do hibridismo, no qual a Globo obteve êxito ao adentrar 

em diferentes setores da comunicação audiovisual. 

 

José Mário Ortiz Ramos (2004) reforça que a mudança fundamental neste 

cenário de interfaces, “está relacionada com uma entrada maior do fortíssimo 

setor publicitário na produção de filmes. Enfim temos a penetração ascendente 

da televisão – leia-se TV Globo, a maior emissora aberta do país com sua forte 

teleficção – no ramo cinematográfico. Seja valendo-se da técnica digital que 

elevou o padrão televisivo, seja com sua entrada no setor de canais a cabo ou 

participando diretamente da produção de filmes” (RAMOS, 2004 apud 

COVALESKY, 2009, p. 109). 

 

  Assim, “a compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade 

de experiência que motiva mais consumo” (JENKINS, 2009, p.138). E é neste contexto que a 

Globo Filmes adentra, com a estratégia de expandir os negócios mediante o interesse 

econômico. Entretanto, as abordagens que apresentavam cinema e televisão em polos distintos 

perdem o sentido no período marcado pela convergência midiática. Os anos 2000 exigem que 

seja repensado esta distinção cultural estabelecida a priori no audiovisual brasileiro. “As 

experiências de circularidade entre cinema e televisão evidenciam o processo de deslocamento, 

interface e alargamento de fronteiras como estratégia de sobrevivência diante do adensamento 

transnacional das trocas econômicas e culturais” (CESÁRIO, 2012, p. 86). 

 A distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas aproxima-se do que Néstor García 

Canclini (2011) determina como processos de desterritorialização e descolecionamento. 

Segundo Juliana Sangion (2012), a desterritorialização se dá pela mudança nos contextos da 

reprodução pós-moderna, e o deslocamento está nas mais variadas plataformas disponíveis para 

a exibição, incluindo até o serviço streaming153. A Globo Filmes então é uma major da indústria 

cinematográfica e televisiva, desenvolvendo-se entre o global e o nacional; partindo do 

elemento cultural para o desenvolvimento e estabelecimento de um gosto de popular. 

A noção de popular aqui não se concentra apenas nos objetos, mas também nas suas 

condições de produção e consumo. Como menciona Néstor García Canclini (2011, p.221), o 

popular se consagra por processos híbridos e utiliza de signos de identificação advindos de 

múltiplas classes e nações. A partir desta ideia, é “possível construir uma nova perspectiva de 

análise do tradicional-popular levando em conta suas interações com a cultura de elite e com as 

indústrias culturais” (CANCLINI, 2011, p.214-215). Logo, a noção de popular estabelecida 

                                                 
153 Streaming é um serviço de reprodução de conteúdo por meio de um pacote de dados. 
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pelos veículos é a mesma do mercado: o popular seria o que mais vende, o que atende aos 

interesses da economia. Assim, a comédia brasileira contemporânea, a neochanchada, é um 

produto popular. 

Nem só o conceito de popular foi modificado, como também o modo de produzir e 

distribuir conteúdo, levando que as pessoas assumam novos modos de ver e consumir as obras. 

Novas forças passam a influenciar o mercado e o processo de interdependência e 

complementariedade entre cinema e televisão adensa, os profissionais também começam a 

transitar por diferentes plataformas e experimentar novas estéticas e ferramentas de produção, 

como afirmou Juliana Sangion (2012):  

 

Hoje, esses profissionais transitam pelas diferentes plataformas, trocam 

informações e experimentam novas formas estéticas e de produção. Com 

relação aos conteúdos, temos que a divisão entre linguagens e indústrias — 

cinematográfica e televisiva — está em seu momento mais frágil. Tem sido 

cada vez mais difícil não identificar características de um meio inseridas em 

outro, o que acaba por criar novos parâmetros audiovisuais (SANGION, 2012, 

p.54). 

 

Potencializando os novos parâmetros audiovisuais, que alteram a convivência diária 

com a televisão, com os meios eletrônicos e na forma de enxergar as imagens, surge as 

narrativas transmídias: 

 

Uma narrativa transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como um parque de diversões” 

(JENKINS, 2009, p.138). 

 

 Vai que Cola, sitcom brasileira produzida e exibido pelo Canal Multishow, teve a exibição de 

sua primeira temporada em 2013 e é um exemplo de produção que explora a narrativa transmídia. O 

programa, anteriormente exibido apenas na telinha da televisão, em 2015 ganhou um longa-metragem. 

Apesar das histórias não terem conexão em si, os personagens das narrativas são os mesmos. Acrescido 

ao filme, há também os DVD’s e os combos vendidos pelos multiplex exibidores da obra. A obra lançará 

sua continuidade no final deste ano, de 2016. A ação no Brasil já foi executada com outros produtos de 

sucesso, como com a transcodificação de microsséries da televisão para o cinema, que é o caso de O 

Auto da Compadecida (2000), e de telenovelas para o cinema, como é o caso de Carrosel (2015), com 

a venda de DVD’s, álbuns de figurinhas, cadernos, estojos, bonecos, fantasias etc. 
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Ademais, a distribuição audiovisual também entrou na onda da convergência e teve 

algumas alterações. Com a modernização do sistema home-video e a popularização dos DVD’s, 

a indústria da televisão criou box de séries televisivas, não deixando o espaço exclusivo para 

os filmes. Atualmente, o mercado doméstico ainda explora os serviços via streaming, no qual 

é possível assistir os produtos culturais na hora e lugar que quiser, por meio de um dispositivo 

tecnológico. Então finalizamos o trabalho com a citação de Henry Jenkins (2009, p.38): 

“estamos numa era de transição midiática, marcada por decisões táticas e consequências 

inesperadas, sinais confusos e interesses conflitantes e, acima de tudo, direções imprecisas e 

resultados imprevisíveis”. 

 

Considerações finais  

 O presente trabalho abordou a narrativa transmídia, resultado de uma cultura da 

convergência possível apenas pela proliferação das novas tecnologias de informação e 

comunicação (tics). O advento das novas mídias, pós Revolução Industrial, alterou as interações 

sociais e consequentemente os modos de produção, distribuição e exibição dos produtos 

culturais. Se antes o processo comunicativo e as obras audiovisuais dispunham-se em apenas 

um dispositivo, hoje encontra-se disperso em múltiplas plataformas da mídia. 

 O trabalho em questão desenvolveu-se por um processo evolutivo, por meio do estudo 

da comédia brasileira, desde as produções do rádio, passando pela televisão e chegando no 

cinema. Então, foi possível identificar as interfaces entre os meios no cenário atual. No caso da 

Neochanchada, a Globo Filmes configura-se como uma major potencializadora das narrativas 

transmidiáticas. Ao alcançar o tripé produção, distribuição e exibição de suas obras, estende 

suas histórias de microsséries a longas-metragens, telenovelas a fanfictions, além da produção 

de revistinhas, HQ’s, bonecos, DVD’s, dentre outros. Existe aqui um diálogo entre cinema e 

televisão, são as duas linguagens se aproximando. 

Estes fatores auxiliam-nos na aplicação do neologismo neochanchada, empregado a se 

referir as comédias contemporâneas brasileiras que trazem esta semelhança entre o humor da 

televisão, do cinema e do teatro stand-up. Diferente das chanchadas e das neochanchadas, estas 

obras destinam-se a um novo público popular, consumidor de cultura e de arte, mas que possui 

como temática de suas histórias a vida particular dos cidadãos comuns. 

Por este artigo tratar-se apenas de um ensaio de pesquisa não nos foi permitido 

aprofundar nas questões estéticas mais voltadas a suas narrativas, ficando então como objetivo 

para os próximos trabalhos. 
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Ressurreição Virtual: uma análise do episódio Be Righ Back, da série de 

TV Black Mirror, com base no paradigma midiológico tecnológico154 
 

Luiz Felipe Fernandes NEVES155 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 

 

Resumo 

O artigo faz uma revisão bibliográfica de conceitos-chave desenvolvidos por autores de 

correntes teóricas agrupadas em torno do paradigma midiológico tecnológico, com o objetivo 

de analisar um dos episódios da série de TV Black Mirror, cujo mote são as alterações na 

organização social proporcionadas pelo avanço das novas tecnologias, sobretudo de 

comunicação. 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Ciberespaço; Virtualização; Simulacro. 

 

 

Introdução 

 Um mundo permeado por aparatos de tecnologia altamente avançada não é mais produto 

da ficção científica. Das tarefas simples, cotidianas, às mais complexas, a sociedade 

contemporânea lança mão de dispositivos que têm transformado a maneira como as pessoas 

organizam o tempo e o espaço e, num sentido mais amplo, suas relações sociais. Os onipresentes 

smartphones – aparelhos móveis com acesso à Internet – são hoje a representação física e 

simbólica mais emblemática da Era da Informação (CASTELLS, 1999) – base da nova estrutura 

social da chamada sociedade em rede. 

 A disseminação desses dispositivos e o crescente acesso à Internet – ainda que exista 

uma grande parcela da população mundial excluída digitalmente – naturalizam o convívio com 

a tecnologia. Muitas vezes, rotinas e comportamentos são paulatinamente alterados sem que 

sejam percebidos conscientemente. Sendo assim, há que se valer de exercícios de abstração e 

reflexão propostos pela arte, pela literatura, pelo cinema, pela pesquisa científica, entre outros, 

para perceber e analisar os diferentes aspectos relacionados a esses novos arranjos sociais que 

se estabelecem a partir do avanço tecnológico. 

 Uma proposta de reflexão é feita pela série de TV britânica Black Mirror, que usa o 

mote das novas tecnologias para vislumbrar as formas como a sociedade poderá se organizar a 

                                                 
154Trabalho apresentado no GT8 – Narrativas, Entretenimento e Tecnologia, do VIII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016. 
155Aluno especial do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), aluno do Curso de 

Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing da UFG, graduado em Jornalismo pela UFG (2004). 

E-mail: lffernandes08@gmail.com. 
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partir delas num futuro próximo. Temas diversos como política, traição e justiça são abordados 

em episódios provocativos e com alta carga dramática, potencializados pela capacidade 

imaginativa evidenciada nos coerentes roteiros do autor Charlie Brooker, em que cenários 

futuristas são projetados de forma surpreendentemente plausível e verossímil. 

Para a análise proposta por este artigo foi escolhido o episódio Be Right Back, em que 

uma pessoa é “ressuscitada” a partir das informações que ela publicou durante a vida em redes 

sociais na Internet. Para este esforço analítico, elegeu-se o paradigma midiológico tecnológico 

(TEMER; NERY, 2009), que fornece o arcabouço teórico que procura analisar e explicar a 

dinâmica social que se estabelece com o desenvolvimento tecnológico e com as novas 

tecnologias de comunicação. O episódio em questão será analisado com base em revisão 

bibliográfica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) da produção teórica de Marshal McLuhan 

(1971, 2002) – um dos estudiosos mais representativos da Escola Canadense – e a partir de 

conceitos como ciberespaço e cibercultura (LÉVY, 2010, 2015), cultura da virtualidade real 

(CASTELLS, 1999) e simulacro (BAUDRILLARD, 1990, 1991). 

 

Espelho Negro 

 Black Mirror (Espelho Negro, em tradução livre) é uma série de TV escrita por Charlie 

Brooker156 e produzida pela Endemol Shine UK, do Reino Unido, produtora responsável por 

programas que alcançam altos índices de audiência na Europa e nos Estados Unidos. A empresa 

também é responsável por programas de entretenimento como Big Brother e MasterChef, cujos 

formatos são exportados para diversos países, incluindo o Brasil. Black Mirror começou a ser 

exibida em 2011 pelo canal de TV britânico Channel 4, sendo distribuída em DVD em 2012. 

A série ficou conhecida em outros países em 2015, ao ser disponibilizada pelo serviço de 

streaming157 Netflix. 

 Apesar de ser catalogada como série de ficção científica, Black Mirror vai além da 

fórmula “humanos versus robôs/extraterrestres” ou da projeção de cenários futuristas – 

paradisíacos ou apocalípticos – proporcionados por transformações hipertecnológicas. Dividida 

em episódios independentes, sem sequência narrativa, a série aborda o impacto das tecnologias 

avançadas – principalmente de comunicação – nas relações sociais. Cada episódio tem como 

                                                 
156 Alguns episódios têm coautoria de Konnie Huq, Jesse Armstrong, Michael Schur, Rashida Jones e William 

Bridges. 
157 Tecnologia de transmissão de dados via Internet que permite que o usuário tenha acesso ao conteúdo sem 

precisar armazená-lo em seu computador ou dispositivo móvel. 
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pano de fundo um dispositivo ou ambiente tecnológico e, a partir daí, desenrolam-se as tramas 

dos personagens, envoltos em novas formas de relacionamento e organização social, cultural, 

política e econômica. Fica claro que o autor inspira-se nos aparatos tecnológicos já existentes 

– smartphones e outros dispositivos móveis, drives de armazenamento de dados, redes sociais, 

entre outros –, vislumbrando o que eles podem passar a oferecer num futuro próximo. Charlie 

Brooker “prevê” um futuro que, dados os avanços que já experimentamos atualmente, é 

extremamente realista e factível, o que torna a série ainda mais intrigante. 

 Em sua página oficial158, Black Mirror é descrita como uma série sobre o “mal-estar 

coletivo sobre o nosso mundo moderno”. A sinopse segue dizendo que dispositivos 

tecnológicos como telas de plasma, monitores e smartphones são “espelhos negros” de nossa 

existência no século XXI, que mudam nossa noção de realidade. “Fazemos adorações nos 

altares do Google e da Apple. Os algoritmos do Facebook nos conhecem mais intimamente que 

os nossos pais. Temos acesso a toda a informação no mundo, mas não sobra espaço do lado 

esquerdo do cérebro para absorver nada além do que um tuíte de 140 caracteres”, conclui a 

descrição. 

 Por enquanto, Black Mirror possui três temporadas e 13 episódios. Em 2012 a série foi 

vencedora do International Emmy Awards159, concedido pela International Academy of 

Television Arts & Sciences, na categoria “Filme para TV/Minissérie”. 

 

Ressurreição virtual 

 O episódio de Black Mirror em análise é intitulado Be Right Back (Volto Já, em tradução 

livre). Trata-se do primeiro episódio da segunda temporada. Ele narra a história do jovem casal 

Martha (Hayley Atwell) e Ash (Domhnall Gleeson), que se muda para uma casa simples do 

interior onde já morou a família do jovem – pai, mãe e irmãos já falecidos. Desde o início fica 

evidente a dependência do rapaz ao seu smartphone, a ponto de, em alguns momentos, sequer 

escutar o que sua mulher lhe pergunta. A perspectiva de uma vida tranquila e feliz é 

repentinamente rompida no dia seguinte, quando Ash morre em um acidente com a van que 

fora alugada para a mudança. 

 Durante o funeral, Martha é interpelada pela amiga Sara (Sinead Matthews), que fala de 

um serviço experimental que permite manter contato com pessoas mortas. Sara faz questão de 

                                                 
158 www.channel4.com/programmes/black-mirror (Acessada em 15/10/2016). 
159 Prêmio do qual já foram vencedores produtos da TV brasileira como o Jornal Nacional, as novelas Caminho 

das Índias, Lado a Lado e Império, e a minissérie A Mulher Invisível. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
330 

 

dizer que “não é uma coisa espiritual maluca” e que o software se baseia no conteúdo publicado 

pela pessoa em redes sociais na Internet durante toda a vida – uma espécie de recriação ou 

ressurreição virtual. Martha rechaça o conselho, mas posteriormente descobre que a amiga 

deliberadamente a inscreveu no serviço. 

 Dias depois, atordoada com a descoberta de que estava grávida, Martha decide entrar 

em contato, pelo computador, com a versão virtual do marido morto. Para sua surpresa, recebe 

respostas textuais condizentes com a personalidade de Ash. Logo depois, a interação passa a 

ser feita também por áudio, quando Martha alimenta o perfil do marido com vídeos e fotos 

capazes de ampliar seu repertório de respostas, tornando-o mais fiel à realidade. Passado o 

estranhamento inicial, Martha acaba por estabelecer uma interação diária com o Ash virtual. 

 O próximo passo foi experimentar mais um serviço oferecido pela empresa. Essa 

personalidade virtual foi inserida numa espécie de boneco ou “robô humanóide”, fabricado com 

“músculo sintético”, com as características físicas de Ash, o que possibilitou dar “vida” ao 

rapaz. Ele está novamente ali, andando, conversando, interagindo – tudo a partir da combinação 

das informações que deixou ao longo da vida pelas redes sociais. A versão recriada, entretanto, 

tem suas limitações. Quando tem sua mão colocada sobre o seio da mulher, por exemplo, ele 

informa que não há registro de sua resposta sexual. “Eu não falei sobre isso nas coisas online”, 

diz. Sendo um boneco, Ash não precisa comer, dormir e nem mesmo respirar, e logo suas 

respostas e reações mecânicas passam a não ser suficientes para preencher o vazio de Martha. 

 Extremamente abalada, Martha leva Ash à beira de um penhasco e pede para que ele 

pule. No tenso diálogo que se desenrola na cena, a jovem o acusa de ser “apenas algumas 

ondulações” de seu verdadeiro marido. O corte abrupto de cena leva a alguns anos depois, na 

mesma casa, com a filha do casal já criança. Ela comemora o aniversário com a mãe e pede 

para levar um pedaço de bolo para o sótão, onde está Ash. A menina não o chama de pai. O 

episódio termina com a expressão triste e angustiada de Martha ouvindo o diálogo entre sua 

filha e a versão recriada do pai. 

 

Paradigma midiológico tecnológico 

 Nem sempre as pesquisas cujos objetos de estudo estabeleciam relação direta ou indireta 

com a Comunicação estiveram delimitadas dentro do campo de conhecimento específico da 

Comunicação Social, recebendo, ao longo de seu desenvolvimento como ciência social 

aplicada, contribuições da Sociologia, da Psicologia, da Filosofia e até mesmo das Ciências 

Exatas. A compreensão da complexidade do sistema comunicativo sempre se valeu de uma 
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abordagem multidisciplinar (WOLF, 2007). Em busca da sistematização do conhecimento que 

vem sendo produzido desde o início do século XX na área da Comunicação, costuma-se 

estabelecer um ordenamento conceitual a partir de abordagens que se aproximam por fatores 

como contexto histórico, cultural, político e econômico; linhas teóricas e autores de base; e 

metodologias utilizadas. Um desses ordenamentos é feito por meio da delimitação de 

paradigmas (TEMER; NERY, 2009), definidos como um 

 

(...) conjunto de crenças, valores, conhecimentos e experiências que afetam a 

maneira segundo a qual um indivíduo percebe determinada realidade, seja um 

objeto, um fenômeno ou um conjunto de ideias, e a forma segundo a qual 

responde a essa percepção de mundo, que é apenas uma dentre várias outras 

igualmente possíveis e igualmente relevantes (TEMER; NERY, 2009, p. 35). 

 

 Ao percorrer a evolução dos estudos comunicacionais, Temer e Nery agrupam as 

pesquisas e teorias da Comunicação nos seguintes paradigmas: funcionalista pragmático; 

matemático informacional; crítico radical; culturológico; midiológico tecnológico; linguístico 

semiótico; e conflitual dialético. 

Para a análise aqui proposta, parte-se dos pressupostos do paradigma midiológico 

tecnológico, cujo epicentro de produção teórica é a chamada Escola Canadense. O princípio 

norteador desta linha de pensamento são as transformações culturais advindas com os avanços 

tecnológicos e as consequentes alterações na maneira como o homem organiza seu raciocínio e 

sua vida (TEMER; NERY, 2009). 

 

O desenvolvimento de cada um dos meios de comunicação exerce um tipo de 

influência decisiva na ação social do indivíduo e na própria estruturação 

social, transformando o modo de o homem entender a si mesmo. O ambiente 

criado pelo homem, condicionado pela tecnologia que ele domina, é a sua 

segunda natureza (TEMER; NERY, 2009, p. 114). 

 

 Ao retratar uma sociedade permeada por dispositivos tecnológicos, a série de TV Black 

Mirror busca intuir justamente as mudanças que seriam decorrentes desses avanços. Essa 

“segunda natureza” é exatamente o “espelho negro” que reflete os comportamentos 

condicionados pela tecnologia. Um chip implantado no cérebro, capaz de registrar e armazenar 

tudo o que passa diante dos nossos olhos, pode nos ajudar a lembrar onde colocamos a chave 

do carro, mas também a descobrir a traição do companheiro e dar início a uma crise no 

relacionamento – mote do episódio The Entire History Of You (Toda a Sua História, em 
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tradução livre). No caso do episódio em análise – Be Right Back – o software que recria uma 

pessoa morta a partir de tudo o que ela publicou em suas redes sociais possibilita uma nova 

forma de encarar o fim da vida. Como agiremos quando chegar o momento em que a morte não 

significar mais o fim de tudo? De que forma serão nossos relacionamentos em vida, sabendo 

que eles poderão se perpetuar após a morte? 

Um dos principais representantes da Escola Canadense, Marshall McLuhan (1971, 

2002) preconizou os meios de comunicação como extensões do homem. Talvez nem ele mesmo 

imaginasse que seus estudos e observações, feitos no início da década de 1960, encontrariam 

uma tradução tão literal no século seguinte. Não é exagero dizer que os onipresentes 

smartphones são um prolongamento de nossos braços, para ficar no exemplo mais palpável. 

Mas para além de uma extensão física, orgânica, os dispositivos de que dispomos são extensões 

tecnológicas da consciência (MCLUHAN, 2002). Para o autor, uma vez que nosso sistema 

nervoso central foi traduzido em tecnologia eletromagnética, o próximo passo lógico seria 

transferir nossa consciência para o mundo do computador. O que permitiu que Ash fosse 

recriado virtualmente foi exatamente o fato de suas redes sociais, acessadas e alimentadas 

continuamente pelo smartphone, terem sido uma extensão de sua própria vida, de sua 

consciência. 

 

Ao colocar nosso corpo físico dentro do sistema nervoso prolongado, 

mediante os meios elétricos, nós deflagramos uma dinâmica pela qual todas 

as tecnologias anteriores – meras extensões das mãos, dos pés, dos dentes e 

dos controles de calor do corpo, e incluindo as cidades como extensões do 

corpo – serão traduzidas em sistemas de informação (MCLUHAN, 2002, p. 

77). 

 

 Porém, a alegria de Martha ao poder voltar a interagir com o marido morto é logo 

substituída pela angústia de saber que quem está ao seu lado é apenas uma versão tecnológica, 

apesar de ser uma cópia extremamente fiel. Como ela disse, são “apenas ondulações” do que 

Ash era em vida. Para McLuhan, “os novos ambientes causam considerável sofrimento a quem 

os percebe”. 

 

O sofrimento causado pelos novos veículos e novas tecnologias tende a cair 

na categoria das “dores reflexas”, tais como doenças da pele causadas pelo 

apêndice ou pelo coração. Como acontece com todas as novas tecnologias, o 

sofrimento cria uma forma especial de espaço, da mesma maneira que elas 

criam o sofrimento. (...) Todas as novas tecnologias trazem à tona nostalgias 
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culturais, do mesmo modo que as antigas evocam dores fantasmas depois que 

desaparecem (MCLUHAN; FIORE, 1971, p. 16). 

 

 Na mesma linha de pensamento, Pierre Lévy (2010, 2015) descreveu o movimento geral 

de digitalização e virtualização da informação e da comunicação e seu potencial de modificar 

as relações sociais. Neste novo ambiente, as tecnologias digitais são a infraestrutura do 

ciberespaço, entendido como “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 2010). O crescimento do 

ciberespaço, segundo o autor, se dá por três fatores: interconexão, criação de comunidades 

virtuais e inteligência coletiva. 

 Para Lévy, os novos padrões de sociabilidade e arranjos de organização social 

estabelecidos com a tecnologia – a cibercultura – permitem que a copresença e a interação sejam 

possíveis de qualquer ponto do espaço físico, social ou informacional, e isso graças a uma 

característica fundamental: a virtualização. Mas o que é virtual? E mais: o virtual é real? Para 

Lévy, o virtual não é a ilusão da realidade (LÉVY, 2010). Manuel Castells (1999) considera 

que as redes digitais passaram a incluir todas as expressões culturais de maneira a transformar 

a virtualidade “em uma dimensão fundamental da nossa realidade”. É o que ele conceitua como 

“cultura da virtualidade real” (CASTELLS, 1999). Quem poderia dizer que a recriação virtual 

de Ash não é real, já que todas as informações com as quais ele foi recriado representam traços 

de sua personalidade? Ao dialogar com o marido virtual, Martha se surpreende com a fidelidade 

com a qual ele articula o “pensamento”. “Isso é uma coisa que ele diria”, admite a jovem diante 

de uma resposta do novo Ash. Ela chega a ser repreendida ao se referir a Ash na terceira pessoa, 

já que é o próprio marido que ali está, representado virtualmente a partir de tudo o que ele foi 

em vida. 

 

Realidade simulada 

 O que o episódio Be Right Back também coloca em xeque é a representação que fazemos 

de nós mesmos pelas redes sociais. O que publicizamos na Internet é um retrato fiel de nossa 

verdadeira identidade? Em um dos diálogos, Martha observa que a nova versão de Ash estava 

com boa aparência. Ele responde dizendo que é por causa das fotos postadas em suas redes 

sociais, que geralmente eram as que ele estava melhor. Como o software se baseou nessas 

imagens para recriá-lo fisicamente, consequentemente aquela era sua aparência pós-morte. E 

não é exatamente isso o que fazemos em nossas redes sociais? Selecionamos as fotos que 
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valorizam nossa aparência e divulgamos nossas melhores experiências – o restaurante chique, 

a comida apetitosa, a festa descolada, o show de uma banda memorável, a viagem perfeita. 

Façamos um exercício de abstração: como seria a versão de nós mesmos criada a partir do que 

expomos (e escondemos) nas redes sociais? 

 Ash também pode ser analisado como a representação da terceira categoria de simulacro 

definida por Jean Baudrillard160 (1990, 1991) – os simulacros de simulação, “baseados na 

informação, no modelo, no jogo cibernético”. É algo que, para o autor, ultrapassa a ficção 

científica e para o qual ainda não há um imaginário capaz de defini-lo. Suas características são 

a operacionalidade total, a hiper-realidade e o objetivo de controle total (BAUDRILLARD, 

1991). Além disso, os simulacros de simulação abolem a distância entre o real e o imaginário. 

São modelos que já não constituem uma projeção do real, já que “são eles próprios antecipação 

do real”. Nesse sentido, a hipótese ficcional de recriar um ser humano é, na verdade, a 

possibilidade de criação de uma nova realidade – a hiper-realidade. 

 

O campo aberto é o da simulação no sentido cibernético, isto é, o da 

manipulação em todos os sentidos destes modelos (cenários, realização de 

situações simuladas, etc) mas então nada distingue esta operação da gestão e 

da própria operação do real: já não há ficção (BAUDRILLARD, 1991, p. 152) 

 

 O clone é outra temática abordada por Baudrillard. Para ele, a fascinação do homem 

pelo “duplo” é a busca de algo “que seja ao mesmo tempo ele próprio e nunca se pareça 

consigo” (BAUDRILLARD, 1991). Martha reconhece essa limitação em Ash. À beira do 

abismo, ela o provoca: “Você é só uma atuação de algo que você fazia sem pensar e isso não é 

suficiente”. Faltava a essência do marido, perdida no momento em que sua recriação foi baseada 

num mero papel representado pelas redes sociais. A duplicação leva ao que Baudrillard chama 

de “desmultiplicação serial”. 

 

Seria necessário retomar aqui o que Walter Benjamin dizia sobre a obra de 

arte na era da sua reprodutibilidade técnica. O que se perde na obra serialmente 

reproduzida é a sua aura, essa qualidade singular do aqui e agora, a sua forma 

estética (ela já perdeu anteriormente, na sua qualidade estética, a sua forma 

ritual) e adquire, segundo Benjamin, no seu destino inelutável de reprodução, 

uma forma política. O que se perdeu é o original, que só uma história, ela 

própria nostálgica e retrospectiva, pode reconstituir como “autêntica” 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 128). 

                                                 
160 Embora os estudos de Jean Baudrillard se aproximem mais do paradigma linguístico semiótico, considera-se 

que suas reflexões sobre a dinâmica social permeada pela tecnologia sejam fundamentais para a análise proposta 

por este artigo. 
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No caso de Be Right Back, o homem como obra de arte da natureza – ou de Deus – 

perde sua aura quando é reproduzido a partir de uma representação dele mesmo e feita por ele 

mesmo. O Ash original morreu e Martha não demora a perceber isso. “A inteligência artificial 

é sem inteligência, porque não tem artifício. O verdadeiro artifício é o do corpo na paixão, o do 

signo na sedução” (BAUDRILLARD, 1990, p. 60). 

 

Considerações finais 

 Tentar prever como estará o mundo no futuro é um exercício que parece atrair uma 

parcela considerável dos que atuam nos mais diversos campos de produção cultural e 

intelectual, seja no ambiente acadêmico, nas artes, no cinema ou na indústria do entretenimento. 

O porvir da humanidade dá a tônica desde a abordagens bem humoradas de uma sociedade 

hipertecnológica, como no desenho animado Os Jetsons ou no filme De Volta Para o Futuro, 

até ao cenário de terra arrasada de Blade Runner e Mad Max. Mais ou menos fiéis ao que temos 

observado na prática, tais projeções não retratam os novos aparatos tecnológicos apenas como 

meros facilitadores de tarefas cotidianas ou como instrumentos mais eficazes para desempenhar 

as diversas atividades humanas. São abordagens que geralmente retratam as consequentes 

transformações sociais e culturais, que alteram não só nossa forma de agir e de se relacionar, 

mas também de pensar e de sentir. 

 Os primeiros teóricos do paradigma midiológico tecnológico foram capazes de prever 

com significativa assertividade os rumos tomados pela sociedade anos mais tarde e o desafio 

continua imposto para os atuais estudos sobre o tema, como ficou demonstrado neste artigo. 

Deslumbramento e preocupação caminham lado a lado, diante de avanços que antes apenas a 

ficção científica era capaz de prover. Daí a inquietação proporcionada por uma série de TV 

como Black Mirror, capaz de projetar um mundo potencialmente viável daqui a alguns anos. 

 Se no futuro seremos capazes de ressuscitar pessoas mortas a partir de informações 

publicadas nas redes sociais, não há como saber. Mas sem dúvida imaginar essa possibilidade 

nos faz refletir sobre vários aspectos, da forma como nos expomos na Internet à maneira como 

lidamos com a morte. Se não é possível saber se em breve viveremos no paraíso ou no inferno 

tecnológico, se teremos nossos horizontes ampliados ou implodidos, uma certeza se pode ter: a 

de que seremos outros, a de que chegaremos a esse futuro transformados enquanto sociedade e 

enquanto indivíduos. 
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Enxame pós-moderno: articulações entre real e virtual nas mídias sociais e 

formas de entretenimento161 
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Resumo 

Este artigo problematiza as possibilidades de agência que o virtual, especificamente as redes 

sociais, oferece na relação com o real. A prerrogativa é que essa potência não é mais do que 

uma facilidade em organizar reuniões que, a nosso ver, são pautadas por temas fugazes que 

dispersam-se com a mesma velocidade com que se formam. Num contexto sociocultural 

marcado pela dissolução do coletivo e das próprias noções de real, essa relação representa um 

retrato da superficialidade da vivência social que facilita o a manifestação da corrupção em 

muitas esferas sociais, influenciadas cada vez mais por processos midiáticos. 

 

Palavras-chave: pós-modernidade; mídias sociais; entretenimento; tecnologia 

 

 

Introdução 

Movimentos sociais articulados via internet tomaram, em anos recentes, os espaços 

públicos viabilizados por novas formas de articulação nos espaços virtuais. Isso foi observado 

na chamada Primavera Árabe, nas Jornadas de Julho de 2013 no Brasil, no movimento Occupy 

Wall Street nos EUA e em outros contextos ao redor do mundo. A velocidade de organização 

dessas manifestações, que se deram em outros momentos históricos de forma mais lenta, 

tornou-se tão grande quanto a dos fluxos de informação. O alcance das mensagens que 

convocaram a esses episódios de insurgência tornou-se tão amplo quanto o dos conteúdos de 

entretenimento e das notícias divulgadas pela mídia de massa, fazendo da mobilização de 

grupos em torno de temas vistos como relevantes um evento razoavelmente frequente.  

A comunicação via redes sociais facilitou a interação entre pessoas no espaço físico por 

conta da superação dos limites de espaço e tempo possível no virtual, fazendo com que 

demandas possam ser mais facilmente estabelecidas, planos de ação elaborados e encontros 

marcados. Os homens conectados em rede tornam-se maiores do que quando sozinhos, é o 

                                                 
161 Trabalho apresentado no GT 8 do VIII Seminário de Mídia e Cultura - Faculdade de Informação e Comunicação 

– Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
162 Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Informação e Comunicação (PPGCOM) da UFG 

e bolsista CAPES, email: maupeccin@gmail.com.  
163 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Informação e Comunicação (PPGCOM) da UFG 

e bolsista CAPES, e-mail: liessadallanora@gmail.com 
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discurso surdo percebido na superfície do virtual que transborda para a realidade concreta das 

ruas. Com a rapidez da informação, surgem espaços inéditos para a manifestação. 

Passado algum tempo dos notórios eventos principais, que se articularam rápida e 

silenciosamente, e observando a ocorrência de novas ondas de movimentos insurgentes e de 

protesto desfocados de grandes pautas e mirando questões pontuais nem sempre alinhadas a 

temas progressistas, questiona-se a qualidade desse tipo de manifestação tomando como base 

da discussão a sua origem no virtual. As redes sociais e outros ambientes virtuais, como os de 

jogos eletrônicos, são espaços de representação (LEFEBVRE, 1991) facilmente ocupáveis 

através de formas tecnológicas de mediação. Neles, as pessoas se veem representadas através 

de avatares, como perfis de usuários ou corpos representacionais em jogos, ganhando uma 

noção análoga do que é ocupar um espaço visto como público. Redes sociais e jogos ensinam, 

de alguma forma, seus consumidores a ocupar espaços, apresentando-lhes modelos para tal. 

Aprender a ocupar o virtual, porém, não nos torna aptos a ocupar o real, mesmo que a 

sensação se assemelhe no contexto tecnológico de ubiquidade de informação e simulacro 

imagético que marca a contemporaneidade. Uma das razões para que as manifestações civis 

tenham se tornado mais populares no conectado século XXI talvez seja por estarmos mais 

habituados a ocupar espaços diversos, com um conhecimento prévio do que fazer e como agir. 

O que se faz e acontece antes e após os eventos quando o modelo emana do virtual, contudo, 

merece uma etapa de reflexão por se tratar de uma forma de migração do espaço virtual e suas 

regras arbitrárias/matemáticas, quando não lúdicas e baseadas em narrativas, para as leis físicas 

e as dinâmica sociais complexas do espaço social, repleto de complexidade humana. 

Nossa intenção é instar uma provocação sobre a potencialidade política de processos 

que se fazem dentro de uma cultura marcada pela desagregação social e pela instância virtual 

que nela se opera. Essa potencialidade, aparentemente capaz de modificar o espectro social, 

precisa ser melhor compreendida para que possa realizar seu potencial. Iniciando nossa 

proposição, consideramos importante identificar à luz de autores contemporâneos os sintomas 

e as marcas dessa desagregação social. O conceito pode parecer fora de contexto para abordar 

episódios de articulação virtual capazes de gerar movimentos insurgentes no plano real, mas 

acreditamos que é justamente essa rota paradoxal da cultura que faz com que os movimentos 

irrompam com tamanha facilidade e sejam, ao mesmo tempo, abandonados e inócuos pouco 

depois. Essa falta de estrutura será analisada a seguir. 

 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
339 

 

A desintegração do real 

Grandes massas navegam, habitam e ocupam os espaços virtuais em fluxos de temas. 

Assuntos e questões surgem e somem ao sabor das horas. As reuniões acontecem quase como 

num jogo eletrônico, onde arena e avatares se materializam, ação simbólica acontece durante 

poucos e frenéticos minutos e, ao fim, tudo esvanece e cada participante segue seu trajeto dentro 

da rede. O impacto e a lembrança da interação desaparecem junto da ocorrência, pois tudo é 

extremo, parecido e veloz. Alguns podem jogar de novo, criar e manter contatos, mas o 

ambiente, o motivo de existência do momento, deixa de existir. O mesmo se dá com as redes 

sociais: um tema migra do real para virtual com uma postagem compartilhada, as arenas de 

debate se formam, embates frenéticos acontecem por algum tempo e, pouco depois, os ânimos 

amainam e o silêncio pontuado por uma ou outra mensagem se estabelece até que um novo 

tema seja transposto do real e inflame a espiral de postagens algum tempo depois. 

Consideramos essa forma de interação, que é tanto de massa quanto particularizada, 

reflexo claro das mudanças socioeconômicas e culturais observadas na pós-modernidade. 

Segundo Lyotard, essa condição cultural observada nas sociedades desenvolvidas164 a partir do 

século XX, especificamente após a 2ª Guerra Mundial, tem como principal característica a 

falência das metanarrativas universais, sobretudo as de legitimação do saber, estruturas que 

então alicerçavam a produção da ciência e que existe simultaneamente aos processos de 

produção narrativa. Lyotard (1988, p. 42) aponta, em consonância com os demais teóricos que 

defendem o paradigma pós-moderno, para um contexto mais fluído, em certo sentido mais frágil 

e inflamável, de laços sociais que se forma a partir do fim desse modelo de sociedade. 

Apoiado na teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, ele enxerga na dinâmica 

social uma forma de adesão construída a partir de acordos que se assemelham aos de jogos, nos 

quais cada pessoa atua como um jogador, emitindo diferentes tipos de enunciados (lances) e 

interferindo na trama do jogo, inclusive do seu próprio. Como sujeitos, existimos dentro de 

jogos de linguagem, somos perpassados por eles, os construímos e, em certa instância, suas 

regras constituem quem nós somos. Esses jogos encontram legitimidade em sua própria 

pragmática e estão em intersecção com outros (ibidem, p. 23). Em resumo, para Lyotard 

estamos, enquanto sujeitos da pós-modernidade, inseridos em uma rede microfísica de relações 

                                                 
164 No entendimento de Lyotard (1988, p.15), seriam as sociedades informatizadas à época em que o livro foi 

escrito, década de 1970. Hoje cabe a discussão acerca desse parâmetro, uma vez que a informática também 

disseminou-se nos países então considerados em desenvolvimento. 
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através da linguagem, cujo poder de legitimação se dá em si próprio e não por um metajogo, 

nomeado por Lyotard como metanarrativa.  

As metanarrativas, nessa nova conformação social, desmoronam, bem como suas 

estruturas, os meta-discursos e a legitimidade da ciência holística moderna. Isso levou a uma 

disseminação dos jogos de linguagem e dos vínculos sociais que se estabelecem através deles 

em múltiplas frentes e redes microfísicas. No lugar de metanarrativas, os jogos de linguagem 

constroem muitas micronarrativas e, nesse contexto, os indivíduos não mais percebem uma 

nítida hierarquia de importância entre elas. Os grandes holofotes demarcando o caminho se 

apagam, abrindo espaço para múltiplas trilhas formadas por pequenos pontos de luz que podem 

representar desde eventos sociais importantes até as telas retroiluminadas onde os jogos 

individuais acontecem e as palavras significam mundos compostos de ideias apoiadas umas nas 

outras. Não existe mais um grande discurso a ser seguido, apenas fragmentos. 

Partindo de outras bases teóricas, Bauman concorda com Lyotard ao apontar a crise das 

instituições e dos meta-discursos em que elas fundamentavam-se, alinhados ao projeto da 

Modernidade Sólida. Para ele, um dos principais sintomas da crise na contemporaneidade, 

denominada por ele de Modernidade Líquida165, é a falência do projeto da Modernidade Sólida 

que norteava os indivíduos, acarretando em um profundo descrédito com o coletivo e até com 

a própria ideia de unidade. Esse tempo é feito de alianças fugazes, temáticas ou estratégicas, e 

não de grandes elos sanguíneos ou fraternos. A duração das coisas é a do interesse, do imperioso 

desejo não raro levado a cabo pelos ditamos do consumo. Como resumem Deleuze e Guatarri 

(apud BAUMAN, 2001, p. 29) sobre o indivíduo e a sociedade pós-modernas:  

 

não acreditamos mais no mito da existência de fragmentos que, como peças 

de uma antiga estátua, estão meramente esperando que apareça o último caco 

para que todas possam ser coladas novamente para criar uma unidade, que é 

precisamente a mesma unidade original. Não mais acreditamos numa 

totalidade primordial que existiu uma vez, nem numa totalidade final que 

espera por nós numa data futura. 

  

Como indivíduos, nossa condição é precária: órfãos da esperança de unidade fraterna 

Moderna, perdemos a ilusão de que há um fim no caminho, um Estado de perfeição a ser 

atingido no horizonte breve e, em última instância, de um futuro promissor. O único tempo que 

                                                 
165 Os conceitos de pós-modernidade e modernidade líquida são semelhantes e por vezes o autor utiliza-se do 

segundo para se referir à atualidade, a exemplo da obra O mal-estar na pós-modernidade. Bauman opta muita 

vezes pelo termo Modernidade Líquida para demonstrar a especificidade da cultura contemporânea.  
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faz sentido ao homem pós-moderno é o do agora, um eterno presente, o novo tempo do 

presenteísmo, termo cunhado por Maffesoli. Quando o amanhã não é uma dádiva para a qual 

se caminha e nem uma possibilidade, há de se fazer o possível no hoje, sempre hoje. 

Na Modernidade Líquida, tudo o que era sólido, estável e pesado desmancha-se no ar. 

A frase de Marx, popularizada décadas mais tarde como título da obra de Berman, enfim 

concretiza-se. O tempo não possui mais começo, meio e fim, não é cíclico como costumava ser 

na Modernidade Sólida. O tempo da era líquida é pontilista166, um emaranhado de pontos 

sucessivos sem vínculo entre si, uma multiplicidade de eternos instantes que acabam e iniciam-

se sem relação de continuidade, tal qual as timelines das redes sociais e os espaços episódicos 

dos jogos eletrônicos. No modelo pontilista de tempo, não há espaço para a ideia de futuro ou 

de progresso pelo trabalho, outrora uma das metas da Modernidade Sólida. 

Relembrando a geometria euclidiana, o ponto não possui dimensões (altura, largura e 

volume) e, conforme preconiza a física espacial, é infinito, pleno de potencial para expandir-se 

até a sua explosão. O tempo pontilista, de maneira semelhante, não é uma continuação ou 

progressão entre passado-presente-futuro e sim um acontecimento ou evento localizado, que 

inicia e finda sem relação com o que veio e virá. Bauman (2007, p. 33), citando a leitura de 

Lowy por Benjamin, aponta que a ideia de um "tempo de necessidades", que se relaciona à 

Modernidade Solida e seus imperativos civilizatórios, foi substituída pela ideia do "tempo das 

possibilidades", dotado de potencial infinito, sempre aberto ao imponderável do novo e que, 

porém, não resiste à inércia e à demora fatal dos sujeitos em fazê-lo girar. Esse é o nosso tempo, 

o cenário em que manifestações insurgentes levam milhões às ruas em um dia e nada de 

concreto acontece em seguida. As possibilidades podem, inclusive, dar em nada. 

A concepção de espaço também modifica-se nessa nova etapa da Modernidade. 

Distâncias desaparecem ao piscar dos olhos, conexões estabelecem-se entre lugares distantes 

do globo, trens movidos por magnetismo rasgam a paisagem: a velocidade, marca registrada da 

maneira moderna de viver, aumenta exponencialmente na Modernidade Líquida. O tempo 

acelera-se de tal maneira que a percepção dos espaços e da própria vida é deformada, como um 

vulto observado na janela de um trem a 500 quilômetros por hora, deixando claro que os espaços 

de trânsito são irrelevantes e o que importa é onde os acontecimentos estão. O espaço físico 

passa a representar menos do que os espaços de representação, criados para ser plenos de signos 

e ação vivida em alta velocidade e intensidade. Os espaços das redes sociais são assim, os dos 

                                                 
166 Ver Bauman (2007, p. 38) 
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jogos eletrônicos são tal qual e as ruas e espaços públicos quando tomados pelos manifestantes 

são vistas da mesma forma. Elas, porém, não são espaços de representação, não são líquidas e 

narrativas e sua tomada não pode ser apenas simbólica. As ruas exigem mais. 

Na dromologia de Virilio (1996), tempo e espaço contemporâneo fundem-se numa nova 

forma estratégica que configura-se, para Baudrillard, como um novo real que é mais do que 

real. Vivemos no império do simbólico, imersos numa cascata de signos que multiplicam-se em 

multitelas que referenciam não mais a concreta realidade e sim outros signos, num labirinto de 

representações cuja origem já tornou-se impossível de rastrear. Eis a simulação dos nossos 

tempos, a imagem tecnicamente perfeita de nossa era que, ao atingir a alta definição em "telas 

totais" (BAUDRILLARD, 1999), substitui-a pelo seu simulacro. Só que o fetiche não está mais 

no simulacro da aparência e sim no de agência. A desintegração do real não é o seu 

desaparecimento e sim sua conversão em signos acessíveis via tecnologia. A vivência desloca-

se da matéria para o reino da significação, provocando o desmantelamento das relações 

coletivas justamente quando elas parecem mais poderosas, rápidas, potentes. 

Ao promover tamanha migração de eventos, imagens, reconstruções e caminhos do real 

para o meio virtual, pois esse é um processo ativo e desejado atualmente, a cultura passa a 

constituir-se não mais por grandes blocos representantes de agentes e instituições sociais como 

o projeto Moderno lograva. O real manifesta-se nesse cenário pós-moderno como uma costura 

entre eventos que se dão na fronteira da interação entre o espaço físico e suas significações nos 

espaços virtuais, algo entre as duas camadas. Nesses espaços vazios em que nos imaginamos 

estar em pleno contato, tentamos interagir ou nos comunicar (BRAGA, 2010) transmitindo 

imagens quase sempre de baixa qualidade e profundidade. 

 

A desintegração do coletivo 

Bauman (2001) e Lipovetsky (2004) apontam a liquidez como a marca desses novos 

tempos, nos quais derrete-se e desfigura-se o que antes tinha forma e substância. Em face à 

falência de um projeto coletivo, o senso de coletividade, a comunidade, o Estado e a própria 

política desmontam-se, desaglutinam-se, segundo Bauman, em um discurso de prática 

individualista, concordando novamente com Lyotard. Os indivíduos - nome apropriado nesse 

contexto sociocultural -, antes apoiados sobre as estáveis redes de proteção e significação das 

grandes instituições, no que pode-se localizar as metanarrativas da emancipação, encontram-se 

mais ainda individualizados, atomizados e dispersos no campo social, contando mais com a 

própria competência e sorte do que com a providência do Estado e da sociedade, impotentes 
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diante do cenário de instabilidade e desregulamentação em todos as esferas sociais, como a 

política, os relacionamentos, as comunidades e a economia. 

Nesse cenário, as redes sociais mitigam uma parte dessa solidão gerando bolhas de 

integração que, realizadas através de postagens cotidianas e feeds de atualizações, promovem 

uma impressão de retorno ao senso comunal perdido ao fim da Modernidade (BAUMAN, 

2007). Essa integração, porém, no espaço físico é sorvida isoladamente, cada indivíduo em seu 

terminal tecnológico, todos unidos apenas num aspecto simbólico. Os jogos eletrônicos, por 

exemplo, a despeito da quantidade de representações de pessoas que mostram na tela, são 

predominantemente vivenciados individualmente pelos jogadores em suas casas e monitores, 

mesmo os jogados com outras pessoas via conexão em rede. No espaço virtual, o outro torna-

se representação, símbolo ou conteúdo para aliança ou conflito, a comunidade tem fim lúdico 

e não de apoio situacional ou emocional. Os elos são por eventos e interesses, não humanos. 

Ao contexto descrito de desintegração do real, em que a vivência material torna-se 

fragilizada pelo declínio da experiência coletiva, segue-se a desagregação da esfera social e sua 

coesão, sua desintegração em uma espécie de grande jogo de relações unilaterais que se pode 

apenas contemplar. Desintegra-se o outro, que deixa de ter presença, identidade, cheiro, peso e 

até antagonismo, tornando-se frequentemente uma fonte/coletânea de temas queridos ou 

odiados, conteúdos curtidos ou bloqueados. A alteridade transforma-se em algo utilitário, um 

detalhe informacional e raso. 

Semelhante aos perfis em redes sociais e avatares em jogos, os espaços preferenciais de 

interação no contexto social contemporâneo, a tensão dialética própria do real se esvai na 

mediação tecnológica uma vez que as formas de interação nesses espaços são reguladas por 

sistemas. As poucas possibilidades de compartilhamento e postagem nas redes sociais, as 

experiências de conflito simbólico dos jogos eletrônicos, a mediação se dá de formas indiretas 

e distantes. Isso torna, aos poucos, o arranjo social uma prática processual e fria, desprovida de 

possibilidades de transformação da vida e das ideias (BAUDRILLARD, 1990) que fazem da 

instância social da vida algo capaz de promover mudanças reais. Ao invés de experiências, 

reorganizam-se, o tempo todo, símbolos que se colam uns aos outros e originam pouco de 

original além de narrativas ficcionais e informacionais e entretenimento tecnológico. 

Nesse contexto, as manifestações ora debatidas passam a se apresentar como eventos 

ancorados por conteúdos lúdicos e temas inflamados pelo calor do momento, não como pautas 

sobre as quais os coletivos sociais ponderaram e com as quais se comprometeram. O grau de 

conhecimento sobre as questões procede de entendimento geral e de senso comum, extraído 
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muitas vezes da própria rede e não do contato direto com a problemática, o que é típico da 

compreensão possível de se estabelecer com poucos caracteres e o excesso de imagens usadas 

para publicações em redes sociais. O modelo de ação nesses eventos é, da mesma forma, 

simplificado a ocupações e ações simples, como gritar palavras de ordem ou realizar atos 

simbólicos na expectativa de criar uma energia que modifique as questões acionadas. 

Esse modelo de ação é parecido com o dos jogos eletrônicos, como anteriormente 

mencionado, em que a presença em locais corretos somada à realização de ações básicas, 

implementadas via comandos simples traduzidos pelo sistema de forma ludicamente atraente, 

resolvem problemas diversos. Essa dinâmica não se mostra suficiente nas questões reais por 

causa da materialidade resistente que o compõe, como já discutido. Apenas a aparência da 

ocupação é semelhante, o seu conteúdo e seu fluxo narrativo. O resultado dos jogos é sempre 

arbitrário e programado para recompensar a correta ocupação de espaços, o real não é assim. 

Esses movimentos insurgentes passam a ser compostos não por coletivos e sim por 

conjuntos de solitários com pautas e temas próximos, sem a articulação que cria sinergia. São 

muitos forçando muitas direções sem coordenação ou solidariedade. Outrora comportando-se 

como em rebanhos, os indivíduos pós-modernos, segundo Bauman (2007), quando agrupam-se 

passam a agir como enxames, com direção comum mas sem foco de ação. Rebanhos andam em 

estruturas, esperam que os membros desgarrados encontrem o caminho de volta, protegem os 

mais jovens e enfermos. Enxames, por sua vez, seguem a direção dos que saem na frente, seja 

para o ataque ou a para a morte, fazendo barulho, algum estrago e pouco de concreto. Não existe 

espera pelos que se perdem ou volta ou reflexão sobre a ação, o movimento é sempre adiante 

atrás de líderes fugazes e alvos evidentes. 

Esse comportamento, ainda segundo Bauman, reflete a forma que a sociedade se 

organiza em várias instâncias, desde a do consumo até a de tomada de decisões, na sociedade 

contemporânea. Líderes desbravadores, ou early adopters de novas tecnologias e discursos, são 

seguidos por multidões com pouco senso crítico ou por aqueles que querem construir suas 

identidades de maneira atraente através da filiação a ideias socialmente aceitas ou prestigiosas, 

que elas identificam emanar desses líderes especiais. Isso leva, por exemplo, aos obrigatórios 

mecanismos de ‘seguir’ das redes sociais ou ao compartilhamento de gameplays (vídeos em 

que são gravadas sessões de jogo) de jogadores populares, pois o enxame está em busca de 

direção e encontra-a nesses desbravadores. Por isso, a velocidade de organização de 

manifestações é também bastante grande: muitos seguem poucos, o contraditório é sufocado 
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por mecanismos de filtro e bloqueio, as mensagens ganham sinergia e inflamam rapidamente, 

os planos de mobilização são dispersados com grande alcance e velocidade. 

Em meio a tanta rapidez e pouco julgamento, a falta de pautas claras facilita a adesão 

de indivíduos que mesmo em grupos encontram-se solitários. Turbas se formam com muitas 

demandas, pouco critério e capacidade de ação pequena, assustando pelo tamanho, movendo-

se de maneira impressionante e sem destino, propensas a surtos de violência e agressões internas 

entre seus participantes e um sentimento geral de evento social, não de ação concreta. As 

grandes manifestações podem emanar, num primeiro instante, de demandas reprimidas e 

válidas que ganham poder e viabilidade pela via da articulação virtual, como no caso da 

Primavera Árabe e outros levantes, mas tais questões parecem rápida e inevitavelmente se 

perder na polifonia de vozes e discursos em choque no grande castelo de ar da virtualidade. 

 

Guerras simbólicas de impacto suave 

Como aqui propostos, os espaços virtuais se constituem como foro privilegiado para 

convocar massas à ação através de contingências localizadas, como a falta de percepção sobre 

sua natureza e os conteúdos neles dispersados, e não por sua eficácia em promover agregação 

social ou movimentos sociais. Em outras palavras, o virtual e suas formas de organização não 

resolvem, pelo menos nesse momento histórico, as questões de desintegração do real e do 

coletivo, eles apenas estão inseridos no contexto como possibilidades que, à nossa percepção, 

não se mostram necessariamente mais eficazes do que as formas tradicionais. Ele é, apenas, 

menos vigiável, mais dispersável e mais sedutor por causa da aparência de entretenimento. 

Considere-se: nos países onde se deu a Primavera Árabe, o cerceamento da expressão e 

da liberdade era um processo dominado no espaço físico através do controle dos espaços 

públicos pelas forças militares e das mídias tradicionais pela censura, mas os governos tinham 

pouca percepção de como fazer o mesmo nas redes sociais. Nos acontecimentos de 2013 no 

Brasil, um país onde há certamente maior liberdade de expressão, faltou à grande mídia, em 

uma demonstração de descompasso com a sociedade, e ao governo a capacidade de ler nas 

entrelinhas o que acontecia nos espaços virtuais. No Occupy Wall Street, por sua vez, faltou 

vontade de conter o movimento por ele se consolidar de maneira lúdica, além da própria relação 

do governo americano à época com os temas de espionagem da vida de seus cidadãos. Em 

nenhum desses a comunicação em rede se mostrou especialmente eficaz na manutenção dos 

movimentos, ela somente foi o ponto inicial de divulgação e acabou por se tornar o ponto frágil 
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das redes de controle que até então a encarava como um espaço voltado à diversão e não à 

articulação social. 

Essa posição pode ser compreendida analisando-se a dinâmica dos eventos que se 

seguiram: a Primavera Árabe fez mudar nomes nos círculos de poder, organizações foram 

depostas e outras colocadas nos lugares, tiranos foram presos ou mortos e outros parecidos 

foram eleitos, facções extremistas como o Estado Islâmico e o Boko Haram se constituíram e 

promoveram violências como as de antes e os novos poderosos já sabem como usar e conter o 

virtual; as Jornadas de Julho do Brasil foram, em poucos meses, ressignificadas pela mídia, 

quando essa conseguiu encontrar as palavras chave para explicar os eventos de maneira 

interessante à população, os movimentos foram sanitizados, esvaziados e transformados numa 

modalidade patética de construção de identidade pessoal; o Occupy Wall Street acabou sem 

promover discussões ou mudanças no sistema capitalista norte americano, que continuou seu 

agressivo processo de gentrificação urbana e endividamento da população jovem universitária 

e suas questões de indigência social e socorro aos ricos pós crise de 2008 sem solavancos, sendo 

o saldo do movimento a inspiração para ações semelhantes mundo afora. De tudo, resultaram 

memes, hashtags e polarização extrema na seara política global, pouco mais. 

As competências que o virtual pede, promove e treina são de manejo simbólico, de troca 

de conteúdos e informações, com procedimentos realizados em controles de videogame que 

traduzem movimentos simples em grandes ações narrativas. Nossos avatares saltam de telhado 

em telhado com graça e precisão, enfrentam dezenas de oponentes de mãos vazias e vencem, 

são gênios do esporte que fazem jogada incrível atrás de jogada incrível em campos de sonhos, 

são governantes perfeitos que conquistam o apoio de oponentes com uma simples escolha de 

palavras certas, são magos e monstros de fantasia capazes de destruir ou construir mundos com 

movimentos de mão. Habitamos suas peles e ocupamos espaços virtuais através deles, mas não 

adquirimos a competência para fazer o mesmo no mundo real porque ou são coisas impossíveis 

ou requerem extenso treinamento e dedicação dos quais não dispomos. 

De forma análoga, os perfis em redes sociais falam para mais pessoas do que seria 

humanamente possível no real. Uma pessoa que se dedique a construir uma imagem e a entrar 

na economia simbólica das redes pode se tornar relevante para grupos de tamanho razoável, 

sendo lida e repercutida em grande escala. Nas redes sociais, sempre existe espaço para se 

expressar, a voz é sempre permitida, desde que não se infrinjam as regras de conduta, e mesmo 

que discordâncias existam e possam se tornar acirradas elas não tomam, na maioria dos casos, 

a forma de violência. Esses espaços são seguros e empoderadores por excelência, da mesma 
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forma que os dos abundantes jogos eletrônicos. Isso, novamente, não se repete no real, de 

comunicação precária, rápida, entrecortada, vetada, interrompida e limitada, onde nem todos 

têm acesso a canais de expressão ou direito a erguer a voz. O alcance das mensagens no virtual 

é imenso, no real estamos limitados às nossas vozes e corpos, ao alcance de panfletos e ao limite 

de nossa capacidade de fazer contatos que realmente se importem com elas. 

Segundo essa articulação, ao se tentar transpor as dinâmicas dos espaços virtuais para 

eventos baseados no real, como os discutidos, resulta o malogro e não o sucesso. O impacto é 

claro, a euforia domina e motiva mais inflamação, constitui-se o panorama lúdico e simbólico, 

mas os processos esvaziam-se pela própria falta de estrutura. Como em comunidades enxame, 

as reuniões oriundas das redes são agregações estratégicas carentes de comprometimento. Os 

pontos coerentes, depois mantidos e levados adiante pelos poucos que têm pistas sobre como 

se deve proceder, logo perdem força pois a maioria dos participantes, membros de enxames, 

vão embora, insatisfeitos pela falta de sucesso imediato como nos jogos e redes sociais. 

É necessário um grau de perseverança para manter a pressão e sem ela os protestos e 

suas demandas são esmagados pelo peso dos procedimentos legais e políticos dominados por 

atores mais experientes nessas searas. As poucas pautas articuladas esvaziam-se, engolidas 

pelas medidas midiáticas de explicação dos fenômenos sociais. As forças políticas absorvem os 

choques, que também não perduram dado o estado de desagregação coletiva vigente e os rachas 

internos dentro do enxame, e logo passam a criar leis e caminhos para evitar que novos 

movimentos se formem, ou que tenham força caso venham a se articular novamente. As 

manifestações, sejam de que tipo forem e onde se deem, viram conteúdo narrativo absorvido 

pelo imaginário como grandes momentos históricos que, na verdade, nunca estiveram de fato à 

beira de mudar coisa alguma. Em algum momento elas poderiam ter se transformado nos 

estopins para grandes movimentos de mudança, mas foram esvaziadas e transformadas em 

movimentos de legitimação discursos daqueles que já detém poderes e participam de suas 

guerras uns contra os outros, mobilizando as massas através de mídias sociais e hegemônicas. 

O virtual ganha novos contornos a partir desses eventos, como a polarização política e 

do consumo. Guerras de palavras colocam partidos políticos uns contra os outros, militantes 

conservadores contra libertários, marcas de produtos em oposição, pessoas que leem o mundo 

da maneira ‘certa’ contra as que o leem da maneira ‘errada’, golpistas legitimistas e toda sorte 

de desagregação desenrolada em debates nas arenas virtuais. Esses embates fragmentam ainda 

mais os laços sociais, limitando gradual e severamente as possibilidades de estabelecer pontes 

concretas. Estamos conectados com o mundo dentro de nossos computadores e gadgets, mas 
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esse mundo é um pano de fundo para egos materializados em avatares e perfis brilharem mais 

na meritocrática e belicista narrativa em que a conexão faz mais afastar do que unir. 

 

A diferença de se ocupar o real e o virtual 

No virtual, seja o das redes sociais ou jogos eletrônicos, a relação com os indivíduos é 

a de consumidores cuja voz é as demandas são levadas em consideração porque esses meios só 

existem através dessa ocupação e interação, tornando-se nulos e sem propósito caso ela não se 

dê. O real existe por si só e embora as instituições necessitem de legitimidade elas somente 

deixam de ser estáveis em episódios e eventos muito drásticos. O real não precisa se ajustar às 

vontades e demandas que surgem a todo instante, para que elas sejam atendidas é preciso muita 

articulação de diversas camadas sociais, políticas e profissionais. Essa natureza, estável e de 

atrito constante, é radicalmente diferente do suave, seguro e moldável virtual. 

Quando as pessoas aprendem a ocupar o espaço virtual, ocasião em que são retidas como 

consumidores que viabilizam sua existência, e partem da ocupação desse meio para a do real, 

há um choque natural. Ocupar o virtual constitui um tipo de ação voluntária e lúdica, com prazo 

e meios bem estabelecidos. Ao se sair desses ambientes e suas regras, a vivência cessa e parte 

dos eventos diretamente relacionados aos indivíduos entram em suspensão. As soluções são 

implementadas de maneiras simples, ao apertar de botões, selecionar de opções, elaborar de 

filtros, numa sequência correta e nos momentos certos. O real não opera por essa dinâmica e 

uma das razões para isso é a materialidade e consequente imprevisibilidade dos espaços físicos 

e das questões que nele se originam. 

Um evento virtual pode ser atendido, a grosso modo, de qualquer lugar e com qualquer 

roupa, sem planejamento para o antes e o depois. Uma batalha num jogo eletrônico se desenrola 

com poucos preparativos e não existe caos a ser limpo após. O que se conquista nessas ocasiões 

é garantido por regras claras e modos de manutenção facilmente implementáveis. No real, o 

processo dos conflitos, sejam ideológicos ou físicos, é duro, lento, com preparativos 

obrigatórios e resíduos de longa permanência. Os ganhos, por outro lado, são frágeis, posições 

conquistadas são vulneráveis, o esforço para manter é muito maior do que para conquistar e 

obrigatoriamente repetitivo, sem pausa, sob o risco de perda quase imediata, pois a eficácia das 

ações é pouco previsível e forças contrárias nunca cessam. Tentar reproduzir as estratégias e 

práticas de um no outro mostra-se, ao que parece, um caminho para a frustração e o fracasso, 

ainda assim uma trilha constantemente trilhada por causa da noção contemporânea de apreço 

ao virtual tecnológico, à ideia de que sua eficácia é suficiente. 
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O que tentamos estabelecer é um parâmetro para debater a questão, fazendo a crítica ao 

que consideramos um ciclo recorrente descrito como um entusiasmo cego acerca do papel e 

poder das redes virtuais como meios para a mudança da realidade material e social. A percepção 

de que esse ineditismo não se traduz em eficiência plena é comumente seguido do desencanto 

que conduz a processos abandonados ou, pior, cooptados. Quando as instâncias de poder 

aprendem o caminho das mídias, contrapondo os movimentos com medidas coercitivas e 

dominando os discursos, o que se apresenta é um quadro pior do que o anterior. 

As redes apresentam, certamente, potencial para promover encontros e nisso reside parte 

de seu poder. Através delas os indivíduos se aglutinam e por meio delas é possível obter 

informações para agir, coordenar ações e dar voz e agência a quem não as possui, mesmo que 

minimamente ou a indivíduos em partes distantes do mundo. O que apontamos é que esses 

espaços, como frutos da cultura na qual são estabelecidos, apresentam em sua natureza as 

fraquezas características de processos marcados pela substituição da experiência real pela 

virtual, como a perda dos referenciais e da agregação social causadas pela mediação suave da 

tecnologia (BAUDRILLARD, 1990). 

 

Considerações Finais 

As relações desse contexto sociocultural e tecnológico com os temas mídia, corrupção 

e poder são claras: quando a corrupção passa a ser compreendida e abordada através de seu 

simulacro, mostrado na mídia como signo e mensagem e não mais compreendida como uma 

parte do real repleta de complexidade e nuances, ela se transforma apenas numa ideia a ser 

combatida e apontada sem critérios. Tal qual a representação da vilania em animações ou da 

perversidade em filmes e jogos eletrônicos, ela ganha faces caricaturais, siglas específicas e 

uma forma padronizada que é facilmente reconhecível aos indivíduos que só se informam e 

manifestam através do plano simbólico tecnologicamente mediado da virtualidade. 

No mesmo sentido, os conteúdos tidos como positivos tornam-se proporcionalmente 

rasos. As ações de combate a essa vilania deixam de ser encaradas como o processo cotidiano 

e ético e passa a ser entendido como um show pirotécnico encenado por atores de proporções 

épicas, olhar determinado, palavras de ordem e ações polêmicas. A mesma dinâmica que nos 

conduz a uma aparente mobilização social inédita nos entrega a banalização da corrupção e do 

seu algoz como um espetáculo justiceiro onde o principal é produzir o clímax esperado e não 

combater os malefícios das ações. 
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Com os personagens determinados e bem definidos, seja nos casos locais do Brasil ou 

internacionais, com os problemas de figuras anacrônicas como Donald Trump e de grupos 

complexos como o extremista Estado Islâmico, as ações que se espera e entrega são simples, 

impressionantes e rasas de sentido real. Acostumados a protestar com frases de efeitos e sem 

cobrar ou perseverar mais do que o suficiente para construir uma imagem positiva para poder 

se vender como mercadoria de qualidade e consciente (BAUMAN, 2007), os indivíduos sem 

solidariedade da contemporaneidade vagam em busca de novos alvos, novos enxames e seus 

movimentos agudos, novas emoções. A sensação de conquistar e modificar algo no mundo já é 

suprida pelos muitos jogos, redes sociais e aplicativos que nos cercam, o mundo real torna-se 

apenas uma extensão mais dramática e radical dessas dinâmicas. 

Em tempos de muita informação e pouca interação, em que a velocidade transforma os 

conteúdos dispersados pelos meios de entretenimento e comunicação tecnológicos em armas 

de uma batalha simbólica, é preciso mais do que inflamação e sedução fria para compreender 

as situações e nossa posição nelas. A logística física, assinalada por Virilio (1996) é crucial hoje 

tal qual foi nos eventos de Maio de 68 na França e em todos os eventos de protesto ao longo da 

história. Saber qual é o local de manifestar e como se pode manifestar (algo que as redes sociais 

ensinam) e quais as regras espaciais de um evento no espaço físico (algo que se pode deduzir 

em jogos eletrônicos) não basta. 
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Fronteiras e identidades entre Biblioteconomia e Jornalismo167 
 

Diene Batista dos SANTOS168 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo 

Trata da interdisciplinaridade entre as disciplinas da ciência da informação e da comunicação - 

a biblioteconomia e o jornalismo, respectivamente -, por meio da pesquisa bibliográfica. 

Retoma seus conceitos e aborda como a informação e o conhecimento são estudados em cada 

área e apresenta seus aspectos semelhantes e diferentes. Destaca que, embora ambos tratem da 

informação – organizando, editando, classificando e contextualizando – a biblioteconomia visa 

a formação de novos conhecimentos, enquanto o jornalismo objetiva divulgá-la, sem a 

preocupação com a formatação de novos saberes. Apresenta, a partir das afinidades 

identificadas, as possibilidades de interação entre eles, visando a aproximação mútua e o 

fomento científico em ambas as áreas.  

 

Palavras-chave: Informação. Comunicação. Biblioteconomia. Jornalismo.  

 

 

1 Introdução 

Já não é mais possível tratar a informação e a comunicação como fenômenos 

dissociados. Campos interdisciplinares, eles possuem identidades e fronteiras. Como lembra 

Bahia (1971), sem informação não existe comunicação. Mas esta, por seu caráter heterogêneo, 

é mais ampla, enquanto aquele é mais objetiva. Assim, comunicação pressupõe uma 

informação. 

 Neste estudo, o objetivo é traçar, aproximações e distanciamentos entre as disciplinas 

dessas duas ciências: a biblioteconomia e o jornalismo, e, com isso, apresentar as possibilidades 

de interação entre elas, visando o fomento científico.   Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa 

exploratória, conforme a classificação apresentada por Gil (2007), em que se adotou uma de 

suas formas mais comuns: a pesquisa bibliográfica.  

Assim sendo, o trabalho retoma os históricos da biblioteconomia e do jornalismo, 

enumera suas características no trato com a informação e aponta as possibilidades de diálogo 

interdisciplinar. Le Coadic (1996) diz que a informação é um conhecimento gerado na forma 

escrita, oral e audiovisual; cujo objetivo é a apreensão de sentido. Suas disciplinas têm 

                                                 
167  Trabalho apresentado no GT 9 Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
168 Graduanda em Biblioteconomia, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduanda em Gestão de 

Conteúdo pela Universidade Metodista (Umesp), na modalidade EaD, e graduada em Comunicação 

Social/Jornalismo pela PUC Goiás. E-mail: batistadiene@gmail.com.   
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comum “um interesse particularmente grande aos suportes da informação e não à própria 

informação.” (COADIC, 1996, p. 14).   

Já os meios de comunicação de massa assumiram tamanha importância a ponte de alterar 

“profundamente a dinâmica das relações interpessoais, porque permitem a multiplicação 

instantânea dos contatos entre os indivíduos, reduzindo distâncias físicas, eliminando 

resistências sociais e ultrapassando barreiras culturais.” (MELO, 1973, p. 11).  

As relações entre a ciência da informação e da ciência da comunicação ocorrem a partir 

de aspectos variados, uma vez que esses campos do conhecimento se desenvolvem ancorados 

pela diversidade e pela interdisciplinaridade. Tendo em vista esse contexto, bem como o papel 

fundamental que o desenvolvimento da imprensa exerceu no fomento cultural, conforme será 

apresentado adiante, a interação entre jornalismo e biblioteconomia pode ser benéfica no 

sentido de ampliar o alcance do conhecimento no âmbito das disciplinas.  

Como aconteceu no Renascimento, quando o desenvolvimento dos tipos móveis, por 

Gutenberg, impulsionou a impressão de livros não apenas de cunho religioso, mas filosófico, 

jurídico e científico, o jornalismo, hoje, pode dar visibilidade aos serviços ofertados pelas 

bibliotecas.  

 

1. 1 Procedimentos metodológicos   

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, que coloca em foco os objetivos gerais do 

estudo169. Assim, espera-se, com esse trabalho, “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (...) o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições.” (GIL, 2007, p. 41). 

Tendo em vista o planejamento flexível dessa modalidade optou-se pelo levantamento 

bibliográfico, uma de suas formas mais comuns170. O autor explica que a pesquisa bibliográfica, 

como ocorre com outras, se desenvolve ao longo de uma série de etapas. Porém, o autor alerta 

que seu número e seu encadeamento depende de vários fatores. Entre eles a natureza do 

problema, o nível de conhecimento que o pesquisador e o grau de precisão que se pretende com 

esse estudo.  

                                                 
169 Quanto aos objetivos gerais de uma pesquisa, Gil (2007) diz que há três grandes grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas.  

 
170 A outra forma mais comum é o estudo de caso, conforme Gil (2007).  
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Dessa forma, não é possível apresentar um modelo rígido para o desenvolvimento da 

pesquisa, mas é praticável enumerar as etapas que compõem o processo. São eles: escolha do 

tema; levantamento bibliográfico preliminar; formulação do problema; elaboração do plano 

provisório de assunto; busca de fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do 

assunto e redação.  

Lakatos e Marconi (2003) conceituam a pesquisa bibliográfica como: 

 
(...) um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos 

de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 

planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma 

fonte indispensável de informações, podendo até orientar as indagações. 

(LAKATOS. MARCONI, 2003, p. 158).  

 

 As autoras explicam que a pesquisa bibliográfica agrupa toda a bibliografia pública em 

relação ao tema de estudo: de publicações avulsas, passando por livros, revistas, monografias, 

teses e material cartográfico, além de meios de comunicação orais, como gravações em áudio e 

vídeo. O objetivo, explicam, é colocar que pesquisa em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto.  

 

2 Biblioteconomia e disseminação da informação  

 A palavra biblioteconomia vem de três termos gregos. Biblíon, que quer dizer livro; 

théke, que significa caixa; e nomos, que pode ser traduzido como regra, acrescidos do sufixo ia. 

Portanto, etimologicamente, a “biblioteconomia é o conjunto de regras de acordo com os quais 

os livros são organizados em espaços apropriados: estantes, salas, edifícios.” (FONSECA, 

2007, p. 1).  

 Disciplina da ciência da informação, a biblioteconomia trabalha pela formação, 

desenvolvimento, classificação, catalogação e conservação de acervos, pela própria biblioteca 

enquanto serviço organizado. Tudo isso engloba regulamento, pessoal, contabilidade, local e 

mobiliário, e pelos usuários, tendo em vista serviços como acesso aos livros e empréstimo. (LE 

COADIC, 1996). Hoje, a biblioteca enfrenta desafios como a diversificação do acervo, que 

passa a ser uma midiateca e abriga informações atuais, se transformando em um sistema de 

informações. 

De maneira menos formal - e até poética -, Battles (2003), compara a biblioteca com um 

corpo, já as páginas dos livros seriam órgãos espremidos uns contra os outros na escuridão. 
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Para o autor, a biblioteca deve ser entendida como uma instituição social complexa e 

fundamental para a preservação e para a transmissão da cultura e não um mero depósito de 

livros. Elas estão envolvidas na “tanto na descoberta da verdade quanto em sua destruição (...), 

o resultado do medo, da ignorância e da cobiça de seus supostos benfeitores e patronos;” 

(BATTLES, 2003, p. 37).  

Na Antiguidade e na Idade Média, porém, a biblioteca se prestou a esse papel de 

depósito, isto é “mais o lugar onde se esconde o livro do que o lugar de onde se procura fazê-

lo circular ou perpetuá-lo.” (MARTINS, 1998, p. 71). O autor explica que, nesses períodos 

históricos, não existiram dois tipos de biblioteca – uma antiga e uma medieval – mas de um 

mesmo tipo, que passaram por mudanças praticamente insignificantes, reflexo das poucas 

alterações na estrutura social. 

 A maior diferença pode ser observada entre os materiais que compunham as bibliotecas 

desse mundo antigo. Haviam as minerais, feitas de tabelas de argila, e as vegetais e animais, 

feitas de rolo de papiro ou de pergaminho. Na Idade Média, as bibliotecas se situavam no 

interior dos conventos, lugares não frequentados pelo homem comum da época. Vale lembrar 

que a alfabetização não era uma constante nem mesmo entre os nobres.  

 Na Antiguidade, uma das mais importantes bibliotecas foi a de Alexandria171, a primeira 

com aspirações universais e que se tornou um verdadeiro modelo para as universidades da era 

moderna.  Em seu tempo áureo, estima-se que tenha abrigada 700 mil volumes172. A primeira 

parte, de 400 mil exemplares, ficava no bairro de Bruchium. As novas aquisições formavam 

uma biblioteca suplementar, no bairro de Serápio. Vítima de sucessivos incêndios, Alexandria 

sucumbiu em 642, destruída em um incêndio provocado por muçulmanos, por razões religiosas. 

Seus aspectos singulares são descritos por Martins (1998):  

 

a biblioteca de Alexandria ostentava a singularidade de possuir manuscritos 

únicos de grande número de obras da Antiguidade que com ela desapareceram. 

Com efeito, os Ptolomeus favoreceram a cultura do papiro e mantinham um 

exército de copistas empregados, às vezes, em tarefas inesperadas. Assim é 

que Ptolomeu Evérgeta tomou emprestados dos atenienses as obras de 

Ésquilo, de Sófocles e de Eurípides, devolvendo-lhes as cópias que tinha 

mandado fazer: os originais ficaram em Alexandria à espera do incêndio de 

Omar. (MARTINS, 1998, p. 75). 

                                                 
171 A biblioteca de Alexandria sofreu com pelo menos quatro incêndios: em 48 a.C., em 272, em 392 e em 642, 

conforme Battles (2003). 

 
172 É importante ressaltar que no mundo antigo chamavam-se de volumes as divisões de uma mesma obra. Por 

exemplo: o poema Ilíada, com 24 cantos, formava 24 volumes, como explica Martins (1998). 
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Na Idade Média, três tipos de bibliotecas se sobressaem, conforme enumera Martins 

(1998). No início do período, as monacais – criadas dentro de mosteiros e abadias - as 

articulares e as bizantinas e, já no fim da Idade Média, as universitárias.  A limitação do acesso 

a esses espaços ficava claro até mesmo na composição arquitetônica, como ilustra Martins 

(1998). Na biblioteca de Nínive, a única porta era direcionada ao interior do edifício, onde 

viviam ou permaneciam os sacerdotes, homens letrados da época.  

Já no Renascimento que as bibliotecas passam a ser disseminadoras da informação. 

Nesse período também que cresce a necessidade de registrar os acontecimentos da época, 

significando uma reviravolta na economia política da leitura. Criou-se não só uma oferta de 

novos tipos de livro, mas também uma nova maneira de os ler (SANTOS, 2012). Ou seja, as 

bibliotecas tornam-se locais de consumo. Por conseguinte, surge uma maior preocupação em 

relação à situação física dos livros, com a figura do bibliotecário ganhando contornos mais 

nítidos:  

 

a disposição arquitetônica, a organização interna e tantos outros detalhes de 

suma importância começaram a ser avaliados na organização das bibliotecas 

e medidas técnicas foram tomadas para superar os problemas já existentes. 

Essa tarefa cabia, exclusivamente, ao bibliotecário. (SANTOS, 2012, p. 187).  

 

Araújo e Oliveira (2005) lembram que até a invenção da imprensa por Gutenberg, em 

1452, o acesso ao conhecimento e às bibliotecas era um privilégio das elites. O quadro só 

começa a mudar a partir da invenção da prensa e do processo de fabricação do papel.  A 

democratização do conhecimento avança à medida que os Estados Nacionais se estruturam, a 

pesquisa científica se desenvolve e passa a ser realizada em diversos âmbitos.   

No Brasil, as bibliotecas nascem atreladas às ordens religiosas católicas, como os 

Jesuítas, que fundam em 1549 a Companhia de Jesus, cujas escolas, paulatinamente, recebem 

bibliotecas. Episódios como a expulsão dessa ordem do País, pelo Marquês de Pombal, em 

1759, e a chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, trazem importantes 

mudanças para a situação do livro e da biblioteca.  

 Esses espaços, de acordo com as autoras, apresentam três grandes funções: função 

gerencial (administração e organização); função organizadora (seleção, aquisição, catalogação, 

classificação e indexação); e função divulgação (referência, empréstimo, orientação, 

reprografia, serviços de disseminação, extensão). Portanto, é necessário compreender esses 
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espaços na sua dimensão histórica, bem como seu papel para o aprimoramento humano, 

científico, técnico e intelectual de todos os segmentos sociais.  

 

3 Jornalismo e fomento cultural    

O jornalismo, como processo social e histórico, precede a imprensa e integra as ciências 

da informação pública ou coletiva, junto com a propaganda, as relações públicas, a 

documentação e a cibernética. Bahia (1971) enumera que no jornalismo, especificamente, a 

informação tem como características a periodicidade, a atualidade e a objetividade da recepção 

coletiva, com transmissão indireta, múltipla e ilimitada.  

Para esse autor, a periodicidade é um elemento fundamental para o jornalismo. É a partir 

dela que essa disciplina da comunicação ganha categoria, uma vez que a ideia de uma cobertura 

de acontecimentos com prazos fixos – dos assuntos mais leves aos mais complexos -  se 

transforma em hábito.  Assim, com seus veículos, o jornalismo simboliza o meio mais eficiente 

de comunicação coletiva, tendo em vista seus elementos ativos, como sinais, símbolos, figuras, 

gestos e palavras.  

A história de um dos veículos do jornalismo - o jornal - remonta ao ano 69 antes de 

Cristo, quando Júlio César assume o consulado e determina a redação e publicação das Acta 

Diurna Populi Romani: atos do Senado e do Povo. Dessa forma, os acontecimentos eram 

registrados no álbum, uma espécie de tábua branca exposta ao longo do ano na residência do 

pontífice. Os atos possuíam pelo menos três características de jornais: periodicidade, atualidade 

e variedade.  

A importância da informação escrita é acentuada no Renascimento, uma vez que na 

Idade Média apresenta um retrocesso, tendo em vista a escassez de pergaminho, material usado 

como suporte para a escrita, e a inacessibilidade do alfabeto. No Renascimento, houve “uma 

patente necessidade de registrar os acontecimentos da época. Então, a história é confundida 

com o jornalismo e os anotadores do fato histórico não se distanciam dos observadores do 

cotidiano, em termos de informação e opinião.” (BAHIA, 1971, p. 31).  

Mas é com a evolução da tipografia que a imprensa sofre uma verdadeira revolução. Em 

1455, Gutenberg compõe e imprimi o primeiro livro com caracteres móveis. É na segunda 

metade do século XV que a técnica de impressão se espalha pelos centros urbanos da Europa.  

Abre-se, com esse invento, “uma nova era que se liga a partir da gravura sobre a madeira à 

disseminação dos correios públicos, desembocando na multiplicação de cópias.” (BAHIA, 

1971, p. 32).   
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Já nos séculos XVI e XVII, o jornal epistolar - uma espécie de jornal primário, cujos 

conteúdos se pronunciavam de acordo com os objetivos ou compromissos do autor - prepara o 

nascimento da empresa jornalística. É só no século XX que o jornalismo vê nascer o valor 

notícia, a partir de mudanças ocorridas já no século XIX, com a tentativa de separação dos fatos 

das opiniões.  

Dois fatores levaram à perda de fé da comunidade jornalística: a experiência da 

propaganda na Primeira Guerra Mundial e o surgimento da profissão de relações pública. Esta, 

por sua vez, coloca a notícia mais como “a reprodução de um universo de fatos que 

correspondiam aos interesses especiais dessas pessoas ou organizações que tinham os recursos 

financeiros para empregar estes consultores.” (TRAQUINA, 2005, p. 173).   

Além de alterar as relações interpessoais, a própria imprensa também passou por 

transformações no que diz respeito à sua comercialização e à chamada indústria da mídia, que 

nasce a partir do desenvolvimento dos tipos móveis, por Gutenberg. Com a técnica se 

espalhando pelos centros urbanos da Europa, a estimativa é que até o fim do século XV pelo 

menos 35.000 edições tenham sido produzidas, com entre 15 a 20 milhões de cópias em 

circulação.  

Um colosso, levando em consideração que as nações onde a impressão se desenvolveu 

- Alemanha, Itália, França, Holanda, Inglaterra e Espanha - não ultrapassavam 100 milhões de 

pessoas, com um enorme número de analfabetos. Assim, a imprensa contribuiu para o fomento 

cultural. Embora predominantes nas primeiras impressões, os livros religiosos cederam lugar 

para obras de filosófico, além de texto de cunho jurídico e científico. Com isso, amplia, como 

indica Thompson (1998), um comércio que já existia antes dessa inovação tecnológica:  

 

a imprensa também tornou mais fácil acumular e difundir dados sobre os 

mundos natural e social, e a desenvolver sistemas padronizados de 

classificação, representação e prática. Algumas destas primeiras editoras logo 

de especializaram na produção de textos de medicina, anatomia, botânica, 

geografia, matemática, etc., trabalhando em colaboração com professores 

universitários na preparação de obras científicas. A imprensa criou um novo 

fluxo de dados gráficos, mapas e teorias que seriam consultados, discutidos e 

debatidos por estudiosos em toda Europa. (THOMPSON, 1998, p.59).  

 

A era da predominância do jornal como veículo de informação principal ficou para trás, 

com o desenvolvimento tecnológico que proporcionou o nascimento do rádio, da TV e a 

disseminação da internet, ampliando fronteiras midiáticas.  Em um esforço para compreender 

teoricamente o jornalismo, Traquina (2005) indica que as notícias são construídas socialmente 
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e que esta disciplina da comunicação, resultado de interações entre agentes sociais em prol de 

uma estratégia comunicativa.  

O pesquisador português alerta que “o jornalismo está mais orientado para os 

acontecimentos e não para as problemáticas.” (TRAQUINA, 2005, p. 28).  O autor traz à baila 

ainda o papel do jornalista no contexto da produção da notícia, lembrando a responsabilidade 

social da profissão e os perigos enfrentados por esses profissionais173, que contribuem de forma 

ativa com a construção da realidade.  

Rechaçando estereótipos como a imprevisibilidade da rotina, porque um acontecimento 

pode se dar em qualquer lugar, a qualquer hora, ele reforça que o jornalismo é uma profissão 

marcada pela rotina. Mas esta não se estabelece de modo aleatório. É condicionada por dois 

polos: o intelectual e o ideológico, que vivem em tensão permanente.  

 

4 Considerações finais  

Embora biblioteconomia e jornalismo tratem da informação – organizando, editando, 

classificando e contextualizando – aquela visa a formação de novos conhecimentos, enquanto 

o este objetiva divulgá-la, sem a preocupação com a formatação de novos saberes. Essas 

identidades aparentemente paradoxais podem se aliar, visando o fomento cultural, em um 

reforço da função social do jornalismo, destaca neste trabalho por Traquina (2005), e do papel 

da biblioteca enquanto instituição fundamental para a preservação e divulgação da cultura, 

como diz Santos (2012).  

À guisa de considerações finais, destaca-se que o percurso histórico do jornalismo e 

seus veículos e da biblioteconomia e seu principal cenário de desenvolvimento – a biblioteca – 

e de seu objeto de trabalho – o livro - se cruzam. A prensa de Gutenberg é um elemento 

fundamental para a confecção de obras de cunho religiosos, filosófico e científico, que se 

espalham pelos centros urbanos da Europa, na segunda metade do século XV. 

Quase seis séculos depois, o jornalismo se desenvolveu e desafia os limites da 

instantaneidade. As bibliotecas também passaram a lidar com suportes para além da impresso 

e se transformaram em verdadeiras midiatecas.  

Aliar as competências dessas duas disciplinas da comunicação e da informação se 

transforma é um desafio. O jornalismo e suas competências também no âmbito da redação tanto 

                                                 
173 Sobre o ethos profissional do jornalista, ver Traquina (2005), capítulos 3 e 4.  
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no da assessoria de imprensa pode ajudar a divulgar produtos, serviços e iniciativas alinhadas 

com o desenvolvimento humano e cultural.  

Para tanto, é preciso que exista uma interação entre o jornalista e o bibliotecário, numa 

aproximação de ações semelhante ao que ocorreu no Renascimento. Assim sendo, visando 

delinear os termos dessa aproximação, propõe-se como desdobramento deste trabalho 

investigar como se dá essa interação em Goiás, analisando os mais variados tipos de bibliotecas.  
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Resumo 

O objetivo que se almeja por meio deste artigo é o de apresentar e debater alguns conceitos do 

filósofo norte-americano Douglas Kellner, que se situa na linha de pesquisa dos Estudos 

Culturais. Também, chamar a atenção para a importância da sua contribuição teórica, uma vez 

que aponta limitações, para a compreensão dos indivíduos nas sociedades técnico-capitalistas 

contemporâneas, tanto no pensamento da Escola de Frankfurt quanto na Escola de Birmingham. 

Kellner se propõe a esboçar novas perspectivas teóricas, sem romper, porém, com a tradição e 

a influência da teoria crítica (Escola de Frankfurt), e incorporando, ainda, pressupostos da 

chamada teoria pós-moderna. Obviamente o artigo não tem a pretensão de aprofundar ou 

mesmo esgotar as contribuições da obra de Kellner, pois  visa chamar atenção para conceitos 

fundamentais, como a "cultura da mídia", que é uma combinação das abordagens dos "estudos 

culturais" e dos "estudos da comunicação". 

 

Palavras-chave:Estudos culturais; cultura da mídia; Escola de Frankfurt; Douglas Kellner; 

 

 

Introdução 

Este artigo é um estudo inicial, sem pretensão de aprofundamento,  sobre o pensamento 

do filósofo norte-americano Douglas Kellner176. Não se propõe abordar o conjunto da obra 

desse autor, mas tão somente se ocupa de A cultura da mídia, publicada originalmente em 1995 

e traduzida, no Brasil, em 2001, pela EDUSC. Neste trabalho, um dos mais representativos de 

Kellner, ele discute as principais teorias que se propõem a pensar o tempo presente e a sociedade 

moderna. 

O que mais chama atenção no pensamento do filósofo é a sua recusa ao dogmatismo, ao 

sectarismo e à visão unilateral. Após passar em revista as famosas teorias pós-modernas dos 

anos 60 e 70 (Séc. XX), em que identifica uma verdadeira “guerra de teorias”, o autor chama 

atenção para um tema central no seu pensamento: a cultura da mídia é um terreno de disputa. 

                                                 
174  Trabalho apresentado no GT 9 Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
175Francisco Barros é Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás - UFG – Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Rosana Maria 

Ribeiro Borges. Especialista em Assessoria de Comunicação  pela Faculdade de Informação e Comunicação da 

UFG (2003). Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela mesma Universidade (1983). E-mail: 

franciscomgbarros@gmail.com. 
176Para conhecer mais sobre a trajetória intelectual de Douglas Kellner consultar o artigo de Sidney Ferreira Leite 

“Reflexões Sobre Comunicação e Sociedade: As Contribuições de Douglas Kellner”, publicado na edição 1, em 

dezembro de 2004, da revista eletrônica e-compós – http: / /www.compos.org.br /e-compos. 
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Ideologias políticas antípodas digladiam-se para obter hegemonia. Essas lutas se expressam por 

intermédio “de imagens, discursos, mitos e espetáculos veiculados pela mídia”. (KELLNER, 

2001, p. 11) 

Este debate continua atualíssimo.  A ideia segundo a qual os meios de comunicação 

constituem “forças onipresentes de controle social”, como assinala Kellner, ainda está muito 

arraigada. Ocorre que ela é um passo ao niilismo porque obstui a visão de saída, de luta, de 

resistência. O autor procura fugir dessa armadilha e reage a este modelo fechado, hermético, 

claustrofóbico. Ele proclama a capacidade do público de resistir à manipulação. A matéria-

prima para isso pode ser extraída de sua própria cultura. 

Ao propor abrir portas e janelas para deixar entrar o sol, Kellner descortina uma 

horizonte novo, cheio de perspectivas. Crisa, assim, um valioso material para reflexões  e para 

análise da sociedade. Sim, diz ele, a mídia pode ser (e é) uma empecilho, mas também pode ser 

(e é) uma aliada para o avanço da causa da liberdade e da democracia. De maneira simplificada, 

seria possível afirmar: é um entrave quando dissemina discussões reacionárias, machistas, 

racistas e sexistas, mas também dá espaço a grupos oprimidos quando ataca a segregação racial, 

defende minorias, condena a xenofobia e o nacionalismo retrógrado. 

Assim, o objetivo deste artigo, que centra o seu olhar sobre A cultursa da mídia, busca 

chamar a atenção para a necessidade  de se conhecer  e debater mais o pensamento desse autor, 

que utiliza o modelo dos estudos culturais para reforçar três ingredientes principais: visão 

crítica, multicultural e multiperspectívica. O conceito de cultura da mídia é instigante porque 

propõe “estudos específicos dos fenômenos concretos contextualizados nas vicissitudes da 

sociedade e da história contemporâneas”. (KELLNER, 2001, p. 12) Abre-se, dessa forma, um 

leque abrangente para pensar e entender a cultura produzida no contidiano. 

 

Fundamentação 

A família, a igreja e a escola foram, durante vários séculos, as principais instituições 

para transmissão dos valores culturais. A oralidade tinha um papel relevante nesse processo. 

Mas, a partir da primeira metade do século XX, Kellner identifica o surgimento de um novo 

fenômeno histórico: a cultura da mídia. Não demorou para que ela se transformasse em força 

dominante na cultura ocidental. Essa hegemonia também estava presente tanto na política 

quanto na vida social. Contribuiu, assim, como matriz para forjar identidades. Em síntese: 

talhou modelos de classe, etnia, sexualidade, raça e nacionalidade. 
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Em décadas mais recentes, com o avanço tecnológico, principalmente das redes de 

dados digitais, essa influência foi aprofundada, uma vez que serviram para acelerar e disseminar  

o poder da cultura  que, por meio do conteúdo simbólico, é difundida nos veículos de 

comunicação e de jornalismo, seja para alterar os padrões da vida cotidiana, seja para 

reestruturar o trabalho e o lazer. Esse processo foi caracterizado por gerar um fluxo descomunal 

de imagens e sons. Além de reordenar as percepções de espaço e tempo, criou um novo mundo 

virtual, que rompeu fronteiras entre realidade e imagem. Como consequência, surgiram novos 

modos de experiência e subjetividade.  

As mudanças drásticas que ocorreram na sociedade contemporânea requerem novas 

interpretações para a realidade política e social. Faz-se necessário estudar e identificar quais 

fenômenos são os mais relevantes. Explicá-los e criticá-los. Mas para isso é preciso estar 

munido de teorias que esclareçam as realidades sociais, e que contribuam para elucidar a 

complexidade desse mundo circundante. Nessa caixa de ferramentas deve constar: conceitos, 

imagens, símbolos, argumentos e narrativas. Diante de tantos conflitos e problemas é 

necessário, também, procurar soluções.  

A teoria, defende Kellner, deve ser capaz de fornecer mapas que expliquem para os 

indivíduos a estrutura do capitalismo, do patriarcado e das classes sociais. E, ainda, como as 

sociedades são construídas e organizadas, de maneira que consiga deslindar suas estruturas, 

instituições, práticas e discursos. Mas, também, delinear como esses componentes se articulam 

para formar um sistema social.  Nessa linha de raciocínio, Kellner reafirma não apenas a 

utilidade da teoria, mas, ao mesmo tempo, reconhece uma espantosa multiplicidade de 

paradigmas teóricos, competindo entre si, para explicar a sociedade contemporânea. Qual seria 

a mais correta e apropriada? 

O autor, porém, considera um erro grave acreditar que exista uma “superteoria ou 

narrativa-mestra que forneça as chaves da interpretação ou da explicação a todos os nossos 

paradigmas intelectuais e políticos”. (KELLNER, 2001, p. 40) Ele entende que, devido a 

intensidade e velocidade das mudanças, muitas das teorias atuais não conseguem explicar toda 

a complexidade dos fenômenos sociais, mas apenas alguns de seus aspectos, ainda assim, em 

contextos específicos. Ou seja, elas possuem limitações e pontos cegos, embora tenham dado 

importantes contribuições. 

Partindo do pressuposto de que as sociedades modernas demandam constantes 

mapeamentos e remapeamentos, o autor lança mão, por isso, do que denomina “teoria social 

multiperspectívica”, que está ancorada nos estudos culturais da mídia.  Trata-se de uma 
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combinação de “várias teorias sociais contemporâneas a fim de achar alguns modos de elucidar 

e comentar fenômenos e desenvolvimentos de nossa era”. (KELLNER, 2001, p. 40) Ao adotar 

uma abordagem pragmática, ora utiliza algumas teorias críticas para tarefas específicas,  ora 

utiliza outras para tarefas diferentes. 

O autor argumenta que, assim procedendo, “[...] quanto mais teorias se têm à disposição, 

mais tarefas poderão ser cumpridas e mais específicos serão os objetos e temas que poderão ser 

tratados”. (KELLNER, 2001, p. 40) Ele, também, observa que quanto mais perspectivas 

incidirem sobre um determinado tema melhor será o entendimento e a compreensão deste 

fenômeno. E acrescenta: 

 

Sem dúvida, uma perspectiva poderosa e inovadora (como a psicanálise ou o 

feminismo) pode ser mais útil na elucidação ou na explicação de certos 

fenômenos do que uma combinação eclética de múltiplas perspectivas, mas a 

combinação de abordagens poderosas como o marxismo, o feminismo, o pós-

estruturalismo e outros pontos de vista teóricos contemporâneos podem 

produzir mais análises aprofundadas e úteis do que as produzidas por uma 

perspectiva só. Ademias, um marxismo enriquecido pelo feminismo e pela 

psicanálise é diferente de uma teoria desprovida de tais perspectivas e 

seguramente mais útil. (KELLNER, 2001, p. 41) 

 

Assim procedendo, Kellner se escusa de (re)inventar a roda. Ele faz questão de 

incorporar as tradições teóricas existentes. Destaca, por exemplo, o primeiro modelo de estudos 

críticos de  comunicação e cultura de massa desenvolvido pela Escola de Frankfurt177, ainda 

nos anos 1930. Mas enfatiza, também, a importância teórica de alguns destacados neomarxistas 

como Lukàcs, Gramsci e Bloch. E lembra que na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos existe 

uma antiga tradição de estudos culturais que precedeu a escola de Birmingham.  

As influências de Kellner para compor a sua metateoria são, portanto, a Escola de 

Frankfurt, os estudos culturais britânicos e os pós-estruturalistas. Ele, também, tece uma forte 

crítica a respeito da divisão acadêmica que segrega o campo de estudo da mídia, da cultura e 

das comunicações. A visão interdisciplinar que defende é consentânea com as tradições dos 

estudos culturais quando combinam teoria social, análise cultural, história, economia, filosofia, 

                                                 
177“Essa corrente de pensamento nasce nos anos 1930, quando Max Horkheimer passa a encabeçar  o Instituto de 

Pesquisas Sociais fundado em 1923, em Frankfurt. Graças à sua iniciativa, vários intelectuais vão trabalhar juntos, 

entre eles Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno e Erich Fromm, dos quais também é possível aproximar Walter 

Benjamin. Suas pesquisas são marcadas por uma referência comum ao pensamento de Karl Marx que, no entanto, 

é crítica e não dogmática. Quando os nazistas tomam o poder, M. Horkheimer e seus colaboradores  são obrigados 

a se exilar.  Se, num primeiro momento, podem refugiar-se em Paris e em Genebra, logo em seguida devem emigrar 

para os Estados Unidos” (DORTIER, 2010, p. 229) 
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juntamente com outros discursos teóricos. O objetivo almejado pelo autor é o de transpor os 

limites entre as várias disciplinas acadêmincas. 

As abordagens interdisciplinares, nessa visão, defendem que não se deve “deter nos 

limites de um texto, mas devemos procurar saber como ele se encaixa  nos sistemas de produção 

textual e de que modo vários textos fazem parte de sistemas de gêneros ou tipos de produção e 

têm uma construção intertextual”. (KELLNER, 2001, p. 42) O autor cita, para exemplificar, um 

caso concreto. O modelo para interpretar o filme Rambo deve aliar o uso da teoria 

cinematográfica, história social, análise política e crítica ideológica. Sem deixar de lado, ainda, 

a crítica cultural. 

Já o chamado “textualismo”, conforme Kellner (2001),  esteve presente de maneira 

unilateral na corrente da chamada “nova crítica”, que foi muito popular após a Segunda Guerra 

Mundial, especialmente, nos Estados Unidos. Até mesmo as abordagens pós-estruturalistas, 

lembra o autor, que se desenvolveram na França nos anos 1970, também assumiram o enfoque 

textualista. Posição diferente foi assumida pelos estudos culturais britânicos que enfatizaram o 

público e a recepção. A Escola de Frankfurt e Walter Benjamin, já nos anos 30, reconheram a 

importância dos estudos de recepção.  

 

Os estudos culturais interdisciplinares, pois, recorrem a uma gama dispar de 

campos a fim de teorizar a complexidade e as contradições dos múltiplos 

efeitos de uma ampla variedade de forma de mídia/cultura/comunicações em 

nossa vida e demonstram como essas produções servem de instrumento de 

dominação, mas também oferecem recursos para a resistência e a mudança. 

(KELLNER, 2001, p. 43. Grifo nosso) 

 

Embora utilize o termo “complexidade”, em algumas passagens da obra A cultura da 

mídia, não parece que o autor esteja se referindo ao “pensamento complexo” do filósofo e 

sociólogo francês Edgar Morin, que se dedicou a construir uma nova linha de pensamento 

destinada a compreender a complexidade do mundo. Diferentemente de Kellner, Morin se 

propõe a enfrentar a “complexidade” utilizando as noções  de “interação”, de feedback, de 

“circuito recursivo”, de “auto-organização”, de “emergência”, de “dialógica” e o “princípio 

hologrâmico”. Estes instrumentos intelectuais estão presentes na obra Introdução ao 

pensamento complexo (MORIN, 2006). 

O pensamento de Kellner asssume uma postura claramente política e ideológica. Tanto 

que chama atenção para o que considera um “ponto-chave”: as lutas contra a dominação e a 

subordinação. Lembra que este posicionamento é congruente com as linhas mestras dos estudos 
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culturais britânicos, que focavam as lutas da conjuntura política da época (anos 1960). O 

clássico livro de Richard Hoggart (1957),  intitulado The uses of literacy, já mostrava como os 

trabalhadores da Grã-bretanha criaram culturas de oposição à cultura dominante  e foram 

solapados  pelo desenvolvimento de uma cultura nacional, expressa pela homogeinização 

dirigida pelo Estado, pela escola e pela mídia. 

 

Portanto, esses estudos situam a cultura num contexto sócio-histórico no qual 

esta promove dominação ou resistência, e critica as formas de cultura que 

fomentam a subordinação. Desse modo, os estudos culturais podem ser 

distinguidos dos discursos e das teorias idealistas, textualistas e extremistas 

que só reconhecem as formas linguísticas como constituintes da cultura e da 

subjetividade. Os estudos culturais, ao contrário, são materialistas porque se 

atêm às origens e aos efeitos materiais da cultura e aos modos como a cultura 

se imbrica no processo de dominação ou resistência. (HOGGART, 1992, p. 

49) 

 

Ao mesmo tempo em que reconhece os pontos positivos, tanto dos estudos culturais, 

quanto da teoria crítica da Escola de Frankfurt (em especial quando relacionam a economia, o 

Estado, a sociedade, a cultura e a vida diária), Kellner (2001) também vê limites nestas duas 

escolas.  O ponto crucial: quando fazem a distinção entre a cultura superior e inferior. Se, por 

um lado, os estudos culturais valorizaram formas como cinema, televisão e música popular, por 

outro, deixaram de ver o potencial de contestação e subversão, assim como a ideologia, de obras 

que alguns de seus expoentes consideraram como “cultura elitista”.   

Kellner (2001) concorda com a análise de Raymond Williams, um dos principais 

teóricos  da escola de Birmingham, que rejeitou o termo “cultura de massa”, criado pelos 

frankfurtianos. Kellner aduz que trata-se de uma expressão que tende para o elitismo uma vez 

que cria uma oposição binária entre alta e baixa cultura. Essa oposição, segundo argumenta,  

despreza “as massas” e sua cultura. O conceito de “cultura de massa”,  ainda segundo o autor, 

também é “monolítico e homogêneo”. Em síntese: neutraliza as contradições culturais, dissolve 

práticas e grupos oposicionistas num conceito neutro. 

Williams fazia uma análise da cultura sob uma perspectiva histórica. Ele registrou que 

a história da cultura “[...] só pode ser escrita quando as relações ativas são reconstituídas, e as 

atividades vistas numa genuína paridade. História cultural deve ser mais que a soma de histórias 

específicas, porque é nas relações entre elas, nas formas específicas da organização, que ela é 

especialmente interessada”. (WILLIAMS, 1961, p. 46). Ainda segundo o autor,  a história não 
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deve ser estudada simplesmente para a compreensão do passado, mas para escavar tendências 

e sondar as leis que regem as mudanças.  

Outro ponto de discordância de Kellner (2001) é a expressão “cultura popular”178 

adaptada por John Fiske. O termo “popular”, na acepção empregada por Fiske, segundo Kellner 

(2001),  pode sugerir que a cultura da mídia provém do povo. Mas esta é, na verdade, uma 

forma de cultura de cima para baixo, que muitas vezes reduz o público a receptor passivo de 

significados mastigados. Na opinião de Kellner (2001), o conceito destrói a distinção entre 

cultura produzida pelo povo, ou pelas “classes populares”, e a cultura da mídia produzida para 

as massas. É uma forma de celebrar, argumenta, de maneira acrítica, a cultura da mídia e do 

consumo.  

A expressão “cultura popular”, nos Estados Unidos e na Europa, possui conteúdo 

distinto daquele que foi empregado, por exemplo, na América Latina, que se refere a uma forma 

de arte produzida pelo povo e para o povo, numa esfera oposta à cultura dominante, 

hegemônica, colonialista, inoculada de cima para baixo. Na América Latina, explica Kellner, 

“o povo produz essa cultura e participa das práticas culturais que articulam suas experiências e 

aspiração”. (KELLNER, 2001, p. 51) Chamar de “cultura popular” produtos comerciais, típicos 

da indústria cultural, apaga a distinção entre tipos diversos de cultura. 

O que parece ser uma simples discussão em torno de uma questão de terminologia na 

verdade expõe, na opinião do autor, algo muito mais profundo: uma pluralidade de métodos, 

conceitos, estratégias e abordagens empregados nos debates envolvendo os estudos culturais. 

Por isso, Kellner (2001, p. 52) explica: 

 

                                                 
178Marilena Chauí também corrobora com esta visão. Ela não aceita, sem um olhar crítico, a expressão cultura 

popular. Veja o texto “Cultura e Democracia”: “Ora, cultura popular também não é um conceito tranqüilo. Basta 

lembrarmos os três tratamentos principais que ela recebeu. O primeiro, no Romantismo do século XIX, afirma que 

cultura popular é a cultura do povo bom, verdadeiro e justo, ou aquela que exprime a alma da nação e o espírito 

do povo; o segundo, vindo da Ilustração Francesa do século XVIII, considera cultura popular o resíduo de tradição, 

misto de superstição e ignorância a ser corrigido pela educação do povo; e o terceiro, vindo dos populismos do 

século XX, mistura a visão romântica e a iluminista; da visão romântica, mantém a idéia de que a cultura feita pelo 

povo só por isso é boa e verdadeira; da visão iluminista, mantém a idéia de que essa cultura, por ser feita pelo 

povo, tende a ser tradicional e atrasada com relação ao seu tempo, precisando, para atualizar-se, de uma ação 

pedagógica, realizada pelo Estado ou por uma vanguarda política. Cada uma dessas concepções da cultura popular 

configura opções políticas bastante determinadas: a romântica busca universalizar a cultura popular por meio do 

nacionalismo, ou seja, transformando-a em cultura nacional; a ilustrada ou iluminista propõe a desaparição da 

cultura popular por meio da educação formal, a ser realizada pelo Estado; e a populista pretende trazer a 

“consciência correta” ao povo para que a cultura popular se torne revolucionária (na perspectiva das vanguardas 

de esquerda) ou se torne sustentáculo do Estado (na perspectiva dos populismos de direita). (CLASCO, 2008, p. 

53-76) 
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Em vista das discussões em torno da terminologia, cada intervenção no campo 

dos estudos culturais precisa expor e esclarecer sua linguagem crítica, 

distingui-la de outros discursos e explicitar seu próprio uso específico do 

vocabulário. Em nossa opinião, há  necessidade de mais debates para saber se 

o uso da expressão “cultura popular” de algum modo corre o risco de embotar 

o gume crítico dos estudos culturais, e não seria, portanto, melhor evitar 

termos que lembram carga ideológica, como “cultura de massa” e “cultura 

popular” (Grifos do autor). 

 

Para evitar impasses dessa ordem o autor sugere utilizar simplesmente o termo “cultura” 

como campo de estudos, sem binarismos como “superior e inferior”, “popular e elitista”. Mas 

ele faz uma ressalva: essas distinções podem até existir quando estiverem “estrategicamente 

dispostas” em contextos determinados. Por essas razões ele considera mais apropriada a 

expressão “cultura da mídia”. Ela tem a vantagem, na  opinião do autor,  de designar tanto a 

natureza quanto a forma das produções da indústria cultural. Refere-se, ainda, ao modo como é 

produzida e distribuída. 

A “cultura da mídia”, explica, possui tanto a vantagem de destacar a forma de produção, 

distribuição e recepção, quanto de jogar luzes sobre as tecnologias e a indústria da mídia. Para 

o autor, a mídia colonizou a cultura. A consequência disso foi que a principal forma de 

disseminação da cultura na contemporaneidade ocorre pelos meios de comunicação. Suplantou, 

assim, a oralidade e o livro, que, no passado, tinham esse papel.  

 
A cultura da mídia é também o lugar onde se travam batalhas para o controle 

da sociedade. Feministas e antifeministas, liberais e conservadores, radicais e 

defensores do status quo, todos lutam pelo poder cultural não só nos meios 

noticiosos e informativos, mas também no domínio do entretenimento[...] A 

mídia está intimamente vinculada ao poder e abre  o estudo da cultura para as 

vicissitudes da política e para o matadouro da história. Ajuda a conformar 

nossa visão do mundo, a opinião pública, valores e comportamentos, sendo, 

portanto, um importante fórum do poder e da luta social. (KELLNER, 2001, 

p. 54) 

 

Considerações Finais 

 Para elucidar os desafios e a complexidade da sociedade contemporânea não basta uma 

única teoria, ou mesmo, uma meta-teoria. Até porque, conforme explica Kellner (2001), as 

teorias ora são úteis, ora são deficientes. Isso pode ser verificado em sua aplicação e em seus 

efeitos. Por isso, o autor defende a junção das obordagens contextual-pragmática e 

multiperspectívica como forma de realizar uma investigação teórica para abarcar a 

multiplicidade de discursos e métodos. 
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A febre teórica surgiu nos anos 1960, na França, quando a proliferação de 

novos discursos emanou da teoria pós-estruturalista. Rejeitando as teorias 

totalizadoras, universalizantes e cientificistas do estruturalismo, da semiótica, 

da psicanálise, do marxismo e de outros “discursos-mestres” que produziram 

a febre teórica e as guerras entre teorias de uma era anterior, a revolução pós-

estruturalista viu a proliferação de uma teoria da linguaguem, do sujeito, da 

política e da cultura. (KELLNER, 2001, p. 34. Grifo do autor) 

  

O movimento pós-estruturalista, observa Kellner, encarregou-se de rever posições que 

rejeitava anteriormente e disseminou por todo o mundo novas sínteses de uma salada de teorias: 

marxismo, psicanálise, semiótica e feminismo. A explosão de teorias continou, descreve o 

autor,  se proliferando pelos anos 1970, 1980 e 1990, com o advento de um novo rótulo: 

"multiculturalismo". E continuou gerando novas guerras culturais.  

Enquanto modo de ver e interpretar os fenômenos que se apresentam, as teorias não são 

fundamento da verdade, não sintetizam o conhecimento universal. Ou seja, não são donas da 

verdade. Kellner (2001, p. 37) entende que se trata de um esforço inútil "procurar um novo 

Graal teórico que desvende os segredos do Ser, da cultura ou da sociedade".  Em vez disso, 

explica, o melhor é aceitar as teorias como "instrumentos, como caixa de ferramentas" para 

alcançar alvos específicos.   

Enfim, é um erro se fiar na existência de uma "superteoria ou narrativa-mestra" que 

forneça a chave para todos os dilemas, mistérios e problemas, sejam eles intelectuais, políticos, 

econômicos, culturais ou sociais. Deixando de lado tais pretensões, Kellner se propõe (não que 

a sua tarefa seja simples, mas seguramente mais realista) tentar compreender, elucidar, 

comentar e descrever as sociedades contemporâneas aplicando o que denomina teoria social 

multiperspectívica ou, simplesmente: "cultura da mídia". 
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O poder simbólico nos jogos do teatro do oprimido: narrativa mítica, 

leitura crítica e comunicabilidade179 
 

João DAMASIO da Silva Neto180 
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Resumo 

O poder simbólico é um problema teórico comum entre o teatro e a comunicação. Este texto 

procura responder: Quais são as relações cognitivas de mediação do poder simbólico entre estes 

dois campos práticos e do saber? Para isso, buscamos especialmente entender as formas de 

comunicação no Teatro do Oprimido, metodologia teatral criada pelo brasileiro Augusto Boal 

em que todos são simultaneamente atores e espectadores (espectatores) e que, por isso, pode 

ser considerada um caso limite da busca do teatro pela comunicação direta. Aos moldes de 

pesquisa-ação, oferecemos um minicurso durante o CONPEEX 2015 no qual investigamos 

estas relações, resultando em três aspectos: a possibilidade do teatro como ferramenta de leitura 

crítica das mídias, a construção de narrativas míticas e a comunicabilidade buscada pelas 

técnicas que promovem a ampla participação do público no teatro do oprimido.  

 

Palavras-chave: teatro do oprimido; poder simbólico; jogo; comunicabilidade. 

 

 

Introdução 

Apresentamos neste artigo o resultado de uma pesquisa-ação com a metodologia 

participativa do teatro do oprimido. Buscamos pelas relações cognitivas de mediação do poder 

simbólico entre o teatro e a comunicação. Ou seja, tratamos dos aspectos de comunicação na 

prática teatral da metodologia criada por Augusto Boal para lutar contra as opressões tendo o 

teatro como ferramenta. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar teoricamente as possibilidades 

comunicativas dos expectatores no Teatro do Oprimido. Assim, de modo específico, nosso 

objetivo é 1) epistêmico, à medida em que busca uma racionalidade entre dois campos; 2) 

teórico, centrado no conceito de mediação do poder simbólico e; 3) prático, voltado para a 

teleologia do teatro do oprimido, permitindo pensar novas possibilidades diante das relações 

comunicacionais de mediação do poder simbólico. 

                                                 
179  Trabalho apresentado no GT 9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
180 Jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa Mídia e Cultura. 

E-mail: joaodamasio16@gmail.com 
181 Acadêmica de Artes Cênicas na Universidade Federal de Goiás. E-mail: jordanaa.caetano@gmail.com 
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Neste texto, os dois primeiros intertítulos dissertam sobre a perspectiva teórica 

delimitando o entendimento sobre o que é teatro e como se estruturam seus aspectos simbólicos 

estruturantes, além de pontuar relações teóricas entre teatro e comunicação (entendidos como 

produtores de sentido). Em seguida, descreve-se o método utilizado para a pesquisa-ação, que 

se deu por meio de um minicurso sobre “Teatro do oprimido e comunicação social” no âmbito 

da Universidade Federal de Goiás. E, por fim, a análise resultante desta pesquisa desdobra-se 

em dois intertítulos sobre as relações comunicativas do poder simbólico no teatro: 1) as 

possibilidades de leitura crítica das mídias e 2) as narrativas que se constroem nas gradações de 

comunicabilidade tensionadas pelo artista em busca de efetividade e do teatro em busca do lugar 

do seu público, tendendo no teatro do oprimido à ampla participação. 

 

De onde vem o poder do teatro? 

A definição e a história do teatro não são objeto deste estudo limitado, mas é possível 

refletir em termos simples sobre o modo como o teatro produz poder: representando, 

significando – seja para subverter ou conclamar. Beira à divagação – um tanto necessária – o 

apelo por um conceito histórico ou totêmico para o teatro. Apenas para começar com um 

paralelo, dizem leigamente que todos nós nascemos jornalistas, noticiando o próprio 

nascimento com o choro. A mesma lógica parece se empregar um pouco menos falível ao 

pensamento de que o teatro sempre existiu, tendo surgido ao mesmo tempo em que o ser 

humano, abrindo margem a um campo complexo. 

Milênios de filosofia ocidental, dentre uns que ditaram a virtude, outros que 

prorromperam a uma dialética linear e até outros que resolveram matar Deus, não colocaram 

ponto final, nem sequer ponto e vírgula no reticencioso debate da origem humana. É desse 

mundo infindo que Fernando Peixoto (2005, p. 11) protege seu leitor quando, dentre o mar de 

constantes redefinições (e não indefinições), afirma que “o teatro tem uma história específica, 

capítulo essencial da história da produção cultural da humanidade”: “o teatro nasce (…) quando 

existe consciência de que ocorre uma simulação” e isso, por si só, já é uma definição do que é 

teatro. 

Passeia a função social do teatro por entre a necessidade de fuga ou, seu oposto, de 

intensificação na realidade. No mesmo quadro são talhadas as ideias do encantamento útil 

proposto por Stanislavski, da poética da arte materialista (bem marxista) de Bertold Brecht, da 

proposta de representação de Aristóteles e da relação construtivista da cena (ou seria 
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desconstrutivista?) do ilustre brasileiro Augusto Boal. Já se trata de uma brecha sobre como se 

faz teatro. 

Na ideia de mito encontra-se a justificativa plausível e segura – porque admite 

teoricamente sua própria insegurança – da liga entre história e totem, a conversa entre matéria 

e transcendência: através da ritualização que atualiza o mito, revive-se o que foi construído 

primordialmente, ou seja, na origem. Os mitos, segundo Eliade (2011, p. 22), “constituem os 

paradigmas de todos os atos humanos significativos”. Na condição de rito, o teatro não é apenas 

representação, mas ato, que atualiza o mito. E ai parece residir seu poder, pois o mito trata 

sempre do modo de organização e significação da sociedade. 

Boal (2012), a propósito, conclui que o “Sistema Trágico Coercitivo de Aristóteles” 

depende de uma clara definição dos poderes na sociedade me que se insere para sua efetividade: 

 

O Sistema Trágico coercitivo de Aristóteles sobrevive até hoje graças à sua 

imensa eficácia. É efetivamente um poderoso sistema intimidatório. (...) Quer 

dizer: enquanto o ethos social não está claramente definido, não se pode usar 

o esquema trágico pela simples razão de que o ethos do personagem não 

encontrará um ethos social claro ao qual se enfrentar (BOAL, 2012, p. 89). 

 

Por que encenar se não para obter-se a vantagem, por exemplo, de assumir o poder que 

o mito narra logo na origem de sua espécie ou do mundo? É claro que há poder lá... afinal, criou 

o que hoje existe. O poder criador se faz presente para justificar o mundo e o teatro existe 

enquanto é teatralizado, do contrário é uma “arte autodestrutiva”, podendo desaparecer ao som 

dos aplausos, ao esbofetear dos tomates, ao ruir da infraestrutura ou ao mesclar-se enquanto 

“espectatores” (junção das funções de espectador e ator, em Boal). 

Visando o nascimento do teatro ou forjando sua finalidade, o cálculo geral permite dizer 

que o teatro “existe enquanto processo em permanente transformação, obedecendo a sempre 

novas exigências e necessidades do homem”, a despeito da “facilidade de definições abstratas” 

(PEIXOTO, 2005, p. 10). “Dois pontos [são, para Peixoto,] irrecusáveis” (p. 12) no princípio 

do teatro: a necessidade do jogo e a ânsia de ser outro. Quando fala em princípio, o autor prefere 

mesmo abandonar as especulações e só afirma vagamente que “desde cedo” o homem sente 

esses tais pontos irrecusáveis. “Desde cedo” é muito vago para ser assumido na historicidade, 

mas tampouco desleixado para ser agregado à eternidade ou a “discutíveis essências”. 

O nascimento e a prática notadamente mística e religiosa do rito que se identifica na 

teatralidade não denotam simples transcendência ou abstração, mas claramente, absorve-se no 

mito, resposta aos anseios ritualizados sob o aval das formas de sociabilidade e de festa. Uma 
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preocupação, não central, mas aparente de Peixoto (2005, p. 8) é localizar sua práxis quando 

denota a chamada espacial para “principalmente no Brasil, repensar criticamente pensamento e 

ação” e o olhar contemporâneo que identifica que “uma das características mais autênticas do 

teatro de hoje é que ele se busca a si mesmo” (PEIXOTO, 2005, p. 15). 

Esse estado introspectivo da arte cênica formula, no entanto, uma contradição diante da 

afirmação de Bernard Dort (citado por Peixoto, 2005) de que não existe mais um único público. 

Isto porque tanto na cultura de massas da modernidade quanto na cultura de fragmentação 

estudada na pós-modernidade, a questão dos vários públicos é uma extrospecção como nunca 

antes vista. E é justamente neste cenário que o teatro se configura numa busca de si mesmo. É 

no mínimo interessante essa dialética, na qual o teatro tende à contracorrente e à comunicação 

em nível mais profundo. 

Mas, afinal, quem faz com que o teatro assim seja? A presença ou ausência de espaço 

físico, de ator, de espectador e de autor? O que se sabe é que com ou sem texto, o teatro precisa 

da encenação, questão que abre o leque para uma possível dupla autoria: autor e ator. Há 

teóricos, como Matteo Bonfitto, que estudam o ator como compositor. 

O relativismo em que é colocado o teatro tem causa: “seu primeiro e fundamental 

compromisso, sem dúvida, é com seu tempo e com sua realidade”. A sociedade muda, depois, 

o teatro muda, ou vice-versa, pois que também o teatro (assim como toda arte) sugere a mudança 

no homem, que muda a sociedade. Prova dessa afirmação é que sempre o teatro “entregou-se à 

religião, à política, ao vazio niilista ou ao apocalipse anárquico” (PEIXOTO, 2005, p. 22): 

“Subvencionado ou censurado, aceito como serviço público ou perseguido, exaltado ou 

vilipendiado, questionado ou fazendo da passividade sua razão de ser, protegido pelo Estado 

ou erguendo-se contra ele, o teatro tem conseguido, às vezes, milagrosamente sobreviver”. 

Em qualquer das variantes funções sociais do teatro, um elemento se destaca. Das 

práticas instrumentais de “diversão, conhecimento, prazer e denúncia” (PEIXOTO, 2005, p. 7), 

é o “Prazer” que se digita em caixa alta. O prazer da festa da sociabilidade. É o equivalente do 

“Eros” em Hebert Marcuse, que acusa a ordem entre movimento individual e social na mesma 

intenção do “Inconsciente coletivo”, enunciado pelo psicanalista Carl G. Jung. Pois que beire à 

divagação, a definição de o que é teatro, beneficamente contextual na complexidade humana, 

precisa se realizar nos moldes do prazer que funda e realiza o mito. 
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Fazer teatro e fazer comunicação: mediações do poder simbólico 

Podemos considerar que o teatro é sempre uma espécie de rito de encenação e que seu 

poder (simbólico) nasce do mito182. As instituições de poder simbólico, segundo Thompson 

(2001), se diferenciam de poderes como o coercitivo ou o econômico. São marcadas pela lida 

com os bens simbólicos, cognitivos e que, cada vez mais, organizam a sociedade183. O teatro, 

dentre as artes, é das mais antigas e lida com o simbólico por meio da representação ou mesmo 

a presentação (GOFFMAN, 1959), e tem um duplo caráter de ato e representação. Ou seja, uma 

cena de teatro nunca é apenas o que representa, pois os atores ou elementos cênicos estão 

presentes, atuando. 

De todo modo, esta forma de poder em que se constitui o simbólico é uma forma 

considerada não violenta de se estabelecer uma hegemonia ou uma mediação. Fazer teatro e 

fazer comunicação coincidem por serem formas humanistas, virtuais e até virtuosas de exercer 

o poder. Isto não inviabiliza que haja opressão na sociedade. É a partir daí que o teatrólogo 

brasileiro Augusto Boal, do mesmo modo que Jean Vilar na França ou Bertold Brecht na 

Alemanhã, se preocupa em diferenciar-se do modelo aristotélico, que, de modo burguês, 

reproduz as relações de poder na arte teatral. 

Para fazer isso, é interessante notar como os teóricos do teatro caminham em direção ao 

mito de origem da comunicação, segundo Minuzzi (2010): o da ampla participação. O que estes 

teatrólogos fazem é mudar a relação do espaço cênico com seu público.  

 

A comunicação admite o novo, já que o seu mito contemporâneo é a 

modernidade. A força da internet desfaz a paranóia que acompanhou todo o 

processo da comunicação de massas. Nesse momento histórico, a 

comunicação de massas evolui para um aspecto contido no seu mito de 

origem: o da ampla participação (MINUZZI, 2010, p. 2). 

 

Na comunicação, o uso do rádio expandiu o alcance geral das mensagens. A televisão 

potencializou, o cinema revolucionou e uniu as pessoas. Hoje, a internet fornece uma 

comunidade de informação sem precedentes e sobre a qual não faltam críticos e 

administrativos184. É à ampla participação que as mídias tendem. É também à ampla 

                                                 
182 Em última instância, entendemos que o mito é uma narrativa ou sistema simbólico que serve de matriz de 

sentido para uma comunidade. Assim é que o teatro é um fenômeno relativo à sociedade em que se insere, mas 

não se dissocia da pulsão do prazer de ritualizar. 
183 Sodré (2014) considera que a comunicação é a ciência do comum. Ou melhor, a ciência da organização 

simbólica do comum. 
184 Humberto Eco é sempre lembrado por ter identificado as tendências entre críticos e administrativos ou 

assimilados pela cultura emergente, com visões negativas ou entusiasmadas sobre os processos da comunicação. 
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participação que metodologias teatrais contemporâneas têm recorrido. O teatro não se midiatiza 

como o cinema. Sua relação espaço-temporal parece se manter intacta, apesar dos níveis de 

produção tecnológica possíveis. 

Para esta pesquisa, trabalhamos com um caso limite e mais grave da busca do teatro pela 

ampla participação. O teatro do oprimido surge no Brasil e sua matriz teórica latino-americana 

é frequentemente associada às teorias educacionais de Paulo Freire por pretender a uma estética 

do oprimido em estreita relação com a ética. Boal (2009) propõe partir pensamento sensível ao 

pensamento simbólico. 

Trata-se de um retorno à perspectiva do jogo, sempre presente na lógica teatral, em 

oposição à racionalidade produtiva de mercado. Na atualidade enfrentamos esse grande marco 

capitalista, onde percebemos que só se encontra conforto e felicidade se você produzir. Então, 

sempre estamos correndo contra o tempo para produzirmos mais e, assim ganharmos uma 

estabilidade financeira no futuro. Só que o futuro chega e continuamos nessa busca. 

Este é um problema político tanto social quanto particular, como veremos na perspectiva 

tanto do teatro quanto da comunicação. Na nossa vida particular, constituímos com o pouco 

tempo que nos sobra, uma família. Pessoas se casam, tem seus filhos e continuam nessa luta 

para conseguir dar um futuro melhor para seus filhos. Ficam pouco tempo em suas casas e como 

consequência, perdem o crescimento deles. E, sua consequência não para por aí: Quando 

pequenos precisamos de um bom auxílio para nosso desenvolvimento enquanto indivíduo na 

sociedade. Necessário que se tenha um encontro corporal entre mãe filho (a), que seja uma 

relação de aceitação mútua e puramente, totalizada. 

Se isso não ocorrer pode acontecer da criança não se desenvolver, ficando sem poder se 

conhecer e conhecer o outro. Vamos falar de jogo: 

 

Sem o jogo materno infantil, a criança não aprende a brincar; Sem relação 

corporal de brincadeiras maternos infantis não há práxis corporal satisfatória; 

Sem esta não há uma adequada consciência corporal; Sem ela não há um 

desenvolvimento sensorial adequado; Sem este – e uma apropriada 

consciência corporal – não há construção do espaço nem consciência espacial 

satisfatória; E que sem tudo isso não há um desenvolvimento salutar da 

consciência de si e nem da consciência social (MATURAMA & 

VERDENZOLLER, 2004, p. 244). 

 

O jogo materno infantil deve estar sempre presente, ele é essencial e deve ter total 

aceitação. É ele que vai construir essa criança na interação/integração na sociedade. É neste 

jogo que desde pequeno ele poderá se sentir liberto. Pois, ele aprenderá sobre ter dignidade, 
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respeito etc. No teatro, encontra-se a continuação deste aprendizado, em jogos sob a disciplina 

que busca a espontaneidade, a criatividade, a concentração e o famoso “fazer teatral” nas 

improvisações. O caminho percorrido quando a pessoa era criança com sua mãe, facilitou e lhe 

faz ao chegar no teatro, se deixar permitir. No teatro, costuma-se dizer que somos limitados 

pela racionalidade excessiva, que não permite que o corpo se expresse na mesma medida da 

palavra, por exemplo. Não percebemos que nossas emoções estão inteiramente ligadas pela 

nossa ontogenia. 

O espaço cênico se assemelha mesmo ao que, segundo Marcondes Filho (2012, p. 23), 

espaço transicional de Winnicott e ao espaço fenomenal de Merleau-Ponty, um “campo 

marcado pelo paradoxo e pela ambiguidade”. A preocupação com o espaço cênico nos parece 

ser, quase sempre, uma preocupação com a comunicabilidade. Para Eugênio Barba (1994, p. 

193), criador da Antropologia Teatral, as teorias do teatro poderiam ser como “pontes entre a 

prática e a teoria, entre a experiência e a memória, entre os atores e os espectadores, entre eles 

e seus herdeiros. Mas não eram pontes, eram canoas”. E, como canoas, atravessam rios, mas ao 

modo dos rios. Nesta problemática (que é, em suma, comunicacional) do entre eu e outro, o 

autor se pergunta: “No fundo, o que é uma boa comunicação? É uma boa administração dos 

mal-entendidos”. 

Marcondes Filho (2012, p. 18) menciona o dilema do artista que “seria a necessidade 

urgente de se comunicar coabitado com a necessidade ainda mais urgente de não ser decifrado”. 

O teatro, assim, foi vislumbrado como possibilidade para lutar contra as opressões sociais no 

caso de Boal, que volta seu teatro e o dilema dos artistas para aqueles que são também “não-

atores”. Aliás, o teatrólogo quebra a barreira entre palco e público e criar o “espectator” (junção 

de ator e espectador). 

Vasconcellos (2010, p. 232) dicionariza o teatro do oprimido com “a reconquista do 

teatro pelo povo através de duas etapas sucessivas: primeiro, o povo volta a atuar (...) depois, 

destrói-se a barreira entre os protagonistas e o coro: todos devem ser ao mesmo tempo coro e 

protagonistas”. Mais do que em qualquer outra teoria do teatro, a que é proposta por Augusto 

Boal problematiza o poder simbólico. Aliás, simboliza o este tipo de poder, tentando 

impulsionar a solução de conflitos sociais. 

 

Método desta pesquisa: o jogo no teatro do oprimido 

Tendo em vista que a comunicação e o teatro tem em comum a temática do poder 

simbólico, quais são as relações que, em uma das metodologias do teatro do oprimido, 
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encontram os problemas de comunicação? Com este problema em mente, no dia 20 de outubro 

de 2015, durante o 12º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extenção (12º Conpeex), da 

Universidade Federal de Goiás, oferecemos o minicurso “Teatro do oprimido e comunicação 

social”, com o objetivo de introduzir aspectos teóricos atuais sobre estes dois campos de 

trabalho e propiciar a vivência de técnicas do teatro do oprimido diante de problemas que são 

colocados pelas atividades profissionais da comunicação social. Para a sala de aula, levamos 

jornais, internet e jogos de teatro do oprimido, visando a metodologia do teatro-imagem. 

Consideramos e desenvolvemos quatro etapas do teatro do oprimido que, segundo Boal 

(2012, p. 188), representam a conversão do espectador em ator: 1) Conhecimento do corpo; 2) 

Tornar o corpo expressivo; 3) Torná-lo linguagem; 4) Tomar o teatro como discurso. 

Todos os exercício culminaram na atividade final do teatro-imagem, que constitui na 

elaboração coletiva de uma imagem com os corpos em cena sobre a qual, ao comando do 

mediador, poderiam haver uma, duas ou até três alterações na paisagem. Alguém que estava de 

fora poderia intervir se colocando em cena ou modificando um braço, uma expressão ou um 

objeto cênico e ressignificando o contexto. 

Durante quatro horas de minicurso, experimentamos e refletimos em cada etapa onde 

estavam as relações de poder e que tipo de comunicação ocorria. Influenciados pelas 

perspectivas teóricas abordados, identificamos três elementos que constituem o modo de 

comunicação do teatro do oprimido: a possibilidade latente de leitura crítica da mídia, a 

narrativa mítica e seu alinhamento à comunicabilidade. É o que se segue. 

 

O teatro do oprimido como ferramenta de leitura crítica da mídia 

O exercício natural ao estimular temas com jornais, no minicurso em questão, foi o de 

representa-los de modo a estabelecer um olhar mais crítico do que no consumo da informação. 

A representação, com atores constituídos, obriga uma reedição da notícia. Sob o olhar da ciência 

da comunicação, podemos dizer que Boal estava correto ao considerar que suas metodologias 

teatrais para atores e não-atores são formas de leitura crítica da mídia e, talvez, até mais: de 

revolução. 

Em todos os grupos formados na sala, com mais ou menos 30 estudantes, o consumo do 

jornal impresso passou por uma reelaboração de conteúdo. Mesmo quando a notícia era fria e 

não muito polêmica, como o uso de restos de alimentos e frutas, a tentativa do grupo foi a de 

desvelar formas novas de pensar o que estava posto pelo jornal. 
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Foto: João Damasio (2015). 

 

Na foto acima, observa-se o grupo que começou representando o descarte de alimentos 

no lixo conforme a notícia e, ao comando do mediador, em um ato se tornou um diálogo sobre 

possibilidades de reaproveitamento, mas no insucesso do convencimento, em mais dois atos, 

terminou com um ator que de fato quis comer o alimento que já havia sido descartado como 

forma de protesto e argumento pelo reaproveitamento do alimento. O ator que fez isso estava 

no grupo, mas fora de cena. E o quadro final provocou reações de surpresa no grupo maior. 

 

A comunicabilidade da opressão e o poder do mito 

O mito é aquela narrativa de origem que retoma modelos de interpretação sobre 

problema antigos. Foi o caso, por exemplo, do grupo que reeditou teatralmente uma notícia 

sobre o acesso à cultura erudita pelo grande público. Um ator representava o quadro da 

Monalisa. Na foto abaixo, se vê o poder simbólico exercido por uma figura que aponta e ensina 

sobre o quadro fictício, detendo poder sobre o quadro e sobre uma pessoa sentada, de cabeça 

baixa, sem acesso àquele conteúdo. O grupo foi e voltou em tentativas de dar acesso ao 

conteúdo erudito para o povo, mas ao mesmo tempo de se questionar sobre a necessidade e o 

papel deste agente que quer provocar o consumo deste tipo de cultura.  
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Foto: João Damasio (2015). 

 

Em outro grupo, também havia a figura do poder espontaneamente. A notícia era sobre 

a qualidade da educação na universidade e nas escolas básicas. Havia um professor que não 

sabia o que fazer e haviam os alunos enfileirados e com expressões de desinteresse. 

 

Foto: João Damasio (2015). 

 

Quando outro grupo foi trabalhar notícia similar, mas na qual o foco era o preconceito 

na escola, eles colocaram as cadeiras em linha horizontal. Todos estavam na mesma posição. 
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Todos eram alunos. O problema do poder simbólico ocupava outro espaço: o próprio jornal que 

foi para a cena exemplificar o choque com um conteúdo preconceituoso. 

 

Foto: João Damasio (2015). 

 

Em outro grupo, a temática do dar e receber foi trabalhada mais simbolicamente. Como 

o artista que quer se comunicar, mas não quer ser decifrado. Buscou-se um nível de pré-

expressividade para equilibrar a relação entre quem tinha o que dar e quem demandava. 

 

Foto: João Damasio (2015). 
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A observação e o registro fenomenológico dos processos e dos resultados apontam, para 

além do uso instrumental da mídia como fomentadora de temas no teatro do oprimido, que esta 

metodologia teatral corresponde ao que Minuzzi (2011) considerou ser o “mito da comunicação 

na modernidade: o da ampla participação”. Assim, sob o ponto de vista da comunicação, é 

possível falar da efetividade comunicativa das ações teatrais dos oprimidos. 

 

Considerações finais: o mito da ampla participação no jogo da comunicação e do teatro 

O teatro e a comunicação compartilham da posição de mediação, seja entre um 

espetáculo e seu público ou entre uma informação e seu receptor. Se não houver público nem 

receptor, não há teatro nem comunicação. Contudo, o mito do teatro e da comunicação sempre 

foi o da ampla participação dos sujeitos. Metodologias como o teatro do oprimido colocam em 

cheque os limites desta comunicabilidade. Todos os espectadores são também atores, mas sem 

deixar de assistirem às cenas.  

Assim, já era previsto como hipótese que o teatro do oprimido, assim como o próprio 

Augusto Boal afirma, funciona como ferramenta para a leitura crítica das mídias. Não é atoa 

que uma das metodologias do teatro do oprimido é o “teatro-jornal”. Os atores reeditam a 

notícia, permitindo uma leitura crítica e coletiva sobre o conteúdo. 

Porém, o aspecto mais relevante aqui desdobrado é que as narrativas assim constituídas, 

com a base do improviso (após preparações do corpo que transformam o espectador em ator), 

se dão a partir da lembrança natural e dos modelos ou mitos, por exemplo, entre cultura erudita 

e popular ou entre mestre e alunos ou entre uma cultura e o povo. Nessas narrativas, atinge-se 

o máximo de participação idealizado no teatro do oprimido, pois os atores sabem o que fazer 

com o papel que representam. Eles têm noção de significação no contexto que criaram. E a 

situação extracotidiana de ato e representação permite ver de fora e tomar sua participação de 

sujeito na comunicação. 
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Resumo 

Este artigo busca contextualizar os avanços tecnológicos decorridos para explicar a evolução 

das tecnologias da comunicação na formação de novas práticas de leitura. Retorna-se aos 

conceitos de comunicação e sua importância como objeto de ciência para explicar as 

transformações sociais. Decidiu-se escolher duas correntes teóricas da comunicação: a Escola 

Francesa, representada por Pierre Lévy e a Escola Canadense, representada por Herbert 

Marshall McLuhan. Com aporte desses dois teóricos, busca-se a influência dos meios nas 

ferramentas de comunicação da atualidade. Aborda as possibilidades que a interação mediada 

proporcionam às pessoas, por meio das mídias sociais. A mídia social Facebook é colocada 

como exemplo eficiente como propagador da cibercultura, proporcionando novas formas de 

interação e leitura. O lugar e o tempo são redefinidos e novas práticas de leitura surgem para 

evidenciar as transformações sociais no campo da comunicação. 

 

Palavras-chave: Leitura; Ciberespaço; Cibercultura; Comunicação; Internet; mídias sociais 

 

 

1 Introdução 

As transformações tecnológicas possibilitaram que novos espaços e novas formas de 

interlocução surgissem e se aprimorassem. A internet permitiu novas formas de comunicação e 

leitura. “A atual dimensão da tecnologia na vida social contemporânea mostra que são nos 

espaços existenciais de produção de sensações, do vivido coletivamente, que podemos entender 

as formas do imaginário contemporâneo” (LEMOS, 2013, p. 104). 

Vivemos na era da interatividade. Uma interatividade virtual, no qual estamos 

conectados às pessoas em diversas localidades ao mesmo tempo, seja dentro de um quarto ou 

em um ônibus. Esse ambiente permite formar um espaço habitado, onde o sentido tem lugar e 

molda a colaboração e as sucessivas aproximações das pessoas. Para Lemos (2013, p. 111), “a 

interatividade é ao mesmo tempo uma interação técnica (do tipo analógico-mecânico) e social.” 

É técnica, pois utiliza dispositivos eletrônicos para realizar essa interação, mas é social, pois 

conecta pessoas em diferentes pontos do planeta simultaneamente. 

                                                 
185  Trabalho apresentado no GT 9 – Interfaces comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
186 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG). Profª. Orientadora: Andréa Pereira dos Santos. E-mail: 

bibliojohn@hotmail.com. 
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Reiterando afirmação acima, toda essa mudança foi possível graças à Sociedade da 

Informação. Mas o que viria a ser essa sociedade? O conceito, apesar de ter sido propagado 

desde os anos 1990, ainda, não é bastante claro para a maioria das pessoas. Tarapanoff (1999) 

define como: 

 

Uma sociedade que surge, com nova estrutura, novos canais de comunicação, 

novas formas de atuação social e de trabalho. Muda a estrutura de poder, as 

instituições e nova cultura e comportamento se instalam compreendidos e 

assimilados, de forma mais completa com maior interesse e de forma mais 

intuitiva pela nova geração (TARAPANOFF, 1999, p. 28). 

 

A era tecnológica dotou o indivíduo de múltiplas atividades. O mesmo poder ler, ouvir, 

ver e criar novos conteúdos. O hipertexto, ou a multimídia interativa deu ao leitor a 

dinamicidade de ir além do texto sem sair do ambiente virtual, tornando atraente aos leitores. 

Todo esse avanço tecnológico se deve ao desenvolvimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s), que proporcionam uma ‘aproximação’ entre indivíduos a 

quilômetros de distância e o compartilhamento de informação e conhecimento, estabelecendo 

uma relação mútua de comunicação, formando uma grande rede interativa. 

Vivemos na era do ciberespaço, ou seja, num “ambiente gerado pela união de todos os 

computadores que estão ligados à Internet, ou pelo conjunto de computadores interligados e de 

toda atividade aí existente” (TEMER; NERY, 2009, p.119). O ciberespaço criou uma nova 

forma de cultura, a cibercultura, pois “expressa o surgimento de um novo universal, diferente 

das formas que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de 

um sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15). Trata-se de um “novo dilúvio”, provocado 

pelos avanços tecnológicos das telecomunicações, em especial, o advento da internet. Os 

conceitos de cibercultura e ciberespaço são para Lévy (1999), representação de todas as suas 

reflexões. 

 

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 

de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 

(LÉVY, 1999, p. 17). 
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Neste sentido, estaríamos passando por um processo de universalização da cibercultura, 

na medida em que estamos dia-a-dia mais imersos nas novas relações de comunicação e 

produção de conhecimento que ela nos oferece. Essa nova forma de interação humana, tem 

possibilitado também a formação de um novo tipo de leitor, no qual Chartier (1998, p. 13) 

afirma que é mais livre (ou autônomo), pois o mesmo pode acessar aquele conteúdo das mais 

variadas plataformas, não necessariamente só pelo formato impresso, propiciando uma nova 

forma de ler, ou uma nova forma de prática de leitura. 

Para entender melhor todo esse processo comunicacional ocorrido por meio da 

tecnologia, é importante compreender as transformações ocorridas nos processos de 

comunicação, desde o início dos seus estudos (final do século XIX) até os dias atuais, para que 

possamos entender nossa atualidade, ou seja, a cibercultura e as interatividades ocasionadas 

pelas mídias sociais, evidenciando novas práticas de leitura. 

 

2 Panorama da comunicação na sociedade 

Comunicar sempre esteve presente na história da humanidade. Desde a pré-história até 

os dias atuais, a forma de relacionar com outras pessoas e interpretá-las evoluíram bastante, 

proporcionando novas perspectivas de comunicação. Para Temer e Nery (2009) uma das 

perspectivas:  

 

é a análise do desenvolvimento da comunicação, ou seja, da forma como 

ocorre em cada sociedade a transmissão do produto cultural acumulado em 

termos de ciência, arte, religião, economia, política, educação, enfim, todas as 

formas de conhecimento e produção desenvolvidas pelo home, de uma 

geração para outra (TEMER; NERY, 2009, p. 18). 

 

Comunicação é uma palavra que envolve participação e interação entre as pessoas e sua 

definição não é tão simples quanto parece. Para Sousa (2004, p. 13), o verbo “comunicar é, 

etimologicamente, relacionar seres viventes e, normalmente, conscientes (seres humanos), 

tornar alguma coisa comum entre esses seres, seja essa coisa uma informação, uma experiência, 

uma sensação, uma emoção, etc.” 

Como Temer e Nery (2009, p. 13) afirmam que a comunicação é a ação de tornam 

comum, sendo que essa ação não se realiza sobre a matéria, mas sobre o outro indivíduo, pois 

ela é passível de interpretação. Uma informação por si só não é capaz de se comunicar, é 

necessário que haja interação de, pelo menos, duas pessoas, sendo que uma transmite a outra 

suas impressões acerca daquela informação, a outra pessoa irá absorver aquela informação 
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transmitida e carregando sentido necessário para efetivar o processo comunicativo. A 

comunicação só será efetivada quando aquilo que reproduzo a outro seja percebido pelo o 

mesmo. “A comunicação envolve a manipulação de ideias” (TEMER; NERY, 2009, p.13). 

Os homens primitivos se comunicavam por meio de símbolos, gestos, urros, posturas 

para transmitir determinada informação. Temer e Nery (2009, p. 18) salientam que “na mesma 

medida em que essa linguagem foi evoluindo e sofisticando-se, também este indivíduo foi 

evoluindo de sua condição pré-humana para a condição de humana, propriamente dita (homo 

sapiens)”. 

Com o desenvolvimento da fala, o homem pode transmitir seus conhecimentos e 

sensações pela oralidade. As civilizações que seguiram desenvolveram formas de comunicação. 

Durante séculos, a arte da oratória foi à base dos ensinamentos, sendo através do diálogo que 

os mestres ensinavam seus aprendizes, fazendo dos leitores apenas ouvintes. 

Conforme afirmam Temer e Nery (2009) a linguagem oral tem seu registro datado de 

mais de 55 mil anos, a linguagem escrita tem cerca de cinco mil anos. As primeiras formas de 

registro da linguagem escrita foram feitas em hieróglifos, que são caracteres simbólicos e 

representavam um ideal ou sentido. 

 

Essa nova forma de comunicação, porém, trazia um diferencial: nem todos 

tinham acesso a ela. Somente os escribas (aqueles que exerciam a profissão 

de copiar manuscritos) e os homens muito cultos sabiam grafar e interpretar 

esses símbolos (TEMER; NERY, 2009, p. 19). 

 

No final da Idade Média, a importância do papel cresceu com a expansão do comércio 

europeu e tornou-se produto essencial para a administração pública e para a divulgação literária. 

Burke (2003) afirma que após Johann Gutenberg inventar o processo de impressão com 

caracteres móveis (a tipografia), o papel passou por um processo de adaptação. Diversas 

fábricas foram criadas, a partir daí o papel deixa de ser artigo de luxo e torna-se mais barato. A 

invenção da prensa proporcionou ao livro sua popularização na sociedade. 

Devido ao processo de industrialização, ocorrida com maior intensidade no século XIX, 

as pessoas foram morar em grandes centros urbanos, o que reforçou o contato com outras 

pessoas, desconhecidos até então. Esse movimento forçou a uma mudança radical na forma de 

transmitir a informação. Até então, o livro era o grande meio de difusão de informação e 

conhecimento. O desenvolvimento da imprensa proporcionou o surgimento de jornais e 

semanários. Temer e Nery (2009, p.21) afirmam que “com o aumento da circulação de livros e 
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jornais, iniciam-se vários estudos para entender a realidade influenciada pelos meios de 

comunicação”.  

Foi aí que surgiram os primeiros estudos em comunicação. Partia-se do ato de 

comunicar para explicar alguns fenômenos, mas tal prática se mostrou ineficiente, pois  

 

a ideia de comunicação constituía-se em um problema, mas o surgimento de 

tecnologias desenvolvidas em função da comunicação e o consequente 

desenvolvimento de técnicas para o uso destes meios, acrescentaram novos 

aspectos a esse estudo  (TEMER; NERY, 2009, p. 22). 

 

Durante o século XX, com o advento das tecnologias da comunicação, os meios de 

comunicação foram aprimorados e outros surgiram, possibilitando aos indivíduos novas formas 

de ler o mundo. Vieram as fotografias, o cinema, o rádio, a televisão, e por último a Internet 

que revolucionou a forma de comunicação e leitura, dinamizando e redefinindo o papel do leitor 

na sociedade. Para Castells (2010, p.40), “as mudanças sociais são tão drásticas quanto o 

processo de transformação tecnológica e econômica.” 

Assim desde o século XIX surgiram vários estudiosos que resolveram pesquisar o objeto 

comunicação. O objeto da comunicação “são os processos comunicativos no interior da cultura 

de massa” (TEMER; NERY, 2009, p. 31), ou seja, consiste na produção de uma cultura em 

série, que atinja um grande número de pessoas. 

Portanto, a comunicação passou a categoria de ciência, abrangendo vertentes teóricas, 

chamadas por Temer e Nery (2009) de paradigmas. Um paradigma pode ser definido como uma 

forma de organização de ideias, ou “um conjunto de pressupostos básicos ou a um determinado 

“modelo” capaz de ser copiado, ou com o qual algo possa ser comparado” (TEMER; NERY, 

2009, p. 32). Nascem assim, as vertentes (ou teorias) da comunicação. 

Os estudos em comunicação propiciaram uma forma específica em organizar e 

interpretar a sociedade. Este artigo abordará os estudos de Pierre Lévy, estudioso das interações 

do homem na cibercultura o (pertencente ao paradigma culturológico) e Herbert Marshall 

McLuhan, pesquisador da Escola Canadense, que estuda a influência dos meios na sociedade 

(paradigma midiológico tecnológico).  

 

3 A Cibercultura de Pierre Lévy 

Pierre Lévy tornou-se porta voz das tecnologias. Lévy viu nas redes um-todos por um 

processo comunicacional todos-todos. Segundo ele, o sujeito, o autor e, até mesmo o emissor, 
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morreram. Nesse sentido, a comunicação sai do estigma da manipulação para entrar na utopia 

da mediação. Lévy (1999) traça suas percepções sobre a o crescimento do ciberespaço, novo 

meio de comunicação que surge da interconexão de computadores e o consequente surgimento 

da cibercultura.  

Para Lévy (1999), cibercultura reflete a “universalidade sem totalidade”, algo novo se 

comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. É universal porque promove a 

interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. 

Em outras palavras, a interconexão mundial de computadores forma a grande rede, na qual cada 

nó é fonte de heterogeneidade e diversidade de assuntos, abordagens e discussões, ambos em 

permanente renovação. 

Outra tendência que acompanha o crescimento do ciberespaço é a virtualização. O 

ciberespaço pode ser considerado uma virtualização da realidade, uma migração do mundo real 

para um mundo de interações virtuais. Lévy (1999) utiliza um conceito de “virtual” que se 

distingue do senso comum, e até mesmo do termo técnico ou filosófico. Virtual não se opõe ao 

real, nem ao material. Ainda que não esteja fixo em nenhuma coordenada de tempo e espaço, o 

virtual existe, ele é real, mas está desterritorializado. Na verdade, ele ocupa apenas um espaço 

físico menor: o computador. Sendo assim, o computador se tornou mais que uma ferramenta de 

produção de sons, textos e imagens é um operador da virtualização. 

O crescimento do ciberespaço é orientado por três princípios fundamentais: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A 

interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do ciberespaço, na medida em que sua 

dinâmica é dialógica. As comunidades virtuais “são construídas sobre afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de cooperação e troca” 

(LÉVY, 1999, p.127). Já a inteligência coletiva pode ser considerada a finalidade última do 

ciberespaço, pois ela descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da colaboração 

de muitos indivíduos em suas diversidades. “É uma inteligência distribuída por toda parte, na 

qual todo o saber está na humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma 

coisa” (LÉVY, 2007, p. 212). 

Entretanto, aquilo que mais chama atenção de Pierre Lévy são suas proposições acerca 

da nova relação que o Homem estabelece com o saber, agora que está imerso na cibercultura. 

O ciberespaço amplifica, exterioriza e modifica funções cognitivas humanas como o raciocínio, 

a memória e a imaginação. O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 

precisamente definido com antecedência.  
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[…] Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No 

lugar de representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 

estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e 

convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos preferir a 

imagem em espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 

fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e evolutiva (LÉVY, 

1999, p. 158). 

 

Neste sentido, Lévy coloca em cheque a organização do sistema educacional e o papel 

do professor. Ambos devem levar em conta o crescimento do ciberespaço e o avanço da 

cibercultura. O professor deveria deixa o papel historicamente construído de centralizador do 

conhecimento para se tornar um incentivador da inteligência coletiva. Essas reflexões Lévy 

podem ser questionadas, principalmente quando se considera a questão da exclusão digital. No 

entanto, ainda que a cibercultura não seja uma verdade universal, o caminho que a internet nos 

sugere é sem volta, portanto, precisa ser compreendido e a sociologia tem muito a contribuir. 

Como integrante da Escola Francesa, Pierre Lévy (assim como os demais estudiosos), 

veem a mídia como um fator de vínculo social (TEMER; NERY, 2009, p. 104). Para eles 

“comunicar não serve só para comunicar: é o motor das relações sociais, que envolve a 

produção, o consumo, o intercâmbio e a reprodução” (TEMER; NERY, 2009, p. 104).  

 

3 McLuhan e a influência dos meios 

McLuhan, expoente da Escola Canadense, talvez mais devido ao aproveitamento que os 

meios audiovisuais fizeram da sua pessoa (era raro um acadêmico considerar os meios 

eletrônicos positivos para a humanidade) do que à originalidade das suas ideias. Mas teve um 

grande papel em mostrar ao grande público que era um erro ter medo dos meios de 

comunicação, já que, para ele, estes eram um fator de desenvolvimento da humanidade. 

 

McLuhan foi comparado a Newton, Darwin, Freud, Einstein e Pavlov e 

propõe-se a fazer, em relação aos meios de comunicação, o que Pasteur fez 

em relação às bactérias, ou seja, entender como elas se articulam-se no 

processo básico de construção da sociedade, que para ele, é basicamente um 

processo de comunicação (TEMER; NERY, 2009, p. 113).   

 

McLuhan, afirmou em uma de suas obras que vivemos na “Idade da Angústia, por 

força da implosão elétrica, que obriga ao compromisso e à participação, independentemente de 

qualquer ‘ponto de vista’” (McLuhan, 1969, p.19). E o autor vai mais além quando afirma que 
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“a aspiração de nosso tempo pela totalidade, pela empatia e pela conscientização profunda é 

um corolário natural da tecnologia elétrica” (1969, p. 19). Para o estudioso, os meios de 

comunicação afetam o ambiente onde vivemos. Somos sensíveis às novas tecnologias. 

Para Cohn (1977, p. 365), as obras de McLuhan expressam significativamente uma certa 

civilização, que circunscreve seu apelo mais profundo. Assim, McLuhan, considerado como 

uma das grandes “influências intelectuais do seu tempo”, se dividem em três pontos, que são 

relatados a seguir. 

A primeira foi marcada pela cultura oral e pelo tribalismo dela decorrente (a oralidade 

obriga à presença simultânea de emissor e receptor, sendo integradora). O aparecimento da 

escrita transformou as sociedades, criando condições para o aparecimento das civilizações e das 

primeiras entidades territoriais. Mas também tirou o homem do "paraíso tribal" e promoveu 

o individualismo. A seguir surge a tipografia, que conduziu à massificação, à utilização 

preferencial do olhar sobre os outros sentidos (amputação da experiência sinestésica do ato 

comunicacional) e ao aparecimento ou ao reforço das identidades nacionais. A esta etapa 

McLuhan deu o nome de Galáxia de Gutenberg, uma denominação que perdurou. Finalmente, 

a comunicação eletrônica global, assente na rádio e na TV, permitiu a aparição da Galáxia 

Marconi. 

A Galáxia de Marconi é marcada pelo regresso à experiência da comunicação oral, 

susceptível de integrar a humanidade numa espécie de "tribo planetária" que vive num mundo 

transformado em "aldeia global". Mas a comunicação oral mediada pelos meios eletrônico 

também tem, segundo McLuhan, a capacidade de impor uma lógica não linear às formas de 

pensar. 

A história da humanidade é assim, segundo McLuhan (1969), essencialmente a história 

da influência dos meios de comunicação nas sociedades e civilizações. Assim, McLuhan 

sustentou que os meios de comunicação são tão ou mais importantes do que os conteúdos que 

eles veiculam para a transformação das sociedades e civilizações. Deste postulado resulta a 

célebre expressão "o meio é a mensagem". McLuhan considerava que os meios de comunicação 

social oferecem produtos com valor estético e democratizam a cultura. 

A verdadeira cultura, segundo McLuhan, não é a das elites, mas sim a que se forma na 

sociedade e é veiculada pelos meios de comunicação, em particular pelos meios eletrônicos de 

comunicação (rádio e televisão). 
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Por fim, chega-se ao terceiro ponto focal da obra de McLuhan, que foi só 

aparentemente tem um caráter mais circunstancial: a distinção famosa entre 

meios “quentes” e “frios” (media hot and cool). Aqui, ainda mais do que em 

outras partes de sua obra, McLuhan é impreciso e mesmo obscuro. O ponto 

de apoio para a distinção entre meios “quentes” e os “frios” está dado pela 

natureza específica do impacto de cada um deles sobre a organização 

perceptual humana. Em outros termos: um meio será “quente” ou “frio” 

conforme a maneira como são percebidas e incorporadas as mensagens que 

veicula (COHN, 1977, p. 366) 

 

Para o pensador canadense, os meios de comunicação eletrônicos tornaram-se 

autênticas extensões dos sentidos do homem, no sentido de serem extensões do próprio Sistema 

Nervoso Central. Para caracterizar esse processo, McLuhan estabeleceu uma estranha distinção 

entre meios quentes e meios frios que tem servido de base aos detratores da sua obra para o 

criticarem. De acordo com McLuhan, os meios quentes, como a rádio ou a imprensa, prolongam 

um único sentido humano (por exemplo, a rádio prolongaria, a audição e a imprensa a visão) e 

as suas mensagens têm alta fidelidade. Os meios frios como a televisão, veiculam mensagens 

de baixa fidelidade, que necessitam de uma grande intervenção reconstrutora por parte da mente 

humana.  

De acordo com Cohn (1977, p. 367), McLuhan defende a ideia do caráter “subliminar” 

dos efeitos dos meios de comunicação, pois é tida como ilusão controlar o meio com o conteúdo. 

Assim, para contrabalancear os efeitos de um meio é necessário recorrer a outro meio, como 

por exemplo, a imagem da TV para balancear a exposição às imagens mostradas pode-se 

recorrer a um outro meio: a palavra impressa. 

McLuhan surgiu com seus ideais numa época de grandes transformações tecnológicas. 

Ele foi alvo de muitas críticas por parte de outros teóricos de comunicação, muitas dessas 

críticas partiam pelo fato de McLuhan usar os veículos de comunicação para evidenciar suas 

teorias. McLuhan não chegou ver todo o avanço tecnológico da comunicação (ele faleceu em 

1980), não viu a Internet se popularizar e hoje pode-se afirmar que seus ideais:  

 

ganharam uma nova força com as transformações decorrentes da introdução 

do computador e, particularmente do microcomputador e da internet, e 

obtiveram um novo impulso na análise de questões decorrentes das mudanças 

no comportamento do receptor em função das interfaces e interatividade desse 

meio (TEMER; NERY, 2009, p. 118) 
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4 O Ciberespaço e a Rede 

O atual período que vivemos caracteriza-se especialmente pelo acesso ilimitado a 

informação. A sociedade deste período, como afirma Castells (2010), recebe vários tipos de 

informações, culturas, modos de vida graças às novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) que estão interagindo com o mundo interligado em redes globais e 

instrumentalidade.  

Corroborando com o pensamento de Castells, podemos falar em ciberespaço como 

sendo um lugar em que há interação humana nos diversos níveis de conhecimento. Para Pereira 

(2013): 

 

o ciberespaço dessa forma, é algo imaterial, não configurado em termos 

geográficos e composto por inúmeras redes tecnológicas e sociais conectadas 

entre si, em que ocorrem fenômenos de socialização e de produção de cultura 

e onde se criam novas formas de relações e de práticas sociais, com códigos  

e linguagens próprios (PEREIRA, 2013, p. 36). 

 

A consequência do surgimento de uma sociedade em rede originou um termo criado 

por McLuhan e descrito por Castells (2010) denominado de “aldeia global”. Como o próprio 

nome já diz se trata de um lugar onde a sociedade capta as informações do mundo e as envia 

para outras sociedades, criando redes de relacionamentos e difundidos culturas e costumes antes 

restritos àquela região. As pessoas dessa aldeia global podem estabelecer contatos no mundo 

inteiro com a mesma facilidade dos contatos com os vizinhos de sua mesma localidade. As 

relações comunicativas entre as pessoas de diferentes etnias, crenças, costumes se tornou um 

ponto estratégico para a globalização. 

As redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada integrando 

novos “nós”, desde que consigam se comunicar dentro da rede, ou seja, compartilhem os 

mesmos códigos de comunicação. Castells (2010) afirma que: 

 

Redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista, baseada na 

inovação, globalização e concentração descentralizada; para o trabalho e 

trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade para 

uma cultura de desconstrução e reconstrução continuas (CASTELLS, 2010, p. 

566). 

 

O princípio da Rede é englobar todos os indivíduos e sociedades para que estas 

interajam uma com as outras, obtendo informações e consequentemente, produzindo 
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conhecimento. A sociedade em rede representa uma transformação qualitativa da experiência 

humana, pois o conhecimento hoje é sinônimo de poder. Uma nação se desenvolve pelo fato de 

ter capacidade de coletar, distribuir, processar informações e também agir com base nelas. 

 

5 Mídias sociais: foco no Facebook 

Evidencia-se, o real objetivo das TIC, que é gerenciar o uso do “objeto transformador”: 

a informação. A informação e o conhecimento são elementos essenciais em um mundo cada 

vez mais conectado, pois permitem novos padrões e possibilidades de comunicação. Levy 

(2010, p. 103) reitera que a digitalização “atinge todas as técnicas de comunicação e de 

processamento de informações.” Entre elas, destacam-se as mídias sociais, agregando ainda 

mais valor ao conteúdo informacional desejado, devido às possibilidades de suporte e de 

transmissão desta informação. 

Estudiosos referem-se ao termo mídia remetendo aos meios e aos veículos e 

comunicação, porém com o advento das interações propagadas pela internet, o termo mídia foi 

ampliado. Com a integração entre as pessoas na Rede, a palavra social foi associada ao termo 

mídia, enfocando aos meios e às mensagens (o conteúdo). Ramalho (2010, p.11) afirma que “as 

mídias sociais são parte integrante da sociedade moderna”, pois uma das maiores necessidades 

do ser humano é socializar e formar grupos de interesse comum.  

A complexidade da Rede permite que tenhamos amigos em comum e que nossos 

amigos tenham relacionamentos com outros amigos de gostos diferentes, formando uma teia de 

relacionamentos de forma rápida e em escala global. Castells (2010, p. 419) afirma que 

“vivemos com a mídia e pela mídia.” O autor ainda explica a expressão “mídia tecnológica” 

utilizada por McLuhan, pois elas estão cada vez mais evidentes nos cotidianos das pessoas e 

com qual interagimos automaticamente.  

Telles (2010) afirma que mídias sociais são “Ferramentas online que são usadas para 

divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras pessoas”. 

Nesta perspectiva, é possível afirmar que as mídias sociais têm um sentido mais amplo, sendo 

ferramentas de interação social, e que tem como base pessoas que se juntam e interagem por 

alguma razão onde é possível a produção de conteúdo descentralizado. 

Aranalde (2005) destaca uma nova realidade cultural, onde a cultura escrita cede lugar 

à cultura digital. 
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A cultura digital cria imperativos de adaptabilidade e de capacidade de 

transformação e enfatiza um começar de novo a cada instante. Tal cultura tem 

como consequência a característica mais marcante da sociedade de 

informação, a saber, a ausência de comprometimento a longo prazo. Assim, 

temos que a rapidez e a flexibilidade acabam ultrapassando os limites de sua 

aplicação ao campo da tecnologia, sendo inseridas como imperativos de ação. 

Desse modo, mesmo no âmbito das relações humanas, a flexibilidade é a nova 

ordem frente a rapidez com que as mudanças se processam. Entretanto, isso é 

um caminho de duas vias, pois a exigência por flexibilidade acaba acelerando 

os processos de mudança (ARANALDE, 2005, p. 342). 

 

Dentre as mídias sociais mais utilizadas na Rede está o Facebook. O Facebook foi criado 

em 2004 por Mark Zuckerberg nos Estados Unidos. Segundo Recuero (2014, p. 184), “o foco 

inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento crucial da vida de um 

jovem universitário: o momento em que este sai da escola e vai para universidade.” O início 

desta mídia consistia em ser membro de alguma instituição reconhecida pelo desenvolvedor da 

plataforma. Com o sucesso ele foi ampliado e dinamizado tornando a maior mídia social do 

mundo. No Brasil, o Facebook ganhou força a partir de 2010, após o declínio da rede social 

Orkut, concorrente direta do Facebook. 

O Facebook oferece recursos de interação entre os usuários, por meio da opção “curtir” 

(tradução de like, na versão original). Os conteúdos compartilhados nessa mídia passaram a ser 

medidos pela quantidade de curtidas e comentários que são recebidos. Recentemente, o 

Facebook adicionou novas formas de expressão, possibilitando uma interação maior entre os 

usuários da rede. 

A estrutura do Facebook nos remete ao pensamento de McLuhan (1969, p. 23) que 

afirma “de que o meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e 

a forma das ações e associações humanas.” A mídia social em si carrega toda a simbologia e 

possui grande poder, sendo o efeito de um meio mais intenso justamente por que seu conteúdo 

é outro meio. 

Sendo assim o leitor assume novo papel nas mídias sociais. Ele não é mais apenas um 

mero receptor de informações, é também produtor de conteúdo. Os jovens dessa década são 

chamados de nativos digitais, nasceram já com a popularidade da Internet e convivem com a 

mesma desde os primeiros anos de vida. 
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6 Práticas de Leitura nas mídias socais 

Quando falamos em leitura, parece que estamos nos referindo a algo subjetivo; no 

entanto, uma das características da leitura é que ela permite ao indivíduo ter acesso a 

informações e ao conhecimento produzido no mundo. O indivíduo, antes de adquirir a leitura 

da palavra, já tem a leitura do mundo, mas esta só se completa e se descortina ao sujeito se este 

tem o domínio da palavra. 

Santaella (2013, p. 29-32) classifica os leitores em três tipos: o contemplativo (que 

possui o hábito de leitura individual e silenciosa, mantendo relação íntima com o livro e 

contemplando a obra e o espaço destinado a leitura); o movente (tipo de leitor que lê em 

movimento. Está nas ruas, nas praças, no ritmo frenético da cidade) e; o leitor imersivo (aquele 

que inaugura uma nova forma de ler. É um leitor conectado no mundo digital e interage com 

textos, imagens e sons. É livre para estabelecer sozinho a ordem informacional) 

Com o grande avanço da tecnologia dos últimos anos Santaella (2013) denomina outro 

tipo de leitor: o ubíquo, sendo que: 

 

Ao mesmo tempo em que está corporalmente presente, perambulando e 

circulando pelos ambientes físicos – casa, trabalho, ruas, parques, avenidas, 

estradas – lendo os sinais e signos que esses ambientes emitem sem 

interrupção, esse leitor movente, sem necessidade de mudar de marcha ou de 

lugar, é também um leitor imersivo. Ao leve toque do seu dedo no celular, em 

quaisquer circunstancias, ele pode penetrar no ciberespaço informacional, 

assim como pode conversar silenciosamente com alguém ou com um grupo 

de pessoas a vinte centímetros ou há continentes de distância (SANTAELLA, 

2013 p. 35). 

 

Assim agem os leitores nas mídias sociais. Graças às novas formas de comunicação, 

armazenamento e de transformação da informação, possibilitou acesso a um número cada vez 

maior de indivíduos. As práticas de leitura mudaram, o leitor mudou. O leitor do século XXI 

está sagaz por velocidade de leitura e as mídias sociais fornecem toda essa demanda de 

informação a esse público. 

Debruçar sobre o universo do digital nos conduz a atentarmo-nos mais a atuação do 

corpo nessas formas de leitura. Chartier (1998) nos elucida:  

 

A leitura é sempre apropriação, invenção produção de significados. Segundo 

a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que percorre terras 

alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao 

menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 

comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta 
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liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende 

impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por 

limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, 

em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo tempos 

e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, 

outras se extinguem. Do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao 

texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras 

de ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis 

usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua compreensão. 

(CHARTIER, 1998, p. 7) 

 

A busca crescente de respostas aos processos de interação e adaptação as novas TIC, 

tem despertado a preocupação de organizações de ensino, no que se refere à conectividade das 

instituições com o seu público, utilizando as mídias sociais. Tais mídias são um excelente 

espaço para compartilhar diversos tipos de materiais multimídias como revistas, reportagens, 

vídeos, músicas, textos e atividades extras – enfim, materiais que de alguma forma relacionem 

os assuntos abordados em sala de aula. São infinitas as possibilidades que a inserção das redes 

sociais na educação pode trazer; aproveitando a aceitação de grande parte dos estudantes. 

As mídias sociais fornecem grau de sociabilidade e trouxeram consequências culturais 

para sociedade. A forma de ler mudou, está mais interativa e a comunicação é o elemento que 

conecta as leituras com seus leitores, proporcionando novas práticas e hábitos de leitura. 

 

7 Conclusão 

O não se pode negar que a Internet revolucionou a forma de interação do ‘eu’ com o 

mundo. As relações sociais ganharam novas amplitudes com essa nova forma de comunicação. 

Foram criadas novas formas de relacionar com as pessoas, surgiram às mídias sociais, sendo 

um misto de interação e integração entre, texto, imagem e som. 

Cabe ao leitor no século XXI estar preparado para dicotomia entre o impresso e o digital, 

uma vez que a leitura feita na Rede às vezes se torna descontínua e fragmentada, porém tem 

enorme potencial de expansão entre os leitores. Uma prova disso são os variados dispositivos 

criados para permitir ao leitor comodidade e facilidade em levar suas leituras.  

O advento da Sociedade da Informação, baseada na constituição de Redes com o 

suporte da microeletrônica, conforme afirma Castells (2010), fundamenta na crença de que sua 

consolidação favorece a integração global.  

Numa era em que se pesa a rápida comunicação, retomamos o pensamento de 

McLuhan: “o meio é a mensagem”. As mídias sociais transformaram a forma de se comunicar, 

os hábitos e as práticas dos jovens, em especial. Segundo Cohn (1977, p. 364) “os meios de 
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comunicação são, para McLuhan, ‘extensões do homem’: formam o meio ambiente no qual ele 

se move, se projeta e se forma”. 

A presença das mídias sociais na atualidade torna-se um dos componentes das 

transformações ocorridas, tudo isso em função da velocidade com que as informações circulam, 

em grande parte pela instauração de redes e aprimoramento dos meios de comunicação. O 

espaço virtual, ou ciberespaço tornou-se algo possível de se pensar. Lévy (2000), afirma que o 

local de encontro é outro. Estamos mais integrados, porém cada um em sua localidade foi criado 

uma nova cultura, a cibercultura, onde indivíduos se encontram virtualmente e compartilham 

suas experiências, porém não representando uma totalidade, pois a cibercutltura permite a 

integração de diversas características que dificilmente definem aquele grupo. É um grupo 

universalizado, porém não é representativo de um povo. 

O leitor não é mais aquele ser passivo receptor de informações, ele também é produtor 

de conteúdo e está em contato por meio da Internet com outros leitores e produtores de 

conteúdo. O ato de comunicar hoje está pautado na interação e o meio hoje proporciona 

velocidade e novas formas de ação. O que virá nos próximos anos? Não podemos prever, mas 

o que podemos afirmar que as mídias sociais são as nossas extensões, com elas ultrapassamos 

barreiras antes inimagináveis.  
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Resumo 

Como forma de registrar acontecimentos ou de narrar histórias, as telenovelas são formatos 

híbridos, no que diz respeito à sua constituição. Sendo em essência um texto, sua capacidade 

gerativa e de exteriorização é pulsante. Diante de um cenário em que o consumo se dá em 

segunda tela, presenciamos o transbordamento narrativo da TV para a Internet. A partir de uma 

pesquisa bibliográfica, entenderemos o Twitter e suas conexões, partindo do ponto de que suas 

facetas enquanto rede social digital produz economia a partir da escrita. Diante disso, é proposta 

a reflexão da memória na rede, colocando a telenovela como uma rede complexa para a 

produção de memória. Para isso, propomos o entendimento das hashtags como uma escrita de 

economia própria, que não só registra uma fala, mas endossa a exteriorização de uma memória 

coletiva e individual acerca das telenovelas nas redes sociais digitais.  

 

 

Palavras-chave: memória; narrativa; telenovela; twitter; virtual.   

 

 

1 Entendo o Twitter e suas conexões 

O conceito de rede não é demarcado pelo entendimento do que conhecemos hoje como 

“redes sociais”. Como podemos buscar em Castells (1999) a rede é uma prática humana antiga, 

que se iguala a uma estrutura social com alto grau de cooperação, liberdade e informação. Se 

entendermos a cooperação enquanto característica social, veremos que ela se volta muito mais 

para inovação do que para a competição e a demarcação de propriedades privadas. Olhando o 

Twitter por essa ótica, temos uma rede social digital em demasia cooperativa. Apropriada até 

mesmo pelas redes de televisão (conglomerados midiáticos) como estratégia de expansão e 

memorização de conteúdo.  

Atualmente nossa economia é baseada em trocas e fluxos informacionais e as redes dão 

morfologia à sociedade. A informação é um fator central para a produtividade dos mercados e 

esse protagonismo da informação não é uma característica particular de economias capitalistas.  

Estamos inseridos e produzimos uma cultura centrada na virtualidade do real, onde o virtual 

não se opõe ao real, mas sim ao atual. O virtual é uma espécie de força e potência que se 

                                                 
187  Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
188Bolsista Capes e Mestranda do da Linha de Mídia e Cultura da Universidade Federal de Goiás.  
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aproxima do texto enquanto narrativa. Assim, vemos que as narrativas se apresentam como 

“eternos presentes”, em uma relação de dualidade entre o passado e o futuro.  

O cenário, que segundo Jenkins (2008) é o da convergência midiática, tem suas 

especificidades. Podemos atentar para as características que colocam o Twitter como uma rede 

de cognição, segundo a proposta da Santaella (2010): organização em rede; globalização das 

atividades econômicas; sistema de mídia diversificado e transformação de espaço e tempo 

devido aos fluxos informacionais. A sociedade forma “nós” (rizoma) baseados na velocidade, 

na tecnologia e no consumo. O Twitter enquanto rede social digital congrega essas 

características e atua como uma espécie de “resistência” do que é imposto pelas demais mídias. 

Estar nesta rede é viver um “não-presente”, onde não se está totalmente na televisão e/ou rádio 

(mídias tradicionais) e também não se habita apenas a Internet (mídia contemporânea).  

Entender a dinâmica das redes sociais digitais é também refletir sobre as noções de 

sociabilidade. As redes sociais, em si, são palcos de sociabilidade. As trocas realizadas através 

de atos de linguagem também se configuram como atributo social, além, é claro, das variações 

dos meios técnicos dada uma historicidade. Aqui ressaltamos o caráter histórico, pois são 

recorrentes exposições deterministas acerca das “novas” tecnologias de informação.  

É sabido que a técnica inaugura uma nova prática social, porém, a última instância é 

sempre o ser humano. A tecnologia não é uma força externa que age sem a possibilidade de 

reação. As práticas relacionais são moldadas pela relação tempo-espaço, emergindo dessa 

dinâmica o papel das diferentes mídias nos processos de interações e transformações de 

sociabilidade.  

Existem diversas abordagens teóricas quanto o estudo das redes sociais digitais na 

perspectiva da inteligência coletiva. Porém, existe um consenso expoente de que, para uma 

abordagem integrada onde se entenda elementos sociais, epistemológicos e relacionais entre 

antropologia e tecnologia é necessário explorar as reflexões propostas por Pierre Lévy (1997). 

 Lévy apresenta um viés conceitual de que toda inteligência coletiva tem uma base 

social. Segundo ele “pensamos com ideias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas de uma 

comunidade” (p.29). A partir deste entendimento quanto ao caráter social da técnica 

entendemos o Twitter segundo a definição de Santaella que se baseia nos estudos de cibercultura 

para entender a engenharia social do microblog: 
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Nossa definição irá descrever o Twitter como uma mídia social que, unindo a 

mobilidade do acesso à temporalidade always on das RSIs 3.0, possibilita o 

entrelaçamento de fluxos informacionais e o design colaborativo de ideias em 

tempo real, modificando e acelerando os processos globais da mente coletiva 

[...] uma verdadeira ágora digital global: universidade, clube de 

entretenimento, “termômetro” social e político, instrumento de resistência 

civil, palco cultural, arena de conversações contínuas. (SANTAELLA, 2010, 

p.66) 

 

O Twitter é um meio multidirecional, porém com níveis de personalização bem 

categóricos. Uma de suas características é o mínimo de “conteúdo indesejado” possível. É um 

espaço colaborativo no qual os interesses passeiam entre o caráter microscópico e macroscópico 

rapidamente. Ao mesmo tempo em que funciona como uma espécie de “divã”, repleto de 

subjetividades, pode tomar proporções de debate e discussão de aspectos políticos e sociais 

rapidamente, além de ser uma das principais redes sociais digitais que fomenta o consumo em 

segunda tela.  

“O Twitter é a TV”. Tal afirmação não é exagero, nem utopia. Segundo um estudo189 

realizado pelo próprio Twitter para entender o perfil do usuário brasileiro, 76% dos 

entrevistados afirma que ao usarem a rede social digital estão em busca de novas perspectivas 

e opiniões acerca dos programas que estão passando na televisão. Outros 62% afirmam que o 

Twitter deixa a televisão mais legal, o que é uma característica basicamente latino-americana, 

onde TV e Internet andam sempre unidas.  

O fluxo de informações no Twitter é literalmente um fluxo de dimensões cognitivas. A 

característica de “agoridade” e a necessidade de adequar seu pensamento aos 140 caracteres 

disponíveis para escrever dão a ele uma realidade muito próxima de nossas tramas neurais. 

Basicamente o que uma pessoa “twitta” é um impulso de consciência. No Twitter, os aspectos 

de tempo-espaço são essenciais para o entendimento da mensagem, sendo que é preciso 

entender o lugar de fala de cada usuário para entender o que ele se propõe a comentar. As 

hashtags (#) que são mecanismos de busca e interação que atuam como recursos de extensão 

lúdica agrupando conteúdos que são postados em torno de algum assunto levantado, seja ele: 

futebol, política, telenovela, programas de auditório, reality shows. A inteligência coletiva no 

Twitter é um requisito obrigatório, diferente das outras redes sociais digitais onde tal 

característica pode ser apenas um “plano de fundo”. A integração é uma ação consciente e 

                                                 
189 O estudo foi realizado em 2014 e está disponível no site do jornal O Globo. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/brasileiros-acham-que-twitter-deixa-tv-mais-legal-diz-estudo-

12216556 
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complexa, pois a articulação entre conteúdo local e global é sempre enredada e estratégica. 

Assim como a televisão inaugurou uma prática de inserção social, a Internet também o fez, o 

que por consequência, também dá a cada rede social digital seu próprio código de inserção 

social.  

A intersecção que buscamos aqui é entender que tanto o uso do Twitter como o consumo 

da telenovela são estratégias de sociabilidade e expansões cognitivas. Assim como a telenovela 

popularizou um modo de pensar - que é o melodramático. O Twitter é uma plataforma que 

inaugura uma experiência midiática baseada em fluxos cognitivos. Diante disso, quando o uso 

do microblog é articulado com o consumo da telenovela em segunda tela temos uma prática 

que se torna uma experiência lúdica que mescla o viés melodramático do folhetim (gênero que 

deu origem ao caráter seriado da telenovela) e a habilidade cognitiva do Twitter. Assim, 

entendemos tal dinâmica como espécie virtualização da memória, onde as lembranças e 

subjetividades do telespectador ao se misturarem com sua “persona” de usuário de redes 

sociais digitais impulsionam o caráter gerativo do seu próprio texto, que será um combinado 

entre o texto da telenovela e as características textuais demandadas pela própria rede.  

 

2 Escrita, hashtags e economia 

Entendendo o texto como potência criadora de sentido é possível traçar relações entre a 

escrita, o uso das hashtags no Twitter e a economia que é gerada a partir dessas práticas. O texto 

possui sempre uma capacidade afirmativa e/ou transformativa, ele é vazio se considerarmos 

que “a voz” do texto é proveniente dos atores sociais que interagem com ele. O Twitter é, em 

vasta medida, textual. Sendo que até mesmo os caracteres gastos com imagens são convertidos 

em contagem de letras. As hashtags incrementam a experiência de uso do microblog, sendo que 

elas são responsáveis por agrupar conteúdos e mensurar quais assuntos e tópicos são os mais 

comentados. Entendendo a escrita e os usos das hashtags como uma hibridização da escrita na 

Internet têm-se a emergência de uma economia baseada no compartilhamento de significações. 

Onde entendemos a perspectiva histórica que alia tecnologia e consumo. Jenkins (2014) faz 

uma aproximação que nos ajuda a entender a telenovela como uma espécie de marca. A partir 

disso podemos entender a participação significativa como um desdobramento de consumo, 

entendendo a mídia como uma empresa. que gera lucros que nem sempre são necessariamente 

números.  

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
404 

 

Assim como fãs de novela declaram com regularidade que o “programa é de 

propriedade deles” e têm voz ativa sobre a direção a ser tomada pela produção, 

os membros das “comunidades de marcas” frequentemente têm voz ativa 

sobre as questões relacionadas aos serviços ao consumidor e são críticos no 

que diz respeito às decisões de negócios tomadas pelas empresas, sentido que 

seu apoio fervoroso aos produtos torna-os parte interessada e ativa na marca. 

As comunidades de marca podem então desempenhar um papel de 

fiscalização. Elas poderiam apoiar com entusiasmo uma marca que as serve, 

mas também estão propensas a exigir mudanças no comportamento 

corporativo ou nos produtos quando acham que uma empresa está agindo de 

modo contrário aos interesses de seus consumidores. (JENKINS, 2014, p. 

207) 

 

Fechine (2011) categoriza o uso das hashtags como uma extensão lúdica da narrativa 

ficcional. Esses conteúdos encontram-se dentro das estratégias de expansão que são aquelas 

que alargam o entendimento do telespectador diante do universo ficcional. Os conteúdos de 

extensão lúdica visam manter um vínculo identitário entre a narrativa e seus espectadores. No 

caso do uso da hashtag, estamos diante de uma extensão vivencial que em sua maioria avalia o 

conhecimento do público perante a trama e envolve o consumidor através da cultura 

participativa. Formando em torno da história uma comunidade de interesse e memória. 

Booth (2015) nos ajuda a entender a hierarquia social que se dá por meio das 

comunidades de interesse formadas a partir das significações que emergem dos desdobramentos 

narrativos. Para ele as comunidades de fã estão relacionadas diretamente com o entendimento 

aprofundado do texto, com a devoção pela atividade que pratica e pela qualidade de produção. 

Se colocarmos essas características como “lupa” para entender a engenharia social do consumo 

de telenovela por meio do Twitter, veremos que: o entendimento do texto se desdobrará na 

capacidade de formatação do tweet e do seu potencial de compartilhamento; a devoção pela 

atividade une dois hábitos (um tradicional e outro basicamente “novo”) que são o de assistir 

telenovela e o de comentar tal programação no microblog e a qualidade da produção está na 

possibilidade de reformatar um conteúdo que ainda assim faça sentido para determinado 

público.  

Diante da dinâmica que liga escrita, hashtags e economia entendemos que a tecnologia 

sempre traz um novo valor para o “eu”. Assim, o texto é mais que uma prática de leitura e/ou 

escrita, ele é também um recorte de poder. Nessa perspectiva, o poder se liga diretamente ao 

consumo, mas não se limita a uma capacidade de compra e venda, mas sim no domínio 

cognitivo para que de fato o telespectador/usuário tenha uma participação significativa frente 

às narrativas e ao desdobramento das mesmas nas redes sociais digitais. Dessa forma, Focault 
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nos ajuda no entendimento da escrita em um sentido amplificado de transformação e poder. 

Para ele, escrever: 

 

permite aos indivíduos efetuar por seus próprios meios, ou com a ajuda de 

outros, certo número de operações em seus próprios corpos e almas, 

pensamentos, conduta e modo de ser, assim como a transformar a si mesmos 

a fim de atingir determinado estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição 

ou imortalidade. (FOCAULT, 1988, p. 9) 

 

A tecnologia digital traz mudanças para os rituais midiáticos. A pós-modernidade 

enquanto técnica é uma fonte de dispersão, entretanto das redes sociais digitais vêm se 

mostrando espaços férteis para a congregação de pensamentos que em primeira instância 

pareciam muito subjetivos e dispersos. Temos novas e variadas culturas participativas que cada 

vez mais são mediadas de forma pouco controlada. Ideologias e hegemonias são cada vez mais 

plurais, dando assim abertura para as mais diversas expressões. As vozes que dão sentido aos 

textos são parte dessa audiência dispersa com pontuais espaços de integração. Dessa forma, a 

economia é cada vez mais lúdica e a escrita é proporcionalmente mais híbrida. As hashtags são 

exponenciais exemplos dessas novas práticas de escrita do cotidiano. Entendemos assim, que, 

as redes sociais, em especial o Twitter, reconfigurou o modo de assistir telenovela e sua 

reverberação no âmbito social.  

 

3 Memória em Rede 

Para Castells (1999) um mundo globalizado é um mundo em redes, assim em diferentes 

escalas toda sociedade é global, diante de que a organização em rede é uma estrutura social. 

Para ele, na atualidade, a sociedade em rede se estrutura por meio das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC’s) que são as bases para existência do meio técnico-científico-

informacional. Castells ressalta que o conhecimento e a informação sempre foram centrais em 

nossa sociedade, por isso, considerar só agora nosso arranjo social como “informacional” é de 

certa maneira negligenciar a nossa própria história social. O que é de fato novo são as bases 

eletrônicas que através dos desdobramentos tecnológicos abastecem com novas capacidades 

uma velha forma de organização social - que são as redes.  

 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em 

redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas 

na microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam 

e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas 
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redes. A rede é uma estrutura formal [...] É um sistema de nós interligados. E 

os nós são, em linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta a si 

própria. As redes são estruturas abertas e evoluem acrescentando ou 

removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos programas que 

conseguem atingir os objetivos de performance para a rede. (CASTELLS, 

1999, p.20) 

 

Entendendo as redes como formas de engenharia social onde as ações coletivas balizam 

até mesmo o individualismo, que aqui não é entendido como sinônimo de isolamento, mas sim 

como ações grupais que são orientadas por valores, interesses, afinidades e projetos individuais. 

Assim, o caráter coletivo das redes vai de encontro com os aspectos da memória. Onde estão 

os lugares de memória em tempos de aceleração da história? Pierre Nora (1993) fala da relação 

entre coletividade e memória e de como ela é carregada pelos grupos vivos. Além de ressaltar 

sua natureza evolutiva, que assim como as redes está em constante movimento e 

aperfeiçoamento.  

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. (NORA, 1993, p. 9) 

 

A memória na atualidade acaba sendo uma película da intimidade de cada indivíduo, 

que de certo modo acaba por demonstrar a própria efemeridade do nosso tempo. O fato é que 

não habitamos a totalidade de nossa memória, por isso passamos a lhe conferir lugares. A 

memória é fruto da coletividade, pois emerge dos grupos que por meio dela se unem. 

Entendemos com Halbwachs (2006) que há tantas memórias como existem grupos sociais, elas 

por natureza são múltiplas, coletivas, desaceleradas, plurais e individualizadas. A memória é 

um fenômeno sempre atual, no sentido de ser uma realidade que pode “vir a ser ou tornar-se”. 

É um elo de eterno presente, um exercício de rememoração mágico e afetivo que é sempre 

flutuante e acessível aos que ativam o seu uso.  

Dentro de nossa discussão consideramos o Twitter e a telenovela como lugares de 

memória, visto que, a memória se enraíza no concreto, na imagem, no objeto e no gesto. Assim, 

os lugares de memória seriam espaços que nos dariam  a sensação de que não existe memória 

espontânea, mas sim que a memória é sempre uma válvula que precisa ser acionada. É 

necessário criar, mas também é preciso manter hábitos e rituais que balizam a ação humana. O 

Twitter enquanto rede social digital e a telenovela como narrativa seriada ficcional que 
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“folhetiniza” a vida são lugares de celebração, onde não entendemos a nação como um todo, 

mas onde existe uma palpitação simbólica daquilo que seria o “real”.  

Na contemporaneidade vemos que a função da memória está no próprio sentimento de 

sua perda. Deparamos-nos constantemente com instituições de memória, que podem ser 

ilustradas pelos museus, por exemplo, mas também pelas próprias narrativas ficcionais que 

assistimos e alimentamos. Temos a necessidade de guardar vestígios e podemos entender as 

redes sociais digitais como lugares que reverberação dessas memórias. Guardamos 

documentos, imagens, discursos, ou seja, colecionamos qualquer sinal visível daquilo que “foi”. 

A memória precisa de alguma forma se materializar, nem que o registro pareça fugaz, como é 

a maioria de nossas interações nas mídias digitais.  

A memória parece ser uma questão privada na modernidade, o que gera uma economia 

singular baseada nas novas identidades do “eu”. Tudo parece muito solitário, mas os limites 

entre individual e coletivo são cada vez mais borrados. O Twitter, especialmente, gera a 

sensação de que estamos falando sozinhos ou apenas construindo uma espécie de diário. Mas o 

fato é que memórias estão sempre em rede e são esses mecanismos que nos permitem uma 

relação com o passado que nos diz quem somos.  

É necessário que a memória esteja em algum lugar, pois é vital para o ser humano 

reencontrar constantemente o seu pertencimento. A existência humana também se baseia em 

uma cíclica relação entre o pessoal com o passado. A memória faz de cada um o historiador de 

si mesmo. Na era digital, a busca pela constituição do sujeito é mediada por essas diversas redes 

de interesse e afeto, sendo necessário entender a sua própria rede para traçar uma visão sobre 

si próprio. Vivemos uma multiplicação de memórias particulares que estão sempre a um passo 

de tornarem-se coletivas. É um eterno dialogismo entre solidão e multidão, onde a memória 

figura como um “oásis” do eu na modernidade.  

Os meios técnicos estão cada vez mais presentes na estrutura social e nas relações 

cotidianas dos indivíduos. Essa presença gera uma necessidade de competência para a 

realização de ações que antes não eram mediadas por tecnologias. Os meios exigem 

conhecimentos de como manuseá-los e procedê-los, assim a capacidade de codificação e 

decodificação torna-se uma instrumentalização do poder simbólico existente nesses conteúdos.  

Quando nos apropriamos de um meio técnico, regras são negociadas, assim o uso da 

tecnologia é um exercício social baseado em certos contratos. O uso diz muito sobre o “eu” do 

sujeito, assim podemos entender que o consumo da telenovela e a adoção de certos tipos de 
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mídias sociais, como o Twitter, por exemplo, não podem ser entendidos de forma determinista 

e homogênea, pois as negociações estão nas tramas sociais, que são plurais para cada indivíduo.  

Castells (1999) evidencia que a característica central da sociedade em rede é a 

transformação dos processos comunicacionais, o que nos leva à reflexão de que entender a 

Comunicação é refletir sobre como cada grupo social comunicou-se em uma perspectiva 

espacial, temporal e histórica. No decorrer da humanidade os espaços cognitivos foram 

passando por transformações, mas entendemos que existem mais apropriações do que rupturas 

de fato. A comunicação é sempre uma negociação entre o interpessoal e o institucional, assim 

é uma negociação de “redes de memória”, onde os níveis individuais e coletivos estão sempre 

em um movimento dialógico com os sistemas de comunicação midiáticos. 

A memória está em rede e suas significações culturais vivem uma espécie de jogo de 

ressignificação constante. O indivíduo está em rede em uma dialética entre o individual e o 

coletivo. Habitamos a sociedade da linguagem, que é em sua totalidade cultural. Assim, a 

cultura é maior via de interatividade, pois é a partir dela que os conteúdos simbólicos tornam-

se significações e práticas socioculturais. Os veículos de comunicação, as redes sociais digitais 

e as narrativas ficcionais são lugares de escoamento e agrupamento de memórias. A 

comunicação envolve produção, transmissão e recepção, sendo que entender seus 

desdobramentos de forma a isolar uma dessas fases é comprometer sua perspectiva de 

significação social.  

 

4 A Complexa Rede da Telenovela  

A telenovela demorou a ser reconhecida como objeto de estudo dentro da academia 

brasileira. Sua articulação entre popular e massivo fez com que os estudos acerca da narrativa 

ficcional seriada mais consumida no Brasil fossem negligenciados por muito tempo nas 

universidades brasileiras. Entretanto, os estudos sobre o gênero melodramático e sua recepção 

tencionaram as teorias da comunicação que por muito anos consideraram o popular como 

sinônimo de marginalidade e vazio reflexivo. Notou-se que era preciso entender a telenovela 

pelo olhar de quem a assiste e assim localizá-la com um fenômeno de comunicação de massa e 

um produto com forte apelo para a exportação. 

Enquanto produto, a telenovela teve sua morte anunciada por várias vezes, sendo que 

desde 1980 vez ou outra existem rumores que preconizam o seu fim. Porém, o seu vigor é nítido, 

visto que, dentre os produtos televisivos tem se mostrado como o mais adaptado à cultura da 

convergência e aos projetos transmidiáticos. A televisão hoje é um universo muito mais 
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complexo e diversificado, onde a articulação entre o audiovisual e o meio digital tem sido uma 

parceria poderosa. Assistir TV é muito mais que contemplar a programação pelo sofá. O 

consumo dos produtos televisivos está imbricado nas práticas sociais. A forma como falamos, 

a moda, nossas relações afetivas e até mesmo o que consideramos “engraçado” ou “triste” passa 

por uma mediação narrativa e ficcional.  

A rede formada pelo consumo da telenovela é complexa e torna-se ainda mais quando 

estamos diante de uma potencialização dessas redes pela presença dos meios técnicos de 

informação. Entender a audiência não é uma tarefa simples para os estudos de recepção, mas é 

preciso considerar a repercussão social da ficção televisiva no cenário brasileiro. Em média, 

cinco “histórias” são desenvolvidas e consumidas por diversos tipos de públicos, as 

ressignificações são inúmeras e a narrativa ficcional brasileira contemporânea tem-se fixado 

como uma estratégia comercial importante.  

Para compreender o padrão da ficção televisiva é necessário conhecer suas matrizes 

culturais. A família desponta como uma variável importante, por tratar-se de um ambiente de 

manutenção social. O folhetim também é uma variável histórica importante, por ser uma 

estratégia de memória e escrita recorrente na literatura mundial. As temáticas sociais levantadas 

pela telenovela não só apenas “criações” do acaso, mas são questões morais que estão 

arraigadas nas tramas da própria sociedade. Lopes (2015) explica o porquê de a ficção televisiva 

manter-se com um padrão folhetinesco semelhante ao longo dos séculos:  

 

Porque é a matriz do melodrama, a mesma que o folhetim pegou. O que é essa 

matriz? Trata-se da centralidade da pessoa na família, esse espaço privado 

onde as coisas mais inacreditáveis que se possa imaginar têm chance de 

acontecer. A telenovela vai para a política, para outras instâncias da realidade, 

mas é o comportamento, são as questões morais que, mesmo aí, mais chamam 

a atenção, e tudo isso está investido dessa matriz. E o reconhecimento 

acontece porque todo mundo se vê numa família. Até os estruturalistas 

mostraram isso muito bem, quer dizer, como é que essas famílias vão entrar 

em conflito ou em associação e todas as tramas daí decorrentes, com suas 

interações. (LOPES, 2015, p. 132) 

 

Os estudos sobre telenovela trouxeram importantes contribuições para as teorias da 

comunicação no que diz respeito à recepção. Primeiro é preciso entender que popular e massivo 

não se separam e que na verdade vivemos o hibridismo dessas interfaces sociais. A articulação 

entre popular e massivo deu origem ao gênero melodramático, o que hoje é muito mais que um 

estilo literário ou teatral, mas trata-se na verdade de uma forma cognitiva de pensar e apreender 
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a linguagem como forma de transbordamento da cultura. Ao assistir uma telenovela 

reescrevemos sua história e estabelecemos um vínculo com os meios de massa, onde massa não 

significa uma ausência de forma, mas sim uma referência ao potencial reprodutivo de tais 

produções.  

A alienação sempre foi dada como uma das características dos telespectadores de 

telenovela, mas é errôneo considerar uma prática cultural popular com uma ação que exprima 

um juízo de valor acerca dos indivíduos que a praticam. A hegemonia transforma o trabalho e 

a vida nas comunidades, diante disso podemos localizar que as tentativas de “borrar” as 

matrizes populares da história deram as telenovelas e ao seu público um sentido de 

marginalidade. Assistir e consumir telenovela não são uma completa absorção por osmose. 

Nossas identidades estão em constante jogo lógico e retórico, até porque não “desligamos” 

nosso cérebro para assistir televisão. O texto (roteiro) da telenovela é sempre uma força 

gerativa, é sempre um “poder ser” onde a materialização está intimamente ligada com o 

repertório cultural da audiência. O ponto final do processo de comunicação não pode ser dado 

no processo de emissão, até porque é na recepção (audiência) que a mensagem é ressignificada 

para a criação de novos sentidos. “Todos não assistem da mesma maneira, recortam-se 

conteúdos” (LOPES, 2015, p.134), assim entendemos que a audiência é sempre um misturado 

de significados e motivos. Esses significados estão ligados diretamente às experiências 

cotidianas das pessoas e suas culturas. A desigualdade social brasileira é uma variável que dá à 

ficção televisiva local uma pluralidade ainda maior e mais evidente de significações.  

Compreender as faces do consumo da telenovela é acompanhar a reconceitualização do 

próprio consumo proposta por Canclini (1999). De certo, existem mediadores potenciais como 

a televisão, por exemplo. Porém, escola, família, grupos de trabalho e até mesmo o local onde 

moramos também são variáveis que interferem na mediação daquilo que consumimos. Uma das 

considerações mais importantes de Canclini está na consideração da existência de culturas 

híbridas. Assim, nada é totalmente homogêneo como se considerou por muito tempo. Podemos 

aproximar a própria constituição narrativa da telenovela com um dos objetivos do consumo que 

“uma reflexão do próprio corpo para a manutenção de uma ordem social”. Ao assistir 

telenovelas refletimos sobre a nossa existência e identificações, fazendo sempre exercícios de 

significação dos personagens e suas histórias.  

Canclini (1999) entende que o consumo é social, correlativo e ativo, assim podemos 

aproximá-lo do conceito de memória de Nora (1993) e Halbwachs (2006) que dá a memória 

um caráter sociocultural e proveniente das relações sociais. Para Canclini o consumo é 
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basicamente a interação entre produtores, consumidores, emissores e receptores, assim vendo a 

constituição da telenovela enquanto produto ficcional televisivo identificamos em sua própria 

formação as variáveis que Canclini aplica ao consumo. A apropriação e o uso são ações 

marcantes no processo do consumo, assim é possível entendê-lo como um momento do ciclo 

de produção e reprodução social. Dessa forma, mais uma vez, aproximamos a narrativa popular 

e o consumo, de certo que as marcas de reconhecimento que uma narrativa tem não podem ser 

construídas sem que haja uma literacidade da novela, onde o seu entendimento passa pelo 

consumo dos espectadores.  

E onde ficam as novas redes nisso tudo? Atualmente identificamos uma tendência 

cultural e tecnológica das “histórias curtas”. De fato, a produção ficcional brasileira está sendo 

influenciada pela velocidade imposta pelas redes sociais digitais. Em questões estéticas, o Brasil 

vem investindo no encurtamento das telenovelas e na aproximação da linguagem 

cinematográfica americana com suas produções. Essas mudanças estruturais não são aleatórias, 

mas sim fruto de uma dinâmica de retroalimentação daquilo que o público tem alçado ao 

“sucesso” e dado ampla repercussão nas redes sociais. A Internet tem deixado de ser vista como 

uma “vilã” para televisão, o que observamos é um cenário de integração e potencialização dos 

conglomerados.  

Traçando conexões entre Twitter, telenovela, memória e economia, vemos que: o 

Twitter tem figurado como a televisão na Internet - uma verdadeira “ágora virtual” que de certa 

forma retoma o “narrador” indicado por Benjamin (2000) e o sentido da narrativa que estaria 

no debate dela mesma; a telenovela tem sua narrativa transbordada, para além de sua 

apresentação na TV, seu “sucesso” agora está ligado também a sua repercussão na Internet; a 

memória é acionada na Internet pois existe uma necessidade de territorialização daquilo que 

parece líquido, “quem sou eu no Twitter?” é um jogo de memórias articuladas a cada postagem 

produzida; a economia gira em torno do texto produzido, das hashtags (#) que se repetem e de 

que forma a telenovela se apropria do digital para desdobrar seu universo ficcional.  

A possibilidade de consumir por demanda alarga as características de tempo-espaço, 

assim temos mais uma variação de individualidade e coletividade. Assistir uma telenovela de 

forma solitária é diferente de assisti-la em grupo, assim como na contemporaneidade existem 

peculiaridades entre assistir em uma única tela e em múltiplas telas. A cada inovação na 

morfologia das redes, temos uma tendência de emissão e recepção atualizada. Os fluxos 

informacionais tornam o sistema midiático diversificado e transformam espaço e tempo de 

forma que passamos a viver uma cultura da virtualidade do real.  
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A telenovela ainda tem sido o formato com maior quantidade de títulos no Brasil. 

Segundo o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (Obitel) em estudo divulgado 

em 2015, o número de telenovelas alcançou a marca de treze (13) produções em 2014. É notável 

que ainda exista uma hegemonia da telenovela, mas suas marcas estéticas e suas matrizes 

culturais têm influenciado outros tipos de produções como os próprios filmes nacionais e 

minisséries. Atualmente Lopes (2015) por meio do Obitel debruça-se sobre a pesquisa “a 

telenovela como narrativa da nação”, o que demonstra a tendência de entender a telenovela 

como espaço de memória e identificação de um povo.  

Os gêneros televisivos não são iguais em todo mundo. Porém, a telenovela brasileira 

desponta em originalidade e na construção independente de sua história enquanto produto. A 

televisão, em si, é uma grande herdeira do teatro, do rádio e do cinema. A telenovela também é 

um produto híbrido, que desde a sua concepção não buscou a “pureza” que são recorrentes na 

literatura e no cinema. Desde a forma, a novela é uma reapropriação cultural, que vive de uma 

crítica ativa, pois o brasileiro tem a telenovela como uma propriedade sua.  

 

É uma coisa incrível essa capacidade de mobilização da telenovela e o 

enraizamento que foi acontecendo. A isso exatamente me refiro quando falo 

do abrasileiramento do gênero. A questão é de que ele foi se apropriando para 

se constituir assim. A cultura brasileira absorvera fotonovela, radionovela, a 

maneira de o cinema tratar o país, então a telenovela não se realizou nesse 

sentido de uma forma isolada, fez uma reapropriação do que já vinha 

acontecendo há décadas na cultura. Quando pensamos sobre isso vamos 

necessariamente ao rádio na forma como foi utilizado por Getúlio Vargas nos 

anos 1940 e depois entrando nos 50. Vamos aos meios de comunicação na 

sociedade brasileira, perguntar pelos seus efeitos, pela sua importância, pela 

manipulação ou pelo uso de tudo isso. (LOPES, 2015, p. 138) 

 

E no cenário na convergência? No cenário da convergência existe uma descentralização 

de emissão e recepção e há o aumento da necessidade de atualização de conteúdo. Os 

telespectadores, que se limitavam a sentar em frente à TV, agora estão munidos de múltiplas 

telas, mas não abandonaram o hábito de assistir televisão. Hoje, usuários de novas plataformas, 

mas com o costume de acompanhar as telenovelas no momento em que são exibidas na TV 

aberta, incrementam sua experiência com os eixos tecnológicos e contemporâneos que são o 

consumo de produtos transmidiáticos. Os telespectadores estão fluidos, assim como os 

conteúdos midiáticos, passeando pela web e gerando conteúdo nela a partir do que assistem 

pela TV. 
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Nossas lembranças interagem com a sociedade. A mídia também participa do processo 

de rememoração e localização de nossas lembranças no tempo, visto que, fatos elevados ao 

papel de acontecimento integram nossa linha do tempo como notícias. Huyssen (1996) trata da 

memória na cultura pós-moderna e indica que a mídia colabora com o processo de memória 

individual. A proposta de seu trabalho é pensar “memória e esquecimento juntos”. Analisando 

o cenário da convergência podemos tomar como base a discussão proposta pelo autor acerca da 

reorganização da temporalidade, que identifica na modernidade a busca pelo “recentemente 

nostálgico”. Na atualidade, assistimos nas redes sociais digitais essa dinâmica. Onde estamos 

constantemente relatando memórias de curto prazo que são resultado de nossas vivências 

cotidianas e subjetivas. 

O telespectador é, antes de tudo, um ser social. Ao assistir a telenovela ele dá sentido e 

refaz significados a partir daquela narrativa. Ao comentar o conteúdo da novela nas redes 

sociais digitais ele se torna agente de produção de sentido, agora ainda mais protagonista. A 

vivência sociocultural deste ator social (telespectador) será decisiva para propagação de 

conteúdo. 

Dessa forma, entendemos que a articulação entre telenovela e Twitter é um terreno fértil 

para o entendimento da memória na contemporaneidade. Entender o dialogismo entre emissão 

e recepção é buscar nas significações algum sentido para um mundo que nos parece disperso. 

A escrita/texto ainda fulgura como potencial gerativo de vozes em nossa engenharia social, 

porém o seu caráter agora é híbrido.  

A informação é um fator central para a produtividade na modernidade, mas a sua fonte 

não é apenas o institucional. A economia transborda os muros do capitalismo, o que nos faz 

atentar para a gênese de uma sociedade de trocas e fluxos. Telenovela, memória e consumo 

estão longe de simplificações porque englobam tramas sociais bastante complexas. A 

articulação dessas redes podem dizer muito sobre nós em um futuro bem próximo.  
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Visões e ilusões na cibercultura: ajustes conceituais sob a perspectiva da 

rede190 
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Resumo 

Entre tantas visões e ilusões em torno dos conceitos da cibercultura, como a crença em um 

determinismo tecnológico, propomos o presente texto como uma maneira de expor as utopias 

e distopias em torno das novas tecnologia. O objetivo é de maneira geral apresentar alguns 

prolegômenos para a compreensão de como o advento das novas tecnologias eletrônicas nos 

situando em uma nova arquitetura comunicacional em rede, permite e capacita-nos a repensar 

o conceito de comunicação tanto na ordem epistemológica quanto na ontológica. Através da 

metodologia de análise e levantamento bibliográfico, concluímos que com o advento das novas 

tecnologias novos tipos de ações de resistência (net-ativistas) são configurados e dentro  dessa 

nova forma reticular, permite-se uma reconfiguração de percepções sobre conceitos tradicionais 

de liberdade, resistência e comunicação. Em rede tais conceitos são transformados, melhor 

compreendidos e avançam dentro das ciências da comunicação.   

 

Palavras-chave: comunicação; cibercultura; rede; tecnologia; resistência;  

 

 

Introdução 

 É muito interessante notarmos que os conceitos ligados a cibercultura, como o conceito 

de rede, liberdade e resistência, ganham um espectro de significações muito mais amplo dentro 

da nova arquitetura comunicacional provocada pelas novas tecnologias. Se por um lado há 

participação em espaços democráticos como fóruns, articulação de movimentos, 

descentralização das narrativas das grandes mídias, linguagem cooperativa, dialógica, etc. há 

outro lado que permite uma série de processos de controle eletrônicos, ciber-racismos, crimes 

informáticos que em certo sentido representam ações nocivas contra a privacidade e um perigo 

social. Para Erick Felinto toda construção de um imaginário em torno do cibercultura 

contribuem para o pensamento progressista de um futuro brilhante em que cada vez mais 

estamos progredindo e alcançando com as novas tecnologias, o que faz alguns autores mais 

recentes a desconsiderarem o uso do termo “cibercultura”, nas palavras do autor: 

 

                                                 
190  Trabalho apresentado no GT9 - Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura – X 

Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
191Mestranda do PPGCOM da Universidade Federal de Goiás (UFG) na linha de pesquisa Mídia e Cultura, membro 

do grupo de pesquisa Olhares - Corpo, Ciência e Tecnologia (UFG), bolsista da CAPES. E-mail: 

karinedoprado@hotmail.com. 
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O mundo hermético dos especialistas e iniciados se descortina, assim, diante 

do simples usuário – ainda que, necessariamente, em uma forma simplificada 

e massificante. Ao mesmo tempo, no núcleo mais profundo desses discursos, 

encontramos narrativas que repetem o mito moderno do progresso permanente 

e do bem-estar humano por meio do avanço tecnológico. O futuro, com todas 

as incertezas que poderá trazer, torna-se menos inquietante. A temporalidade 

linear do progresso, a domesticação das diferenças, a repetição de formas 

mentais já conhecidas funcionam, assim, como elementos tranquilizadores. E 

desse modo, há muito na cibercultura que é bem menos “novo” do que pode 

parecer à primeira vista. Talvez seja esse um dos fatores responsáveis pelo 

declínio da popularidade do termo na literatura especializada. (FELINTO, 

2011, pg.2) 

 

 Para o autor a literatura acadêmica tende a caminhar para um discurso utópico, como se 

o ciberespaço se constituísse de “uma nova Jerusalém” onde estaríamos livres de nossos corpos 

terrestres. Em tom irônico, ao comparar a internet com a religião o autor diz que percebeu mais 

maturidade nos últimos estudos acadêmicos referentes à apreensão dos impactos tecnológicos 

digitais em contrapartida das visões tradicionais de uma cidade celestial (internet), “corpo 

angelical” (internauta) ou “labirintos digitais” (hipertexto). (FELINTO, 2011).   

 Entre tantas visões e ilusões em torno dos conceitos da cibercultura, como a crença em 

um determinismo tecnológico,  é que propomos o presente texto como uma maneira de expor 

as utopias e distopias em torno da tecnologia. O objetivo é de maneira geral apresentar alguns 

prolegômenos para a compreensão de como o advento das novas tecnologias eletrônicas nos 

situando em uma nova arquitetura comunicacional em rede, permite e capacita-nos a repensar 

o conceito de comunicação tanto na ordem epistemológica quanto na ontológica. 

 Veremos como a nova arquitetura comunicacional em rede192 nos leva de maneira 

limítrofe a repensarmos conceitos já engessados pelas ciências da comunicação. Já não somos 

mais capazes, por exemplo, de pensarmos em uma política que descarte os agentes não-

humanos, como dirá Bruno Latour que fala em um parlamentarismo das coisas193, precisamos 

sair da perspectiva progressista dos conceitos de tecnologia e comunicação, uma perspectiva 

antropomórfica, que vê o homem como o centro, para pensarmos em uma arquitetura onde seus 

actantes194 são compostos por uma multiplicidade de atores. Sobre tais reflexões, esperamos 

                                                 
192 Para Bruno Latour a rede é a forma criada pelas múltiplas associações e articulações entre actantes. Não se trata 

necessariamente de uma rede técnica com conexões físicas estáveis. Ex.: Uma família, uma sala de aula, um 

computador, ou um metrô são redes de actantes. 
193 LATOUR, Bruno. Políticas da natureza. Como fazer ciência na democracia. Trad. de Carlos Aurélio Mota de 

Souza. Bauru, SP: Edusc, 2004 
194 Termo derivado da semiótica greimasiana para designar qualquer elemento atuante, seja este humano ou não-

humano, responsável por algum tipo de transformação no curso de ação dos outros elementos. Ver mediação, 

tradução. 
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que esse texto seja uma das muitas sementes plantadas no solo fértil que a comunicação oferece 

para florescer novas formas de pensamento que contribuem tanto para seus estudos como para 

as demais diversas outras áreas. 

 

Visões sobre liberdade e resistência em rede 

 Com a abertura e a fácil conectividade, o potencial para destruir a intimidade é 

assustador e sem precedentes. Ciro Marcondes Filho, a luz de Marshall Berman, nos faz uma 

advertência bastante precisa sob a ótica que devemos enxergar a questão dessa nova perspectiva 

de liberdade: 

 

O perigo, adverte o crítico francês [ Marshal Berman], é que a liberdade jamais 

é vista como algo também potencialmente negativo. Assim como a inundação 

de informações leva à hipertelia, à crise do sentido, da mesma forma como 

todos os excessos conduzem os organismos à falência, de maneira equivalente 

a liberdade sem limites implode com a noção de fronteiras ou medidas” 

(MARCONDES FILHO, 2012, pg. 63) 

  

 Autoun e Mallini (2013) nos falam que a liberdade oferecida pela internet é um tipo 

de “liberdade negativa” pois é antes uma liberdade regulada por direitos intelectuais e 

propriedade intelectual. Uma liberdade que foi transformada em um commoditie 2.0 pois, como 

analisa Castells, a internet reduz a oferta de liberdade (travestida de inflação) e inauguram 

medidas de cercamento (enclousers) da liberdade em sistemas controlados de informação. 

Dispositivos como a web 2.0 se transformaram em grandes instrumentos de negócios com a 

estratégia da mercantilização da liberdade para a acumulação de capital realizando o 

“cercamento da terra comum da comunicação livre para vender às pessoas o acesso às redes de 

comunicação globais em troca da renúncia à sua privacidade de sua conversão em alvo 

publicidade” (CASTELLS, 2009, pg.421 apud AUTOUN; MALLINI, 2013, pg. 161).  

 Essa mercantilização tem aproximações muito profundas com o que o filósofo Michel 

Foucault chamou de biopoder ao descrever uma nova arte de governar a liberdade dos sujeitos. 

Para Foucault essa nova arte opera com mecanismos que tem por função “produzir, insuflar, 

ampliar as liberdades, introduzir um “a mais” de liberdade por meio de um ‘a mais’ de controle 

e intervenção” (FOUCAULT, 2008a, pg. 92). Dentro da lógica do biopoder, não se controla 

somente o corpo da população, mas todo seu meio ambiente, sua comunicação, seus 

conhecimentos, afetos, etc. através de uma geração contínua de riscos. Quanto mais riscos, mais 
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medo e mais limitação para a independência (ação livre) e maior aceitação dos discursos e 

práticas de segurança. 

 Porém, apesar da existência de um biopoder presente na internet, que controla, vigia, se 

apropria da riqueza comum, etc. não significa que não exista uma forma de existência que 

extrapola a lógica do grande capital e que não provoque um desvio através de ações híbridas 

que contam com a participação de agentes inesperados e conexões que se renovam a cada 

minuto. Autoun e Malini (2013) nos propõe que a biopolítica, através da guerra de narrativas 

entre blogs, redes sociais e a grande mídia dão as cartas no novo tipo de resistência, 

demonstrada pelos movimentos net-ativistas195. “Todo processo de dominação encontra um 

limite, que pode se transformar em resistência. Nesse sentido, a biopolítica é a potência da vida 

governar-se, os “espaços nos quais se desenvolvem lutas, relações e produções de poder”( 

AUTON; MALINI, 2013, pg. 175). Nas palavras de Foucault: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o 

que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos 

livrarmos deste “duplo constrangimento” político, que é a simultânea 

individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno. A 

conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos 

dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições 

do Estado, porém nos liberamos tanto do Estado quando do tipo de 

individualização que ele se liga. Temos que promover novas formas de 

subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi 

imposto há vários séculos. (FOUCAULT, 1995, pg. 239) 

  

 Em/na rede, as definições e configurações de resistência são atualizadas. De um lado, a 

difusão em larga escala dos dispositivos móveis de conteúdo com as formas de conexão wi-fi, 

e do outro da proliferação dos social networks e da internet das coisas, dão origem uma forma 

conectiva que já não é capaz de ser expressa a partir da linguagem teórica do social 

desenvolvidas pelas disciplinas positivistas europeias, nem delimitável por meio da tradicional 

                                                 
195 O termo net-ativismo vem do inglês netactivism título do livro de Ed Schwartz (1996) e que indicava a 

simplificação da expressão Network-Ativismo. Com a reconfiguração da Web. 1.0 para a Web. 2.0, os estudos 

ciberativistas foram reconfigurados para estudos net-ativistas pois com a nova configuração em rede e pela 

proposta dos estudos de Ed Schwartz (1996) o termo net-ativista:“ não se restringe o seu significado ao âmbito da 

democracia eletrônica e das redes cidadãs de participação política, mas analisa uma nova forma de ativismo digital 

em rede e na rede que se articula como maximização das possibilidades de autonomia, de processos de 

sustentabilidade e de criatividade no âmbito dos movimentos new-global. Esses são caracterizados não pela 

oposição à globalização, mas pelo advento de uma identidade cidadã global, habitante das redes digitais, que não 

nega a diversidade local e cujas pautas reivindicatórias e de ação glocal avançam na direção do atendimento das 

necessidades comuns, tais como a democracia, equidade, consumo consciente sustentabilidade.” (DI FELICE, 

2013, pg.54). 
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dimensão antropomórfica da política. As características de tais interatividades se dão por um 

tipo de interação em rede que não expressa mais a ação de um único sujeito autor, mas de um 

ator-rede196 (Bruno Latour), composto por vários atores entre humanos e não-humanos197. 

Dessa forma, desenvolve-se uma geometria não linear de interações e ações. Essas ações não 

podem ser interpretadas como apenas extensões digitais das relações sociais (B. Wellman), ou 

sua amplificação (M. Castells), mas a complexidade das interações em rede apresenta-se 

marcada por uma dimensão informativa que antecede as interações e que estabelece uma 

particular dimensão conectiva que altera a substância dos seus membros e dos sistemas 

vigentes. Como nos aponta Auton e Malini:  

 

A forma rede, na sua configuração p2p, cooperativa, desinvidualizada, não 

responde mais aos atos de fala e comandos vindos de uma centralidade 

qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.) 

mas emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular 

local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive 

por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos.   

(ANTOUN, MALINI, 2013, pg. 13) 

 

 Desde os cyberpunks198 até os movimentos recentes net-ativistas, a internet tem sido 

palco de inúmeras controvérsias. O texto caminha na direção em uma base para nos clarear 

fundamentos teóricos em que estamos nos embasando, em como a rede dão um novo sentido a 

palavras como “rede”, “`participação política”, “resistência”, “liberdade”, “comunicação”, 

entre outras. É necessário verificar também o que é especular e o que é preocupante. Num 

cenário como o da cibercultura, entremeada por tanto imaginário literário fértil, temos que 

caracterizar algumas utopias que ganham a todo momento novas dimensões. Nesse cenário 

alguns slogans generalistas ganham força e as discussões sobre cibercultura ganham um tom 

determinista. Hora libertária, hora revolucionária, hora causadora das mais miseráveis mazelas 

humanas, as mídias digitais, em especial as redes sociais, muitas vezes carregam em si a pujante 

                                                 
196 Ator-rede segundo Latour é uma rede articulada de actantes humanos ou não que colaboram no desempenho de 

uma ação que já não pode ser atribuída ao programa de ação de um único ator, mobilizando instrumentos, sobre a 

matéria prima criando produtos como frutos do seu trabalho. A maioria destes elementos desloca de alguma forma 

o curso de ação. 
197 Representa a recusa em assumir formulações baseadas na oposição Sujeito – objeto e todas as suas 

consequências negativas para as ciências. 
198 O imaginário cyberpunk vai marcar toda a cibercultura. O termo tem suas origens no movimento homônimo de 

ficção cientifica que associa tecnologias digitais, psicodelismo, tecnomarginais, ciberespaço, cyborgs e poder 

mediático, político e econômico dos grandes conglomerados multinacionais. Além da ficção, todo o imaginário da 

cibercultura vai ser alimentado pela ação dos cyberpunks reais, o underground da informática.(LEMOS, 2013, 

pg.189) 
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veia revolucionária e democrática que muitos gostariam de crer, desconsiderando tudo aquilo 

que antes era, antagonizando-se e contradizendo tudo que passou. Nessa hora fazemos coro 

com alguns teóricos, como dirá Andrew Keen (2012), onde nos perguntamos o que de fato as 

redes sociais têm nos proporcionado e se elas não estariam mais nos dividindo, diminuindo e 

desorientando do que permitindo um possível diálogo para um bem comum. 

 

O espírito da técnica 

 Alguns prenúncios da intima relação do humano com o mundo artificial (criado pelo 

homem) aparecem em A Condição Humana de Hannah Arendt. Para a autora “Os homens são 

seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente 

uma condição de sua existência. ” (ARENDT, 2000, pg.17). O professor de filosofia Cícero 

Josinaldo Oliveira (2009) em sua dissertação A pluralidade humana: condição e meta da 

política no pensamento de Hannah Arendt analisa nosso condicionamento pelo mundo de forma 

precisa: 

 

Apesar de ser condicionado, o homem não é um ente absolutamente 

condicionado. Isso significa que não podemos determinar o que ele é. Nem 

mesmo com base no conjunto das condições de sua existência em um dado 

momento, porque escapar às condições de sua própria existência é uma 

potencialidade inerente ao homem. O fato de as condições da vida humana 

estarem (e continuarem seguindo) par além daquelas condições que lhe foram 

dadas para a existência na Terra, indica que estes mesmos homens são 

criadores de suas próprias condições, na medida em que os produtos de seus 

artifícios desempenham uma força condicionante de suas vidas, tão intensa 

quanto a dos objetos naturais indispensáveis a sua sobrevivência. 

(OLIVEIRA, 2009, pg. 44) 

 

 Para autores como André Leroi-Gourhan e Bergson o nascimento do homem coincide 

com o nascimento da técnica. “A técnica é, sob essa perspectiva, interpretada como o resultado 

do desenvolvimento e evolução da vida orgânica do homem, como uma interface entre a matéria 

orgânica viva e a matéria inerte deixada ao acaso na natureza.” (Ibid,pg. 29). Para o autor Leroi-

Gourhan, é a teknhè que inventa o homem, não o contrário. Para Stiegler os aparatos técnicos 

não são um prolongamento do corpo, mas a constituição deste corpo enquanto prolongamento. 

Outros autores que são essenciais para o entendimento da gênese e o modo de existência dos 

objetos técnicos são primordialmente Gilbert Simondon e Martin Heidegger. A base da 

estrutura do pensamento de Simondon é a complementariedade entre o homem ( sua cultura) e 

a técnica. Diz Simondon (2007, p. 09):  
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A oposição sustentada entre a cultura e a técnica, entre o homem e máquina, 

é falsa e sem fundamento; ela esconde ignorância e ressentimento. Por trás de 

um humanismo fácil, ela mascara uma realidade rica em esforços humanos e 

em forças naturais, e que constitui o mundo dos objetos técnicos, mediadores 

entre a natureza e o homem. 

 

 Simodon  trabalha mais a questão do encontro entre o humano e o tecnológico nos 

moldes de uma parceria produtiva. Diferentemente do pensamento de que máquinas e humanos 

se oporiam, o pensamento de Simondon vai na direção que é apenas através da relação direta 

com o homem que o desenvolvimento tecnológico pode verdadeiramente se processar. E para 

não perpetuar a ideia errônea dessa separação entre cultura e técnica, Simondon cria uma 

verdadeira tecno-logia, ou seja, uma ciência (logos) da técnica (tekhné). Para o autor, o homem 

passou primeiramente pela fase zoológica, onde a evolução da técnia necessitava de uma ação 

inventiva do homem. Porém, a partir da formação do córtex, os objetivos irão seguir uma lógica 

interna própria, a chamada tecnicidade. “A aparição de objetos técnicos engendra, então, um 

processo permanente de naturalização dos objetos e de objetivação da natureza.” (LEMOS, 

2013, pg. 31)  

 Em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, Max Weber propõe o conceito de 

afinidades eletivas. Quando Weber pensa pioneiramente na existência de uma convergência 

entre uma ética religiosa e um comportamento econômico, quando se pensa pela primeira vez 

como por exemplo a valorização calvinista do ofício virtuoso unindo-se ao ethos da empresa 

burguesa racional, etc. É nessa correlações desses “parentescos íntimos” que “que uma relação 

de afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo vai se desenvolver, e 

por meio da qual a concepção puritana da existência motivará a tendência a uma vida burguesa 

economicamente racional – e vice-versa” (LÖWY, 2011, p.132).  

 Tal conceito nos é caro e importantíssimo para o entendimento de duas direções 

importantes: como escolhas ativas entre configurações socioculturais levam a formas 

especificas de interação e dá fim a determinismos (no nosso caso tecnológicos) e 

monocausalidades, mostrando como atividades análogas podem construir ativamente da 

constituição de uma condição histórica. “O conceito de afinidade eletiva permite que Weber 

evite explicações estritamente “materialistas” ou “espiritualistas” que não lhe parecem capazes 

de dar conta da complexidade histórica das relações entre os comportamentos religiosos e os 

econômicos.”(Ibid. p.138) 
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 O termo afinidade eletiva (Wahlverwandtschaft)  não foi inaugurado por Weber, ele 

possui uma lógica que lhe é ulterior: passou pela alquimia, aos romances de Goethe até então 

chegar ao campo das ciências sociais através de Weber. Apesar disso, é só em Löwy (2011) que 

encontramos uma definição clara do conceito:  

 

Afinidade eletiva é o processo pelo qual duas formas culturais – religiosas, 

intelectuais, políticas ou econômicas – entram, a partir de determinadas 

analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em 

uma relação de atração e influência recíprocas, escolha mútua, convergência 

ativa e reforço mútuo. (LÖWY, 2011, p.139) 
 

 Através da interpretação de Löwy, vemos que os pensamentos weberianos são 

encaixados dentro de uma perspectiva pluralista, ou seja, pensar nas convergências de vários 

fatores para a existência de uma atividade sociocultural, evitando assim um tipo de 

determinismo de qualquer espécie tão perigoso para os estudos da cibercultura quanto para 

qualquer outro. Primeiramente, como indica Löwy, as configurações tomam uma dinâmica 

interna, apesar das estruturas que a organizam ainda as manterem separadas. Nas palavras de 

Löwy:  

 

A afinidade propriamente dita, o parentesco espiritual, a congruência e a 

adequação interna. É importante salientar que esse tipo de “afinidade” é uma 

analogia ainda estática, que cria a possibilidade, mas não a neces-sidade de 

convergência ativa, de atração eletiva. A transformação dessa potência em ato, 

a dinamização da analogia, depende de condições históricas e sociais 

concretas. (LOWY, 2011, p. 139) 

  

Em segundo lugar o que é importantíssimo perceber através do texto de   Löwy  é então um tipo 

de “simbiose cultural”, onde duas figuras que aparentemente distintas, estão organicamente 

associadas em um “um desenvolvimento de uma íntima e sólida unidade se instaura”. Refuta-

se as imputações de uma causalidade direta, linear e explicativa que desse conta de toda a 

complexidade das dos movimentos e atividades.  

Se por um lado Weber deixou de fora dos seus estudos o composto tecnológico, 

Heidegger apresenta no seu texto Ensaio sobre a técnica a relação especifica entre o homem e 

a técnica de forma não opositiva e externa. Segundo Di Felice (2013) o que Heidegger procura 

dizer é que “a essência da técnica não é a técnica, e a relação entre o humano e a tecnologia não 

pode ser pensada como uma relação opositiva. Heidegger vai além e chega a dizer que a 

essência do homem é a técnica. ” (DI FELICE, 2013, pg. 16) E podemos chegar a dizer que a 
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essência da técnica é o homem. Ou seja, apesar de algumas interpretações divergentes do texto 

de Heidegger, não podemos pensar a técnica e o ser humano de formas desassociadas, como 

vem sendo tratado o pensamento tradicional ocidental desde a época de Aristóteles e sua 

oposição entre a epstéme e a téchne: 

 

Uma interpretação possível é reconhecer que tudo o que o homem produz, ou 

melhor, toda humanidade produzida pelo homem – não só hoje com o digital, 

mas desde sua origem – foi desenvolvida em diálogo com a técnica e com o 

meio ambiente. Dessa perspectiva, devemos hoje desenvolver – mediante a 

oportunidade oferecida pela reflexão da relação do humano com a tecnologia, 

e do humano com a mídia uma crítica ao conceito de humanismo próprio da 

filosofia ocidental. (DI FELICE, 2013, pg. 17.) 

  

 Para Heidegger a tekhné é poèsis, ou seja, é o “tornar a ser”. A técnica é um ato de 

desvelamento de uma verdade. “A essência da tecnologia (a técnica moderna) está no que 

Heidegger chamou de Gestell ou o arraisonnement (dispositivo), uma provocação cientifica da 

natureza.”(LEMOS, 2013, pg. 35). Para Ciro Marcondes Filho, assim como para Di Felice, a 

técnica na forma elaborada por  Heidegger, se torna impossível de ser pensada fora do âmbito 

humano e da mesma forma, o humano é impossível de ser imagino sem a técnica: “A máquina 

na forma como vê Heidegger, instala um pensamento único, faz com que esqueçamos nossa 

existência extramaquínica e suprime qualquer outro tipo de razão que não a técnica: a máquina 

pensa em nós, dentro de nós, por nós.” (MARCONDES FILHO, 2012, pg.38). Por outro lado, 

o autor ainda nos diz que a filosofia da técnica trata os seres humanos como mais um 

componente e expurga as características propriamente humanas (tais como o tédio, a loucura, a 

criatividade, a intuição, a relação estética com o mundo, entre tantos outros dispositivos 

diversos associados ao espirito e aos valores e emoções). Dessa forma a técnica “tenta matar o 

rosto”, escondemos atrás dos aparatos, principalmente de uma tela. De modo que desviamos do 

confronto pessoal com outra pessoa. Pois o rosto é um “tiro a queima roupa”, ou seja, 

impossível de fugir. Com as técnicas, o rosto desaparece e o outro se dilui no ciberespaço. Nas 

palavras de Ciro Marcondes Filho: 

 

De certa forma, o espírito da técnica tenta matar o rosto no sentido levinasiano. 

O rosto, aquele que me olha, é em verdade incapturável pela técnica; seu ato 

de olhar, diz Lévinas, é como “um tiro a queima-roupa” (Levinas, 1995, 

pg.44-45), que me solicita e me cobra minha responsabilidade. Essa dimensão 

desaparece na visão do mundo do homem obtida do ponto de vista da técnica. 

Ai eu apenas aciono teclas, participo de jogos, tenho vivência eletrônicas 
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virtuais, eu preservo e cultuo meu próprio ego e suas satisfações imediatas. 

(MARCONDES FILHO, 2012, p.40) 

 

 Ao evitar o olhar direto, a presença como um tiro que não podemos escapar, ao sermos 

colocados atrás da trincheira da tela, precarizamos o sentido da alteridade. Dessa forma, nos 

parece claro porque é tão mais fácil os ataques preconceituosos, a destilação de ofensas gratuitas 

dentro das redes sociais. O rosto é um tiro a queima roupa, difícil de escapar. Já a presença 

mediada por computador, no ciberespaço, garante a segurança.  

 

A ilusão do determinismo tecnológico 

 É errôneo pensarmos que somente o formato em rede irá resolver todas as questões que 

herdamos. Precisamos de igual modo combater a crença de que a novidade introduzida pela 

tecnologia atual representa uma panaceia universal que resolveria problemas do social. Outra 

crença que deve ser combatida, e será mais discutida durante o percurso do texto é a de um 

determinismo tecnológico, ou seja, a crença de que a criação de uma tecnologia determinaria 

transformações dentro de toda uma sociedade. Dominique Wolton (2012) nos atenta para a 

ressalva de que entendamos todo o processo em que as relações técnicas e culturais se 

relacionam: 

 

Do século XVI ao XVII, de fato, a imprensa favoreceu a emergência do 

modelo individual e a construção de um espaço público para a expressão e 

circulação de opiniões. Do século XIX ao XX, o telefone e depois o rádio e a 

televisão estiveram relacionados com o triunfo do individualismo e da 

democracia de massa. Nos dois casos, a inovação técnica somente tomou sua 

real dimensões porque ocorreu em um espaço-tempo similar a revoluções 

radicais na ordem cultural e social (WOLTON, 2012, p. 17). 

  

 Quando pensamos nos desdobramentos da história do homem como a passagem da 

oralidade para a escrita no quarto ou quinto milênio a.C. ou depois, quando houve a segunda 

grande inovação, que foi a da tipografia no séc. XV, com a invenção dos tipos de Gutenberg, a 

terceira inovação da eletricidade e assim a grande onda das mídias de massa como a TV, o 

cinema, a imprensa, etc. até a quarta grande inovação com a internet primeiramente cabeada e 

agora wi-fi, fica difícil não cair na tentação de um determinismo tecnológico que provê 

respostas encantadoramente simples para a máxima de que a tecnologia definiria a sociedade. 

Tal pressuposto gera explicações frágeis demais, mas que são fáceis de serem compreendidas 

e replicadas, porém  iludem até os mais brilhantes pesquisadores com uma simplificação e 
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fechamento de pacotes sólidos e seguros que não dão conta da hipercomplexidade das relações 

em que estamos inseridos. Dominique Wolton ainda nos alerta que não podemos dissociar o 

que ele considera como as três esferas principais formadoras da sociedade: a cultura, o social e 

a tecnologia: 

Se existe encontro dos três, mesmo que em ritmos diferentes, isso significa 

que a internet abre um terceiro capítulo na história da comunicação do 

Ocidente. Se, ao contrário, não existe ligação substancial entre a inovação 

técnica e uma mudança de modelo cultural e social, isso significa que as novas 

tecnologias, por mais sedutoras e performáticas que sejam, não bastam para a 

Internet simbolizar uma revolução na economia geral da comunicação; e ainda 

menos para tornar-se símbolo de uma nova sociedade (WOLTON, 2012. p. 

17). 

  

 É importante a ressalva de Wolton para pensarmos se a internet vai ao encontro, ou não, 

de uma evolução substancial nos modelos culturais da comunicação e dos projetos sociais de 

comunicação. Nos lembrando que não podemos dissociar hora nenhuma os vários elementos e 

complexidades de que uma sociedade é composta. Até um dos teóricos mais entusiasta das 

possibilidades da cibercultura como Pierre Lévy ao tratar das ideias de Marshall McLuhan no 

seu livro As Tecnologias da Inteligência (1995) nos aponta a seguinte crítica: 

 

É preciso insistir nas dimensões coletivas, dinâmicas e sistêmicas das relações 

entre culturas e tecnologias intelectuais. Estas dimensões foram gravemente 

subestimadas por autores como Marshall McLuhan, ou Walter ONG, que se 

polarizaram sobre a relação direta entre os indivíduos e as mídias. Segundo 

eles, os meios de comunicação seriam sobretudo prolongamentos da vida ou 

do ouvido. Toda teoria macluhaniana, por exemplo, funda-se na hipótese 

segundo a qual cada nova mídia reorganiza o sensorium dos indivíduos. Mas 

os efeitos realmente coletivos como os que estão relacionados à recorrência 

de certos tipos de processamento das representações foram muito mal 

compreendidos. Chegamos, assim, ao paradoxo de uma análise imediata das 

mídias: como a impressão apresentada os signos de forma visual, sequencial 

e padronizada, provocaria uma forma de pensar visual, sequencial e 

padronizada. Este gênero de proposição é, evidentemente, apenas uma 

caricatura grosseira de uma análise das relações entre atividade cognitiva e 

tecnologia intelectuais. (pg.151) 

 

 Portanto, não é suficiente falar apenas em uma “rede social da internet” levando apenas 

em consideração suas características e desdobramentos tecnológicos, esquecendo que a rede 

são formada por atores humanos que interagem uns com os outros . Da mesma forma, não 

podemos recusar levar em conta as especificidades e características que os suportes 

tecnológicos oferecem para as relações, pois a rede também é composta por atores não-

humanos. A peculiaridade se instaura nessa intersecção entre as associações entre aparatos 
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humanos e não-humanos, entre o homem e a tecnologia. E precisamos ser capazes de enxerga-

las e reconhecer o conjunto complexo e múltiplo de fatores que está em jogo. 

 

Ajustando nossa visão sobre a comunicação 

  Como já vimos, o advento da comunicação digital, talvez, seja uma das maiores 

revoluções da nossa época. Estamos presenciando uma reconfiguração da esfera pública, da 

sociedade e da política. E ulterior a tudo isso, a cibercultura tem nos capacitado a rever as 

concepções ocidentais, ou seja, revisitar os conceitos tradicionais e das heranças positivistas da 

concepção e ideia do que é comunicação. Como diz Di Felice: 

 

Na época contemporânea, a humanidade estaria enfrentando uma ulterior 

revolução comunicativa, implementada pelas tecnologias digitais, que, numa 

concepção histórica, constituiria a quarta revolução e que, como as outras, 

importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio 

humano. Nesta última, além da expansão do elemento comunicativo, que 

passará a permitir o alcance das informações a um público ilimitado e a 

transmissão em tempo real de uma quantidade infinita de mensagens, é o 

próprio processo e o próprio significado do ato de comunicar a serem 

realmente transformados. (DI FELICE, 2008, pg.22) 

 

 Primeiramente o que o professor Massimo Di Felice nos propõe é que a comunicação 

digital estabelece uma a nova arquitetura informativa, uma arquitetura que “não se limita a 

distribuir informação, mas que também é interativa, permitindo o diálogo fértil entre 

dispositivos de conexão, banco de dados, pessoas e tudo o que existe. ” (DI FELICE, LEMOS, 

2014. Pg.7).  A arquitetura informativa muda por inteiro o conceito de comunicação. A ideia 

de comunicação, desenvolvida ao longo do tempo pelos estudiosos das mais diversas áreas, é 

uma ideia subordinada à lógica produtiva e industrial, até porque ela foi desenvolvida dentro 

desse contexto. Como é o caso do modelo de Lasswell, tão consagrado para todos os estudantes 

de comunicação. Seu livro Propaganda Techniques in the World War, publicada em 1927, 

costuma ser identificada como o marco inicial da Mass Communication Research. O 

“paradigma” comunicacional lasswelliano (Quem? Consegue o quê? Quando? Como?) marca 

as etapas iniciais dos estudos e tem grande influência em todos os estudos sobre comunicação. 

Como dirá Marcondes Filho (2012), “o conceito de comunicação da primeira cibernética é 

muito precário. “Comunicação” torna-se simplesmente tudo: qualquer contato, qualquer 

ligação, qualquer transmissão (veja-se, para isso, o modelo “canônico” de Shannon). 

(MARCONDES FILHOS, 2012, pg.39). Os sistemas analíticos, derivados do positivismo 
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científico, pelos quais foram submetidos o conceito de comunicação são incapazes de apreender 

um sistema tão complexo. Como sintetiza Marc Halévy (2010):  

 

A questão é: 'por que o método analítico não funciona nos sistemas 

complexos?'. A resposta é trivial: porque o que é complexo não pode ser 

reduzido por análise a um conjunto de componentes. Portanto: o todo é mais 

que a soma das partes. […] e jamais pode ser reduzido a elas. Aparecem 

propriedades emergentes que não estão em nenhum de seus componentes. 

Essas propriedades tipicamente complexas nascem das interações densas e 

fortes entre as partes e geram características segundas, coletivas, globais. Em 

resumo, em um sistema complexo, o todo é igual à soma das partes mais o 

conjunto dos processos de interações combinatórias entre essas partes. 

(HALÈVY, 2010, p.43 e 44). 

 

 Com raras exceções, os modelos teóricos sempre atribuíram a mídia um simples papel 

de canal ou veículo de distribuição de informações.  A comunicação aqui é apresentada pela 

geometria frontal, a oralidade, derivada desde o teatro grego até a TV. Sempre olhamos a 

comunicação como algo a nossa frente. Como dirá Marcondes Filho: 

 

A correção virá com a segunda cibernética, de Heinz von Foerster e seus 

seguidores, que realça a posição do observador e questiona o status de 

comunicação (assim como de informação) como coisa, como materialidade, 

como existência “em si”. Para ele, contrariamente, comunicação não é nada, 

não existe por si mesma, é um resultado virtual do relacionamento entre dois 

agentes. (MARCONDES FILHO, 2012, p.39) 

  

 Sob a perspectiva da rede e dessa nova arquitetura informativa, não pensamos a 

comunicação como simples transmissão de A para B, mas numa ecologia onde todos os 

elementos se comunicam ao mesmo tempo e, portanto, produzem uma experiência imersiva, 

que não pode ser apresentava por um modelo simplificado. “Esse é um traço constituinte da 

rede, isto é, não estamos mais na lógica da instrumentalização, da mídia, o uso...No Brasil, usa-

se muito o termo ‘ferramenta.’ Mas, nesse caso, não se trata de uma ferramenta, e sim de um 

elemento formante. ” (DI FELICE, 2013, pg. 12). Ciro Marcondes Filho em O rosto e a 

máquina sintetiza que o conceito de comunicação deve ultrapassar essa visão simplificada de 

mediação e transmissão: 

 

Comunicação não tem nada a ver com transmissão, transferência, transporte, 

trânsito, repasse ou similares, pois todas essas definições supõem a ideia de 

algo vai de uma pessoa a outra, como um livro que eu te dou, um órgão que 

eu doo ao outro, o sangue que é transfundido ao outro. Não existe essa 
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materialidade, porque o que sai de mim, como fala, expressão, obra, música, 

toque, chega ao outro como coisa diversa, que eu jamais poderei saber o que 

é. Comunicação precisa da cena que nos envolve quando dialogamos com o 

outro e que permite o aparecimento dessa coisa inusitada, que é nossa 

transformação. Ela é uma abstração, resultado de nossa própria interação com 

o outro, com os outros, com uma obra. (MARCONDES FILHO, 2013, p.30) 

  

 Portanto, a rede produz uma alteração da natureza da informação. A digitalização não 

significa a transferência de informação, mas a transfiguração da natureza da informação e de 

qualquer coisa. A digitalização produz uma transfiguração da realidade. Na rede existe uma 

comunicação simultânea de tudo que existe. Estamos diante de uma complexidade sistêmica, 

uma hipercomplexidade como diz Edgar Morin, onde os elementos não conseguem dar conta 

do dinamismo das relações.  É na cibercultura que a complexidade possui sua maior expressão. 

Para Edgar Morin (2001, p.31) a complexidade entra na ciência por meio da cibernética. O 

paradigma simplificador se mostra insuficiente para o estudo de todos os processos que 

envolvem comunicação ou interação pois trabalha unidades isoladas em processos 

unidirecionais. A comunicação, ainda mais claramente com a cibernética, mostra-se permeada 

e constituída de processos incontroláveis.  

 Para o teórico John Durham Peters na sua obra Speaking Into the Air. A History of the 

Ideia of Communication, existem duas formas de comunicação: uma é a forma da disseminação 

e a outra do diálogo. Uma é simbolizada por Cristo e a outro por Sócrates. A primeira é a forma 

tradicional das Ciências Sociais de enxergar a Comunicação. Nessa perspectiva as arquiteturas 

informativas digitais são percebidas e estudadas nas suas funções sociais. Já a segunda 

concepção comunicativa oferecida por Peters se refere à comunicação como diálogo, 

“entendendo com este a especificidade de uma arquitetura informativa que em lugar de difundir 

a si própria, muda-se na medida em que vem se comunicando. Essa outra perspectiva nos 

convida para pensar as redes digitais não a partir de sua função social e do seu poder de 

transformação, mas como uma forma criadora.” (DI FELICE, 2013, pg.60) 

 Ou seja, os estudos sobre comunicação tradicionais, pelos quais estudamos os estudantes 

de comunicação estudam em matérias como “Teorias da Comunicação” não são eficazes ou 

suficientes para abranger e deter toda complexidade que a rede proporciona para o conceito de 

comunicação. Pensando nisso, vários teóricos se propuseram a pensar em uma “Nova Teoria 
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da Comunicação”199, como é o caso de Ciro Marcondes filho que além da percepção de que a 

comunicação deve ser pensada entre agentes humanos e não-humanos, o outro movimento que 

segue se dá a partir dessa relação do acontecimento (Deleuze) onde ocorre uma comunicação 

por contágio. Não nos tornamos o outro ou algo, compomos com ele. 

 

Considerações Finais 

 A tecnologia e todos seus desdobramentos dentro da cultura, como os  movimentos 

sociais online, são um desafio teórico importante para as diversas áreas do conhecimento. A 

qualidade conectiva e tecnológica do agir e os novos tipos de localidade atópicos reconfiguram 

os conceitos. A cibercultura, como nossa condição, tem conduzido as mais diversas ações em 

rede, possibilitando o surgimento de um ator-rede que não necessariamente é um ator humano, 

mas um ator conectado a uma multiplicidade de atores. Nosso social está regido pela rede e 

dentro dessa nova configuração, devemos pensar como a política pode mudar, como o social 

muda, como os movimentos sociais tem mudado e como conceitos tradicionais, principalmente 

os conceitos da tradição ocidental, possuem a possiblidade de serem repensados. Estamos diante 

de uma profunda mudança no repertório das ações coletivas como vimos com os movimentos 

net-ativistas. Tais mudanças são resultado da influência das novas tecnologias digitais que 

organizam novas arquiteturas informativas, novas arquiteturas cognitivas e ameaçam o Estado 

como o único agente mediador privilegiado da demanda política, fazendo-nos repensar sobre o 

seu papel soberano em Hobbes e disciplinador em Foucault.  

 Dentro dessa nova configuração em rede, devemos nos livrar da perspectiva progressista 

de um determinismo tecnológico, desconsiderando o contexto cultural e social. Em/na rede, as 

definições e configurações de resistência são atualizadas. De um lado, a difusão em larga escala 

dos dispositivos móveis de conteúdo com as formas de conexão wi-fi, e do outro da proliferação 

dos social networks e da internet das coisas, dão origem uma forma conectiva que já não é capaz 

de ser expressa a partir da linguagem teórica do social desenvolvidas pelas disciplinas 

positivistas européias, nem delimitável por meio da tradicional dimensão antropomórfica da 

política. As características de tais interatividades se dão por um tipo de interação em rede que 

não expressa mais a ação de um único sujeito autor, mas de um ator-rede (Bruno Latour), 

composto por vários atores entre humanos e não-humanos. Dessa forma, desenvolve-se uma 

                                                 
199 A tese é apresentada por Ciro Marcondes Filho incialmente em seu livro Para entender a comunicação: 

contatos antecipados com a nova teoria (2008) onde o autor propõe uma perspectiva mais filosófica da 

comunicação.  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
430 

 

geometria não linear de interações e ações. Essas ações não podem ser interpretadas como 

apenas extensões digitais das relações sociais (B. Wellman), ou sua amplificação (M. Castells), 

mas a complexidade das interações em rede apresenta-se marcada por uma dimensão 

informativa que antecede as interações e que estabelece uma particular dimensão conectiva que 

altera a substância dos seus membros e dos sistemas vigentes. 

 Da mesma forma nossa percepção sobre comunicação deve ser mudada, uma vez que a 

rede nos permite não pesarmos mais a comunicação em uma materialização, como simples 

instrumento. Sob a perspectiva da rede e dessa nova arquitetura informativa, não pensamos a 

comunicação como simples transmissão de A para B, mas numa ecologia onde todos os 

elementos se comunicam ao mesmo tempo e, portanto, produzem uma experiência imersiva, 

que não pode ser apresentava por um modelo simplificado 
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Um estudo possível entre uma narrativa publicitária e o imaginário do 

espaço privado 200 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo debater a construção de uma narrativa publicitária no interior de 

um comercial e identificar em que medida concatena com a justificativa da criação de espaços 

privatizantes. Em outros termos, salientar considerações sobre o imaginário de habitat, 

elaborado por Henri Lefebvre. Numa medida, a discussão percorrerá a legitimidade do processo 

de produção e reprodução de espaços de habitat. Tão logo, o cenário basilar está no 

apontamento do processo de desenvolvimento da cidade em que a modernidade executa. 

Levando em conta não só a consolidação da produção industrial como o interesse presente no 

mercado capitalista que se apropria do processo de desenvolvimento para expansão de si. Soa 

razoável argumentar que o objeto da produção publicitária busca, em sua medida, por 

legitimidade na criação de espaços privados. 

   

Palavras-chave: Cidade; espaço; habitat; modernidade; comercial. 

 

 

Introdução 

A temática do projeto - reconhecendo as circunstancias históricas dos objetos – está nas 

considerações sobre a cidade enquanto lugar das contradições e tensões tendo em vista o debate 

em torno da cidade como representação da modernidade, o processo de industrialização no 

capitalismo e seu espaço urbano juntamente a analogias possíveis no interior de um discurso 

audiovisual promovido pela empresa JHSF Participações – que se intitula líder no setor 

imobiliário de alta renda no Brasil - e divulgado no site www.youtube.com pela conta da 

mesma. Trata-se de um vídeo promocional de uma unidade de negócio da empresa denominado 

“Fazenda Boa Vista”. Isto é, um condomínio de campo de alto padrão. O vídeo está em destaque 

na página da empresa e é intitulado “Fazenda Boa Vista 2014 full”. 

A Fazenda Boa Vista surgiu em 2007 e está localizada a 100 km de São Paulo pela 

Rodovia Castelo Branco ou à uma hora da capital paulista como é enfatizado no filme 

publicitário. O grupo possui página especifica do empreendimento nas redes sociais Facebook, 

Instagram além de contar com um site. Estes que fornecem informações contundentes para 

                                                 
200  Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
201 Bacharel em comunicação social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cásper Libero 

e graduando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP – Campus 

Marília), bolsista do PET - Ciências Sociais. Contato: pereiralhc@hotmail.com. 
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compreensão da formação do discurso publicitário, como por exemplo, o Instagram da empresa 

que conta com imagens produzidas apenas por moradores e visitantes da Fazenda Boa Vista, 

mas dado o limite do tema não percorrerá a posição de destaque ao longo do presente texto. 

Introduzindo sucintamente, o comercial possui 2 minutos e 54 segundos de duração, não 

possui locução, conta com uma trilha sonora crescente que insere instrumentos na mesma 

medida em que o empreendimento é apresentado, posiciona frases centralizadas no vídeo com 

aspectos do espaço e apresenta cenas apenas no interior da Fazenda Boa Vista que privilegiam 

a estrutura do empreendimento. Os planos de cenas, por sua vez, mostram amplos espaços e 

que às vezes são ocupados por alguns figurantes. Além disso, as cenas se preocupam em 

apresentar, nos seus quadros, ampla área verde e alguns tons amarelos em referência à natureza 

e ao campo. E é justamente na discussão em torno do discurso criado para relação com a 

natureza e o campo que irá compor as conexões e especulações em torno do tema proposto.  

Isto é, o objetivo está em considerações sobre parte da formação de espaços privados no 

contexto que compreende, como já dito, a cidade na modernidade enquanto espaço urbano de 

contradições e tensões. Por sua vez, é de se salientar, que o presente texto faz uso de revisão e 

levantamento bibliográfico na forma que permitam analise critica do vídeo publicitário. A 

orientação histórica metodológica à luz do conceito de habitat em Lefebvre (2001) e a 

compreensão da formação de um “mundo-imagem” (SONTAG, 2004) com o processo de 

industrialização na modernidade dão vasão a uma oportunidade de dialogo entre o debate 

bibliográfico e o uso da imagem no processo de desenvolvimento da modernidade. 

 

Formação e desdobramentos 

Dessa maneira, um diálogo possível que privilegie ideias presentes em Walter Benjamin 

(1985) e, sobretudo, em Henri Lefebvre (2001) apresenta notória importância. O primeiro na 

medida em que aponta particularidades na metrópole, ou ainda, de apresentar um estudo de 

fragmentos que contribuam para entendimento da cidade moderna. Já Henri Lefebvre, pensando 

na contribuição que fornece elementos fundamentais para pensar criticamente quais sentidos 

que a cidade toma dentro do processo capitalista.  

Para produção do debate cabe, num primeiro momento, salientar aspectos presentes no 

texto Paris, capital do século XIX. Afinal, para os autores, é Paris a cidade na tomada da 

discussão como representação da modernidade. Nesse sentido, é válido pontuar o surgimento 

das galerias por volta de 1837 tendo a alta do comércio têxtil como condição para seu 

florescimento. Galerias eram consideradas centros comerciais de mercadorias de luxo e suas 
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estruturas produzidas de vidro e ferro apresentavam uma forma do luxo industrial que será mais 

detalhadamente elaborado ao concatenar-se com a discussão em torno do desenvolvimento da 

indústria proposto por Lefebvre. O que é pretendido nessa situação é informar que com o ferro 

surge, pela primeira vez, na história da arquitetura, um material artificial. Em outros termos, é 

gerada uma nova forma de produção em ritmo acelerado e amplia-se a aplicação de tais 

materiais. O trilho como primeira peça montável de ferro demonstra essa perspectiva de 

maneira singular ao impulsionar a expansão da locomotiva.  

Segundo Benjamin (1985), esse processo ocorre pelo desejo de superação do que se vê. 

Isso acaba por gerar aspiração da cidade a criar distinção em relação ao seu passado recente. 

Outro ponto a se destacar, apresentado por Walter Benjamin, que será desenvolvido 

posteriormente, está na discussão do panorama. Adianta-se que a amplitude na difusão dos 

panoramas ocorre simultaneamente ao surgimento das galerias e o esforço aqui era, exatamente, 

por meio de artifícios técnicos, produzirem-se panoramas que fossem uma imitação perfeita da 

natureza. Desse modo, os panoramas anunciam um novo sentimento de vida, assim como 

produz alterações na relação da arte com a técnica. Eles são o que prenunciam, segundo 

Benjamin, a fotografia, o cinema mudo e o cinema sonoro – estes que irão também, ao longo 

do século ampliar significativamente a esfera mercantil com a quantidade grandiosa de 

materiais. E mais: 

 
O morador da cidade, cuja supremacia política sobre o morador do campo 

tantas vezes se manifesta ao longo do século, tenta trazer o campo para a 

cidade. Nos panoramas, a cidade se abre em paisagem como mais tarde ela o 

fará, de maneira ainda mais sutil, para o flâneur. (BENJAMIN, 1985, p.34).  

 

É precisamente a afirmação acima que permite pensar na apropriação da técnica pelo 

mercado capitalista, ou seja, a forma em que a ideia de panorama é pensada e desenvolvida no 

mundo do capital justifica a maneira de reprodução artificial e privatizada da natureza no 

interior dos condomínios. E, além disso, num enquadramento em que a natureza ali presente de 

nada tem a ver com a natureza situada no campo. Não soaria inesperado, portanto, identificar 

que algum condomínio de luxo seja associado à ideia de que “parece coisa de cinema”. 

No site da Fazenda Boa Vista é possível acessar o conceito do projeto imobiliário e nele 

consta que o condomínio é conectado por alamedas arborizadas, isto é, há arvores 

sistematicamente colocadas ao longo das vias. Ao longo do vídeo promocional há cenas que 

apresentam o cenário e pode ser notado nos seguintes frames:  
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Figura 1 – Cena apresentando vista aérea. 

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.202 

  

Figura 2 – Caminho arborizado. 

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.203 

 

 

                                                 
202 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. Acessado em: ago. 2016. 
203 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. Acessado em: ago. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE
https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE
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Figura 3 – Ciclovia integrada à natureza.

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.204 

 

Figura 4 – Crianças brincando num caminho arborizado. 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.205 

 

A proposta está na criação de um referencial, que, exatamente, se sustenta na ideia de 

um imaginário. Como afirma Sontag (2004) a realidade acaba por ser interpretada a partir do 

referencial que utiliza meio de informações fornecidas pela imagem.  

 

Espaço na modernidade 

Retomando a Paris já que a mesma margeia a discussão, considera-se razoável inserir 

os argumentos de Lefebvre (2001) e Benjamin (1985) em torno do ideal urbanístico de 

Haussmann para a capital francesa para que assim ao longo da discussão sejam feitas as devidas 

                                                 
204 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. Acessado em: ago. 2016. 
205 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. Acessado em: ago. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE
https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE
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articulações do argumento. A ideia era de uma busca por perspectivas privilegiadas por longas 

e largas séries de ruas com o objetivo de favorecimento do capital financeiro. Isto é, tornar a 

cidade segura em caso de guerra civil, na medida em que, por exemplo, tais avenidas 

dificultassem o levante de barricadas e ainda permitissem uma aproximação estratégica das 

casernas com os bairros operários. E, em algum sentido, este projeto é uma forma de enobrecer 

as necessidades técnicas, tornando-as objetos artísticos. Além disso, pensa-se uma cidade que 

não possui preocupação alguma em criar alguma identidade com seu morador, pelo contrário, 

o que ocorre é o desenvolvimento de uma cidade estranha ao próprio parisiense. 

Torna-se viável aprimorar a discussão com considerações sobre algumas ideias 

apontadas em textos de Henri Lefebvre. Em sua medida o autor também direciona parte de suas 

discussões a Paris e seus desdobramentos. O livro O direito à cidade (2001) representa uma 

discussão em torno da crise existencial que a cidade passa desde os anos 1960, como sugere 

David Harvey (2015). O presente ensaio, por sua vez, apresenta uma crítica à vida cotidiana na 

cidade que Lefebvre considera alienada, ou seja, para ele, o modo de ver a cidade que se 

constitui após a Segunda Guerra é consideravelmente alienante – dado o fato que o capital e o 

consumo se desdobram sobre as esferas da vida social. 

Antes de prosseguir, torna-se válido informar que o texto citado acima e o texto A 

produção do espaço (2013) estão muito próximos, inclusive, na linha temporal da insurreição 

de maio de 68 e outra série de movimentos que ocorreram no mundo. Estas questões, todavia, 

não serão abordadas por conta da especificidade deste ensaio. 

Lefebvre assinala que na época de 1970 a urbanização era massiva e “selvagem” com 

primazia pela maximização dos lucros, sem racionalidade, nem originalidade criadora. Ou seja, 

a urbanização já era contestável e se vestia no discurso de “modernidade”. Além disso, o 

discurso em que a Cidade, o Urbano (sociedade urbana na modernidade) são centros ou ainda 

berço do pensamento e da invenção, apresenta bases de frágil sustentação. Obviamente, que a 

relação “cidade – campo” se modifica em ampla escala, contudo é de se observar esse prisma 

não por uma dicotomia extrema entre ambos.  

Para pensar o Urbano é preciso pensar o espaço que se ocupa e o que se apropria ou 

desapropria. Em outros termos, é impossível pensar a Cidade e o Urbano moderno como obras 

sem, primariamente, admiti-los como produtos. Por sua vez, faz-se necessário uma breve 

apresentação sobre o que é espaço para Lefebvre. Isto é, designando um conjunto de relações 

de tal maneira que o espaço não pode ser entendido como “passivo, vazio, ou como de fato não 

tendo outro sentido, tal como os ‘produtos’, senão o de ser trocado, de ser consumido, de 
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desaparecer” (LEFEBVRE, 2013, p.125). Lefebvre alonga sua percepção e afirma que como 

produto, o espaço interfere em sua própria produção, ou seja, o espaço se insere nas relações de 

produção e nas forças produtivas (mal ou bem organizadas) de maneira que seu conceito “se 

dialetiza: produto-produtor, suporte das relações econômicas e sociais” (LEFEBVRE, 2013).  

Além disso, tal perspectiva permite compreensão, mas também modificação. Afinal, se 

o espaço (social) interfere no modo de produção, o mesmo se torna suscetível à mudança com 

o mesmo modo de produção. Há e haverá, portanto, uma história do espaço em que o mesmo 

muda com “as sociedades”.  No conceito de espaço em Lefebvre o espaço vincula o mental e o 

cultural, o social e o histórico. 

Dessa maneira, o espaço da “modernidade” possui características baseadas em tendência 

de homogeneidade, como por exemplo, em métodos de gestão e de controle, de vigilância e 

comunicação. Tendência de fragmentação no sentido que o espaço homogêneo apresenta falsos 

“conjuntos” e se fragmenta em lotes, lotes de um condomínio como é o caso da formação e 

proliferação desse tipo de moradia, por exemplo. E também, tendência de hierarquização estrita, 

pois há noção de que há os espaços residenciais, espaços de lazer, espaços para os marginais, 

etc. 

Tais tendências são associadas a uma lógica que atribui a si mesmo uma ilusória noção 

de informatização, que contribui, na forma de homogeneidade, para uma maneira de ocultar 

relações “reais” e conflitos. Tanto o é que os muros das casas e condomínios são representações 

claras dessa afirmação. 

Dadas essas circunstâncias torna-se possível debater mais incisivamente sobre a 

“problemática urbana” tendo como ponto de partida a industrialização e considerando as 

características do espaço descritas acima, pois a industrialização funcionou nesse processo 

como motor de transformações, ou seja, como indutor de transformações. É a industrialização, 

portanto que caracteriza a sociedade moderna, apesar de não definir diretamente o termo 

“sociedade industrial”, haja vista, que esse é um debate no interior da problemática da sociedade 

urbana e, dessa forma, a cidade preexiste à industrialização, como afirma Lefebvre no texto 

Industrialização e urbanização (2001). 

Não será possível discorrer sobre o caráter das cidades que precedem a industrialização, 

todavia é de se salientar que, como aponta Lefebvre (2001), o processo industrial se inicia na 

medida em que surge o capitalismo concorrencial com a burguesia especificamente industrial e 

a Cidade já apresentava poderosa realidade em seus termos. Como, por exemplo, a Festa, que 
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aponta para um dos usos principais da cidade e consome improdutivamente grandes riquezas 

com privilegio de geração de prestigio e prazer. 

Por outro lado, com a industrialização, a riqueza já não é imobiliária e as terras estão 

nas mãos dos capitalistas urbanos (enriquecidos pelo banco, comércio e usura). Todavia, não é 

tendência de sistema de rede de cidades que se instaura, mas na base dessas relações se levanta 

o Estado, ou ainda, o poder centralizado. Exemplificação clara desse processo é a 

predominância da cidade de São Paulo em relação a outras cidades do estado ou do país. Logo, 

três termos se distinguem: a sociedade, o Estado, a Cidade. Nesses termos, a exploração 

substitui a opressão e na mesma medida a capacidade criadora desaparece, ou seja, nesse 

sistema a “criação” se degenera ou se delimita no “fazer” e na “criatividade”. Resulta da 

industrialização, portanto, a expansão de trocas, a economia monetária, a produção mercantil e 

o “mundo da mercadoria”. Há inclusive as mercadorias chamadas de “specialité” em que 

inclusive a natureza se transforma em especialidades – o que inclui, em ampla medida, o 

consumo de luxo.  

O que surge desses aspectos numa medida inseparável e também conflitante é a relação 

entre industrialização e urbanização, crescimento e desenvolvimento, produção econômica e 

vida social. E direciona assim, para o apontamento em torno do tecido urbano, este que é suporte 

de um “modo de viver”, no caso, sociedade urbana e em sua base econômica aparecem 

fenômenos da ordem da vida social e cultural. É por isso, por exemplo, que implementados pelo 

tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram nos campos como racionalidade 

publicitada pela cidade. Afinal, como já dito, a relação “urbanidade-ruralidade” não desaparece, 

pelo contrário, se intensifica. 

Análoga à situação surge um momento histórico em que há no mercado um projeto de 

condomínio que se justifica construindo uma narrativa de um imaginário de campo, isto é, a 

constituindo-se a Fazendo Boa Vista como um desses exemplos, haja vista, o seguinte frame:  
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Figura 5 – Última frase do comercial  

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.206 

 

Ou ainda como consta no site da empresa JHSF Participações, a Fazenda Boa Vista, 

possui infraestrutura com uma série de produtos de lazer e serviços, e com segurança o que 

permite “o conforto da vida urbana no campo”.  

Por se tratar de um breve ensaio e no intuito de não desvencilhar-se da temática proposta, 

faz-se fundamental retomar a discussão em torno da estratégia de classe que visava o 

remanejamento da cidade de Paris que ocorre por volta de 1848 sob a assinatura de Haussmann, 

afinal é nesse período que a vida urbana da capital atinge seu ápice, segundo Lefebvre. 

Dessa maneira, a democracia urbana que então surge no contexto da cidade urbana 

ameaçava privilégios da nova classe dominante. Logo, se instauraram atos para que fosse 

possível a expulsão do centro urbano e da própria cidade ao proletariado, destruindo a 

“urbanidade” – como já foi descrito de forma breve no início deste texto, apontando tomadas 

de ação de Haussmann.  

É notável que a proposta do debate não esteja em transpor a formação da realidade 

urbana parisiense com a realidade urbana brasileira no tempo presente, todavia o enfoque se 

realiza na narrativa que se forma em relação ao espaço na modernidade e quais medidas podem 

de alguma maneira se apresentar análogas a esse processo no tempo presente a partir de uma 

narrativa publicitária que busca legitimar no mercado imobiliário o processo de formação de 

condomínios.  

                                                 
206 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. Acessado em: ago. 2016. 
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Tão logo, é de se privilegiar, na perspectiva de Lefebvre, desdobramentos de ações que 

criaram alterações na concepção do espaço que, de alguma forma, concatenam e buscam 

consolidar o debate aqui proposto.   

É o conjunto de ações que concebem o habitat em oposição à noção de seu par: “habitar” 

– vista como prática de uma vida social ou de uma comunidade e, além disso, permite o uso da 

cidade em seu valor de uso. Isto é, a noção de “habitar” permite que os citadinos-cidadãos 

habitem. Já a “suburbanização” principia o processo que descentraliza a Cidade no qual o 

proletário é afastado da Cidade e um processo de consciência urbana é totalmente dissipado. 

Assim, habitat se caracteriza como espaço de reprodução da ordem capitalista ou o lugar em 

que a ordem se conserva. Nesse processo se instaura o paradoxo chave da discussão que 

circunda a ideia de que há “suburbanos” dos pavilhões (condomínios fechados), que são 

urbanizados mesmo sem exatamente ter essa ideia clara ou acreditarem estar próximos da 

natureza – como é a situação do panorama e seu uso no desenvolvimento do mercado capitalista 

descrita por Benjamin. E há “suburbanos” dos conjuntos que decorrem da crise habitacional 

confessada em que surge um período com “novos conjuntos” e “novas cidades” em que o 

conceito de habitat é levado à sua forma pura pela burocracia estatal. 

No caso dos pavilhões e dos conjuntos a ordem urbana se decompõe. Há redução do 

“habitar” para o habitat nos dois casos, porém em vias opostas. Ou seja, as pessoas dos grandes 

conjuntos instalam-se na lógica do habitat, enquanto as pessoas dos pavilhões no imaginário 

do habitat (presença do sonho, da natureza, do panorama, da saúde, afastados das tensões e 

impurezas da cidade). É importante afirmar então que realidade urbana se esfumaça em ambos 

os casos. 

A imagem não só contribui para criação do referencial, mas como é apresentado no 

vídeo da empreiteira JHSF Participações a natureza e o campo são reproduzidos num formato 

privado, que produzem espaços de habitat ou, em outros termos, da ordem do capital. 

A reivindicação em forma de ação coletiva para geração de espaços de habitar surge 

timidamente e externamente a esses espaços com bares, cafés, ocupação das ruas, equipamentos 

ditos culturais, etc. Dessa maneira, a busca por tais espaços ocorrem em áreas centrais, como 

afirma Harvey (2015). 

 

Considerações finais  

Harvey assinala em relação ao debate em torno do O direito à cidade (2001) que o 

processo neoliberal traz consigo o argumento do acesso à cidade privatizante, assim como 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
442 

 

individualizante. Ou seja, entende como lugares desejáveis no cenário urbano aqueles 

isotópicos (que privilegiam o habitat) e possuem forte componente privatizante. Ou ainda, se 

institui o direito de excluir ou de não tornar algo público. Exemplo disso está na seguinte citação 

ao longo do vídeo promocional “3 milhões de m² de MATA NATIVA e LAGOS 

EXUBERANTES”. Isto é, uma área verde destinada apenas para moradores e visitantes do 

condomínio. Por sua vez, vale dizer que os espaços privatizantes contribuem para a limitação 

da experiência do sujeito com espaços heterotópicos. Retomando o exemplo de instalação de 

natureza artificial e privada no interior de condomínios apresenta essa limitação do sujeito em 

relação a sua experiência com a natureza. 

Por fim, a discussão do direito à cidade se centra como alguma forma de reivindicação 

ao poder configurador em relação a processos de urbanização e sob o modo como nossas 

cidades são feitas e refeitas. Pois, o capital não busca por finalidade a produção de espaços de 

habitat, por exemplo, mas tal processo se insere na lógica de reinvestimento de excedente de 

capital o que acaba por influenciar na formação de espaços urbanos. Ou seja, se constrói espaços 

como condomínios e shoppings exatamente por se tratarem de lugares que se inserem na lógica 

do consumo e do lucro. De certa forma, propõe-se a ideia de em alguma medida influenciar e 

configurar o processo de produção da urbanização.  
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Resumo 

Em uma época em que as mídias estão presentes na vida da grande maioria das pessoas, 

conectando-as e gerando novas formas de se relacionar, esta pesquisa surge como o intuito de 

trazer um suporte teórico superficial para servir de base a outras pesquisas mais aprofundadas 

sobre o tema comunicação e internet, com foco nas redes sociais e o comportamento entre seus 

usuários. Assim, este artigo busca conceitos de comunicação, cibercultura, mass media, redes 

sociais e comportamento online. Para dar suporte teórico ao conteúdo, autores como Pierre 

Lévy, André Lemos, Muniz Sodré, Dominique Wolton e Raquel Recuero foram consultados e 

referenciados ao longo do texto. Adentrou-se brevemente no conceito de “efeito de desinibição 

online”, reapropriado do campo da psicologia, para explicar comportamentos desvirtuantes na 

internet, abrindo espaço para futuras discussões com este foco. Concluiu-se que a comunicação 

é um campo que se inter-relaciona com diversas áreas, logo, existe um amplo leque de 

possibilidades de pesquisa; e apesar disso, a bibliografia existente a respeito dessas intersecções 

ainda não é suficiente para suprir as demandas. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Cibercultura; Internet; Redes Sociais; Comportamento Online. 

 

 

Introdução 

Não cabe a esta pesquisa descobrir o surgimento da comunicação, mas sabe-se que desde 

que o homem desenvolveu sua oralidade, na pré-história, ele é capaz de se comunicar entre si. 

Desde então, a forma de se relacionar com outras pessoas e as interpretar evoluiu bastante, de 

desenhos nas cavernas até chats instantâneos online. 

Sendo assim, surgiram novas perspectivas a respeito da comunicação. Para Temer e 

Nery (2009) uma dessas perspectivas… 

 

é a análise do desenvolvimento da comunicação, ou seja, da forma como 

ocorre em cada sociedade a transmissão do produto cultural acumulado em 

termos de ciência, arte, religião, economia, política, educação, enfim, todas as 

formas de conhecimento e produção desenvolvidas pelo homem, de uma 

geração para outra (TEMER; NERY, 2009, p. 18). 
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O fenômeno advindo do surgimento da comunicação mediada pelo computador (CMC) 

trouxe diversas mudanças para a sociedade, principalmente a possibilidade de expressão e 

sociabilização sem depender de interação física. E dentro da CMC, é importante estudar as 

redes sociais, seus atores e conexões para entender como se desenvolve as interações entre 

usuários. 

Para poder pesquisar as redes sociais no âmbito da comunicação, cabe estudar também 

o meio em que elas se inserem: a internet. Alguns autores como Pierre Lévy (2010) e André 

Lemos (2007) tratam do tema cibercultura, contextualizando o campo de estudo desta pesquisa. 

Só então partimos para uma análise do comportamento dos seus usuários, considerando uma 

sociedade pós-moderna, baseada nas obras de Dominique Wolton (2012) e Raquel Recuero 

(2009). 

Assim sendo, o objetivo geral desse artigo é trazer um suporte teórico preliminar para 

servir de base a outras pesquisas mais aprofundadas sobre o tema comunicação e internet, com 

foco nas redes sociais e o comportamento entre seus usuários. 

 

Meios de comunicação de massa 

Com o intuito de analisar a internet como um meio de comunicação em massa, uma 

breve consulta às teorias de Muniz Sodré (1984) são postas em discussão para iniciar o tema, 

pois, como Abraham Moles (2000, p. 85) aponta, “o comportamento dos homens é em grande 

parte determinado pela integração em sua memória de sua experiência passada e do fluxo 

permanente de conhecimentos que recebem de seu meio.” 

Esse estudioso de cultura de massa, em uma de suas obras, “A Máquina de Narciso” 

(1984), analisa criticamente a sociedade industrial e os mass media, principalmente a TV. No 

entanto, muito do que é dito neste livro pode ser aplicado a outros meios de comunicação em 

massa, como a internet. 

O autor supracitado adota uma postura semiológica para avaliar as implicações 

psicossociais do desenvolvimento exponencial das imagens e das funções de administração do 

espaço social, exercidas pela informação e pela cultura geradas pelos meios de comunicação 

em massa. 

A educação, os pais, os professores, o meio social e os mass media são responsáveis 

pela formação do “eu ideal”, ou seja, do sujeito que interage socialmente com aqueles com os 

quais se identifica (SODRÉ, 1984). 
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Assim como as escolas e os pais educam para o convívio social, os meios de 

comunicação também ensinam algumas normas de comportamento. O que definirá o caráter de 

um sujeito é o meio onde ele vive, e como os mass media retratam a sociedade onde está contido 

esse indivíduo, ele acaba por absorver o que está retratado nessas mídias. 

Segundo Sodré (1984), através de outros meios, o indivíduo moderno pode ser 

panopticamente controlado, ou seja, existe um controle das normas e valores da vida moral à 

distância, sem a necessidade imediata da força física e sem que o sujeito perceba o código do 

processo de formação desses valores. 

O autor supracitado, ao afirmar isso, está considerando o indivíduo como uma massa 

inerente, sujeita à fácil manipulação, assim como o homem condicionado, de Hannah Arendt 

(2007). Segundo a autora, “os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que 

eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência” (ARENDT, 

2012, p.10). 

Para complementar suas ideias, Muniz Sodré (1984) faz uma análise da política e da 

cultura de consumo que formam o conteúdo dos meios de informação. Ele também afirma 

existir uma tendência ideológica de administrar zonas de crise psicossocial através dos meios 

de comunicação em massa ou da difusão cultural. A meta dos mass media é a produção de 

signos a fim de educar os indivíduos para o consumo e para o ajustamento à ordem 

organizacional. 

Eles funcionam também como transmissores de valores de mercado dos países mais 

ricos e desenvolvidos para a sociedade brasileira. Além disso, assumem uma parte importante 

das funções de participação política e transmissão de valores, através da geração social de 

desejos e com uma publicidade confortadora. 

Para Muniz Sodré (1984), mesmo sendo a massa alienada pelos mass media, não 

significa que inexistam juízos críticos por parte dela. O discurso televisivo, de acordo com as 

condições de mercado, gera necessidades às quais os indivíduos se submetem com maior ou 

menor grau de alienação. Mas de qualquer forma, seria apenas um moralismo cultural incitar 

as massas a afastarem-se do consumo cultural imposto. 

Ele opina também que as estratégias dos meios de comunicação de massa consistem em 

ser simples e diretas em seus discursos, deixando de lado a carga teórica. Mesmo assim, 

considera-se que um conteúdo informativo ou artístico inovador cumpre uma função 

transformadora, apenas pelo fato de sua recepção. 
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Para o autor supracitado, a motivação presente nos discursos organizadores é que a 

cultura industrializada procura divertir e instruir a população, usando como mecanismo básico 

a repetição. Isso provoca uma massificação cultural. 

Por trás da estética e do jogo retórico da indústria cultural, existe uma influência política. 

Sodré (1984) usa o termo retórica como uma técnica política de linguagem, que consiste em 

controlar a palavra pública de acordo com os interesses do poder. Logo, ela se impõe 

retoricamente como instrumento de gestão da vida social, por meio de discursos de sedução, 

persuasão e motivação. 

Ele definiu também política como “as disposições que se tomam para manter a 

integridade territorial e cultural de uma dada sociedade” (SODRÉ, 1984, p. 118). Logo, ela visa 

principalmente à produção da ordem. 

Segundo ele, o Estado pós-moderno está bastante ligado ao poder empresarial e aos 

meios de informação, pois ele também se afirma como um modo de organização do poder, 

como um sistema de controle do comportamento e do destino dos indivíduos de uma sociedade. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, para haver uma passividade e conformismo 

por parte dos governados, a responsabilidade decisória deve se disfarçar em uma simulação de 

participação geral, em um simulacro de consenso absoluto e de autonomia ou independência. 

A motivação, a persuasão e a passividade generalizada substituem aos poucos as formas 

autoritárias de controle social. Ao mesmo tempo, os discursos de teor psicológico vêm 

constituindo uma tecnologia de relações, por ser capaz de incorporar princípios necessários à 

ideologia capitalista (SODRÉ, 1984). 

Para ele, os meios de comunicação em massa tornaram-se progressivamente 

pedagógicos, no sentido de situar-se à frente do comportamento até das elites sociais com 

relação a condutas e costumes, então, passaram a definir modelos de moda e criaram jargões 

que se tornaram conhecidos na sociedade brasileira. 

A internet, por ter um conteúdo mais dinâmico e “livre”, onde o usuário tem uma 

possibilidade infinitamente maior de escolher o que quer ver, nem sempre assume esse caráter 

pedagógico. No entanto, ainda assim, influencia muito no comportamento do usuário, já que 

grande parte do conteúdo disponibilizado nas outras mass media, também está disponível 

online, além de ser amplamente referenciado. No fim, a grande mídia tem certo controle em 

todos os meios. 
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Internet e as redes sociais 

Para poder pesquisar as redes sociais no âmbito da comunicação, cabe estudar também 

o meio em que elas se inserem: a internet. A internet revolucionou o estilo de vida das pessoas 

e criou um espaço a princípio mais democrático e acessível para obter e compartilhar 

informações, o ciberespaço. Pierre Lévy, um dos primeiros estudiosos da área, criou sua própria 

definição de ciberespaço, que pode ser usada ainda hoje, como sendo “o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores” (Lévy, 

2010, p. 94). 

O termo e suas derivações, como “cibercultura”, foram logo apropriados pelos criadores 

e usuários de redes digitais. 

Surgia então, no contexto pós-moderno, a “sociedade da informação”, na qual o 

indivíduo é bombardeado por dados o tempo todo e nem sempre tem a capacidade de filtrar 

criticamente aquele conteúdo. 

Nesse sentido, o autor e sociólogo francês, Dominique Wolton (2012), alerta para a 

importância do papel da comunicação de massa, uma vez que ela deve ser analisada inserida no 

seu contexto, incluindo a dimensão crítica do receptor. Além do risco da não distinção entre o 

real e o virtual e a mescla dos dois, muitas vezes utilizada nos novos meios de comunicação. 

As novas tecnologias constituem uma inovação técnica, mas complementam as mídias 

de massa. Desde o século XVI, com a imprensa e depois o telefone, o rádio e a televisão, 

começou a construção de um espaço público para expressão e circulação de opiniões. Atingiu-

se o auge com o surgimento da internet e as mídias sociais, primeiramente com os blogs, e-

mails e agora com as redes sociais. 

Esse mesmo autor afirma que “o grande público das mídias de massa é o equivalente, 

na ordem da cultura, ao sufrágio universal na ordem da política” (WOLTON, 2012, p.29), sendo 

a comunicação um dos elementos mais influentes e necessários para a conquista da 

emancipação individual, das lutas pelas liberdades e do vivenciar a democracia de massa. 

No entanto, com essa democratização do acesso à informação e do direito de se 

expressar, surgem alguns problemas advindos da aproximação dos indivíduos e suas 

coletividades, agravado pela globalização proveniente do pós-modernismo. 

É preciso mais do que nunca administrar as diferenças para respeitar as dessemelhanças 

e conseguir coabitar, só assim haverá a consolidação de uma sociedade realmente democrática, 

tanto virtualmente quanto fisicamente. 
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As novas mídias se caracterizam pela autonomia, o domínio, a velocidade e a redução 

de deslocamento, sendo os jovens os que mais se identificam com elas. Contudo, são apontadas 

desigualdades socioculturais como consequência da sua supervalorização, assim como o risco 

da segmentação de conteúdos e o distanciamento das pessoas. Na internet, o essencial é a 

transmissão de informações. Dessa forma, as novas mídias são apresentadas com a ideia de 

“solidões interativas”, um espaço onde há dificuldade de interação, devido à falta de regras e 

fiscalização (WOLTON, 2012). 

Para entender o fenômeno atual das redes sociais, pode-se recorrer a três leis elaboradas 

por André Lemos (2007) que regem o processo cultural da cibercultura (chamada por ele de 

cultura pós-massiva), sendo: a liberação do polo da emissão, o princípio de conexão em rede e 

a consequente reconfiguração sociocultural. 

O primeiro princípio, base dos outros, diz respeito a uma estrutura midiática inédita, na 

qual o indivíduo pode produzir e publicar informações em tempo real, adicionando e 

colaborando em rede com outros, reconfigurando a indústria cultural “massiva”. 

Quem antes era apenas receptor, passa agora protagonizar seu próprio conteúdo, 

produzindo e emitindo informações, de forma livre e de alcance planetário, em vários formatos 

midiáticos. Há uma necessidade exagerada de produzir e fazer circularem informações, 

refletindo a potência reprimida pelos meios massivos de comunicação que controlam o pólo da 

emissão. Isso pode ser observado pelo enorme uso e surgimento de novas redes sociais, 

tornando a internet possivelmente o meio mais democrático já existente. 

Diretamente ligado a esse princípio e como consequência dele, surge o segundo: a 

conexão, no qual não faz sentido emitir sem compartilhar. É preciso publicar em rede, entrando 

em conexão com outros e trocando informações, procurando se fazer visto pelo máximo de 

pessoas possível. 

Através dessa conexão os usuários criam seus círculos de interesses, baseados no que 

compartilham e nas informações que desejam ver, gerando uma espécie de filtro diante da 

infinidade de dados disponíveis. Sendo assim, o princípio de emissão está acoplado ao princípio 

de conexão generalizada de troca de informação, que pode gerar diversas consequências, entre 

elas atritos na interação com outros indivíduos. 

Quando há emissão livre e conexão, há mudanças, movimento, linhas de fuga. Sendo 

assim, produz o terceiro princípio presente na cultura contemporânea: a reconfiguração (de 

práticas e instituições) da indústria cultural massiva e das redes de sociabilidade da sociedade 
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industrial. Trata-se efetivamente de remediações na esfera das mídias e de reconfigurações de 

práticas sociais e de instituições (organizações, leis, regulações, etc.). 

Uma dessas reconfigurações é a perda de território e apagamento de fronteiras, que vão 

além das físicas e atingem as esferas cultural, política e econômica. Isso contribui muito com o 

processo de globalização, característica marcante da cultura contemporânea (LEMOS, 2007). 

Para Lévi (2010), a cibercultura mantém a universalidade ao mesmo tempo em que 

dissolve a totalidade. Ou seja, nossa sociedade, devido à globalização econômica e ao 

adensamento das redes de comunicação e de transporte, tende a formar uma única comunidade 

mundial, ainda que seja muito desigual e conflitante. Conectadas ao universo, as comunidades 

virtuais constroem e dissolvem constantemente suas micrototalidades dinâmicas. 

O território informacional, onde o usuário controla o que entra e sai na sua fronteira 

virtual, trata-se de uma área invisível, constituída na intersecção do espaço físico com o 

eletrônico, podendo ser subjetivo, cultural, artístico, etc (LEMOS, 2007). 

Nesse território, o usuário sente-se protegido atrás da tela do computador ou celular, 

com uma distância física entre ele e os outros. Essa sensação de segurança é proporcionada pela 

desterritorialização, onde o sujeito pode vivenciar algumas experiências através da internet, 

sem necessariamente precisar estar lá pessoalmente. Ou seja, a internet é uma mera extensão da 

vida real. 

Sendo assim, os conteúdos encontrados nas redes são bastante diversos em todos seus 

aspectos. É preciso ter senso crítico para filtrar o que for verídico e de seu interesse, mas devido 

a essa desterritorialização, é um meio difícil de se controlar, desde a recepção até a emissão. 

Por um lado é positivo pois garante a democracia e a liberdade de expressão, por outro, 

torna-se um espaço sem regras e, consequentemente, sujeito a conteúdos de baixa qualidade ou 

até inverídicos. 

Dentro da comunicação, é importante estudar as redes sociais, seus atores e conexões 

para entender como se desenvolve as interações entre usuários. O fenômeno advindo do 

surgimento da comunicação mediada pelo computador (CMC) trouxe diversas mudanças para 

a sociedade, principalmente a possibilidade de expressão e sociabilização sem depender de 

interação física. 

Segundo Recuero (2009), estudar redes sociais é estudar os padrões de conexões 

expressos no ciberespaço. E ao trazer para o campo físico, ajuda a compreender elementos 

dinâmicos e de composição dos grupos sociais. 
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A definição de rede social adotada pela autora, é a apresentada por Wasserman e Faust 

(1994) e Degenne e Forse (1999), sendo definida como um conjunto de dois elementos: atores 

e suas conexões, onde não é possível isolar os atores sociais de suas conexões. 

 Recuero (2009) define os autores como o primeiro elemento da rede social; são as 

pessoas, usuários, grupos, tribos ou instituições. Como partes do sistema, os atores atuam de 

forma a moldar as estruturas sociais através do segundo elemento, as conexões (que são as 

interações ou laços sociais). 

A principal característica da comunicação mediada por computador é o distanciamento 

existente entre os envolvidos nesta interação social, assim, Recuero (2009) trabalha com as 

representações dos atores sociais, ou construções identitárias do ciberespaço, pois os autores 

não são imediatamente discerníveis. Dessa forma, um ator pode ser um blog ou um perfil no 

Facebook ou Twitter. 

A autora trabalha com exemplos de redes sociais da época na qual escreveu o livro, o 

que não faz muito tempo, mas devido à alta velocidade de renovação e transformação das 

ferramentas informacionais, os exemplos estão obsoletos. No entanto, o estudo tratado na obra 

“Redes Sociais na Internet” (2009) ainda é bastante atual e aplicável, basta fazer um 

comparativo dos exemplos com as redes sociais mais atuais e aplicar as teorias. 

Um aspecto bastante interessante para estudo na área da comunicação e internet é a 

característica da expressão pessoal ou pessoalizada na web, principalmente nas redes sociais. 

Diversos estudiosos, como Lemos (2007) e Recuero (2009), reconhecem um processo 

permanente de construção e expressão de identidade por parte dos atores no ciberespaço. São 

apropriações que funcionam como uma forma de destacar a presença do “eu” singular na web. 

São ao mesmo tempo um espaço privado e público. 

Recuero apud Sibilia (2003), denomina de “imperativo da visibilidade” da nossa 

sociedade atual essa necessidade de exposição pessoal. É preciso ser “visto” para existir no 

ciberespaço. Pode-se concluir que é, provavelmente, devido a isso que as redes sociais são tão 

populares atualmente. 

Concordando com Recuero (2009), no ciberespaço existe uma ausência de informações 

que geralmente estão presentes na comunicação face a face, como a identificação real do autor. 

Sendo assim, as pessoas são julgadas pelas suas palavras, imagens e o conteúdo publicado. Esse 

conteúdo, constituídas como expressões de alguém, legitimadas pelos grupos sociais, 

constroem as percepções que os indivíduos têm dos atores sociais. É preciso, assim, colocar 
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rostos, informações que gerem individualidade e empatia, na informação geralmente anônima 

do ciberespaço. Este requisito é fundamental para que a comunicação possa ser estruturada. 

Dessa forma, a maioria das redes sociais cobra alguma identificação do usuário, mesmo 

que não seja verídica, e algumas mais que outras (como o Facebook), inclusive como forma de 

evitar perfis falsos. No entanto, mesmo com a identificação real do indivíduo, a interação 

mediada por equipamentos eletrônicos é diferente da face a face, como veremos adiante. 

Sobre as conexões, Recuero afirma que: 

 

(...) são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através 

da interação social entre os atores. De um certo modo, são as conexões o 

principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera as 

estruturas desses grupos (Recuero, 2009, pg. 30). 

 

Devido aos dados na internet ficarem registrados e serem simultâneos, as interações 

permanecem no ciberespaço e muitas vezes se perpetuam, permitindo ao pesquisador a 

percepção das trocas sociais mesmo distante, no tempo e no espaço, de onde foram realizadas. 

É essa característica que permite aos pesquisadores colherem os dados necessários para analisar 

o objeto de estudo. 

A interação social, no âmbito do ciberespaço, pode dar-se de forma síncrona ou 

assíncrona, segundo Recuero apud Reid (1991), relacionada à diferença de construção temporal 

causada pela mediação, atuando na expectativa de resposta de uma mensagem. 

Uma comunicação síncrona é aquela que simula uma interação em tempo real, quando 

há expectativa de resposta imediata ou quase imediata e estão ambos presentes (on-line, através 

da mediação do computador ou outro equipamento) no mesmo momento temporal. Por 

exemplo, nos canais de chat ou serviços de mensagens instantâneas. 

Já na comunicação assíncrona, a expectativa de resposta não é imediata, como no caso 

do e-mail e dos fóruns. Espera-se que o agente/autor, por talvez não estar presente no momento 

temporal da interação, leve algum tempo para responder ao que foi escrito, embora em alguns 

casos até possa fazer de modo imediato. 

Recuero apud Primo (2003) também caracteriza a interação mediada em mútua e 

reativa. Sendo a interação reativa limitada de alguma forma para os atores envolvidos no 

processo, como, por exemplo, da relação de um interagente com um hiperlink na web. A ele é 

permitido apenas decidir entre clicar ou não no link. Trata-se de um “vetor unidirecional”. 
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Já a interação mútua é construída, negociada e interativa, como nos comentários de um 

post, por exemplo, no qual é possível realizar um diálogo não apenas entre os “comentaristas”, 

mas também com o autor da postagem. É possível observar não apenas a interação em um 

comentário, mas as relações entre as várias interações e perceber que tipo de relação transpassa 

através daquelas trocas. 

Sendo assim, por exemplo, a rede social Facebook mostra-se majoritariamente síncrona 

e mútua (ex.: bate-papo e comentários das publicações, respectivamente), apesar de também 

conter muitas interações assíncronas e reativas (ex.: solicitações de amizade e hiperlinks 

compartilhados). 

Para Raquel Recuero (2009), um elemento importante relacionado à qualidade das 

conexões de uma rede social na internet é o capital social. Não há concordância entre os 

estudiosos quanto à conceituação deste termo, sendo assim, ela adota o conceito desenvolvido 

por Putnam (2000), no qual define como sendo a conexão entre indivíduos nas redes sociais 

através de normas de reciprocidade e confiança que emergem delas. 

 

Para Putnam, o conceito de capital social é intimamente associado à ideia de 

virtude cívica, de moralidade e de seu fortalecimento através de relações 

recíprocas. Essa ideia engloba dois aspectos essenciais para a construção do 

valor social: o individual e o coletivo. O aspecto individual vem dos interesses 

dos indivíduos em fazer parte de uma rede social para seu próprio benefício. 

O aspecto coletivo vem do fato de que o capital social individual reflete-se 

amplamente na esfera coletiva do grupo, sejam eles como custos ou 

benefícios. É daí que vem a dupla natureza do conceito, que pode englobar 

tanto bens privados como coletivos (RECUERO, 2009, pg. 45). 

 

Recuero apud Putnam (2000) vê o capital social como elemento fundamental para a 

constituição e o desenvolvimento econômico e comunitário da sociedade. O autor elenca três 

elementos centrais para o capital social: a confiança (valores sociais), as redes sociais, e a 

obrigação moral e as normas. Sendo a confiança a crença na reciprocidade, no consenso, no 

senso cívico, gerando valores de integração e apoio. Já as redes sociais… 

 

consistem, especialmente, nas associações voluntárias, que compreendem a 

base do desenvolvimento da confiança e da reciprocidade. (...) Por último, as 

normas e obrigações referem-se ao estabelecimento da confiança e das trocas 

sociais (RECUERO, 2009, pg. 46). 
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Comportamento de usuários nas redes sociais 

Quanto ao comportamento dos usuários nas redes sociais, cibercrimes ou crimes virtuais 

ou eletrônicos, segundo criminologistas britânicos em pesquisa feita pela Garlik (FAFINSKI, 

2006), são o uso de qualquer computador conectado à internet para o crime ou qualquer ofensa 

criminal cometida com o auxílio de um computador conectado à internet. 

Com a expansão do ciberespaço e da cibercultura, assim como as redes sociais, novas 

formas de interação social surgiram, assim como a manifestação de comportamentos desviantes 

e/ou criminosos. 

Para Lucena, na sociologia, o ato desviante pode ser definido como a não conformidade 

com as regras que a maioria das pessoas considera dentro dos padrões normais de 

aceitabilidade. Esse é um conceito mais amplo que de crime, pois para ser crime precisa 

infringir alguma lei. 

Nem sempre os sujeitos que cometem esses delitos demonstram ter problemas de 

convívio com outros no dia a dia, nem possuem registros de acusações de qualquer crime no 

mundo offline. O indivíduo desviante nas comunidades virtuais pode apresentar 

comportamentos inversamente distintos no mundo físico e na internet. 

Segundo Lucena apud Giddens (2005), existem quatro fatores que proporcionam a 

obediência às leis: o apego, compromisso, envolvimento e crença. Caso um desses vínculos 

seja fraco, abre-se espaço para a desobediência às regras. 

Por que as pessoas estão mais propensas a cometerem desvios sociais no mundo online 

que no offline? Esse comportamento é explicado pelo psicanalista John Suler, da Rider 

University de New Jersey, que desvenda alguns fenômenos do comportamento na rede, através 

do que ele chamou de “efeito de desinibição online”209. 

Para Suler, este efeito possui dois lados, desinibição benigna e desinibição tóxica. A 

benigna é quando as conexões auxiliam positivamente a pessoa a se expressar melhor, dividindo 

informações e sentimentos muito pessoais, revelando segredos, emoções, medos, desejos e 

demonstrações de bondade e generosidade incomuns. Indica uma tentativa de entender e 

explorar a si mesmo, trabalhando os problemas e encontrando novas maneiras de ser. 

Já a tóxica é quando os autores usam as redes para divulgação de racismos, preconceitos, 

roubos, pornografia e violência, através de espaços que a internet proporciona que não existem 

                                                 
209 

Tradução sugerida do termo “Online Disinhibition Effect”. 
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no mundo real. Representam uma espécie de catarse, uma forma de realização de desejos 

proibidos. 

Suler enumera vários fatores do comportamento humano envolvidos no “efeito de 

desinibição online”, os quais muitas vezes interagem uns com os outros, resultando em um 

efeito complexo e amplo. Descreveremos esses fatores abaixo: 

1. Você não me conhece (anonimato dissociativo) 

Nasce da ideia do falso anonimato na internet. Trata-se de uma espécie de 

comportamento do indivíduo que consegue dissociar sua conduta de sua identidade pessoal. 

Quando as pessoas têm a oportunidade de separar suas ações do seu mundo real e ainda 

preservando suas identidades, elas se sentem menos vulneráveis, impulsionando determinados 

comportamentos que, em alguns casos, são antissociais. 

Por exemplo, nos comentários com conteúdo de discurso de ódio, que estudaremos nesta 

pesquisa, o autor geralmente não quer assumir a responsabilidade por essa ação, em alguns 

casos ele nem mesmo reconhece esse comportamento como pertencente a sua personalidade. 

Na psicologia isso é chamado de “dissociação”. 

2. Você não pode me ver (invisibilidade) 

Surge em razão da ausência de percepção de sinais visuais e sonoros, ou seja, da 

remoção do físico nas interações online. O fato de não haver um contato físico (principalmente 

visual) numa conversa de texto entre dois ou mais usuários na internet faz com que você se 

preocupe menos em dizer certas coisas. Esse fator pode ser observado quando a resposta da 

pergunta “Você falaria isso estando cara a cara com essa pessoa?” for negativa. 

3. Te vejo mais tarde (assincronia) 

As interações sociais físicas dependem do fluxo de informações em tempo real com ação 

e reação imediata, o que não necessariamente acontece nas interações online. O fato do autor 

poder pensar (até mais de uma vez) em como o interlocutor provavelmente irá reagir a alguma 

coisa ajuda a desenvolver uma habilidade de prever suas respostas e, assim, criar uma empatia. 

4. Está tudo na minha cabeça (introjeção solipsista210) 

A interação online cria, entre cada um dos interlocutores, um conceito próprio de 

indivíduo a partir da leitura das mensagens trocadas. Trata-se de uma realidade criada pelo 

interlocutor em razão da ausência de estímulos visuais. 

                                                 
210 

Significado de Solipsismo: [s.m.] Teoria filosófica segundo a qual nada existe fora do pensamento individual, 

sendo a percepção (das coisas e/ou das pessoas) uma impressão sem existência real. 
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É um efeito de quando o usuário consegue “escutar” a conversação em sua mente, 

inclusive interpretando o tom de voz e imaginando a maneira como está sendo dita. 

5. É apenas um jogo (imaginação dissociativa) 

É uma espécie de comportamento que toma como parâmetro a ideia de que o mundo 

online é completamente separado do mundo offline, inclusive com um conjunto de normas 

próprias. Trata-se de um mundo criado a partir das interações onlines como forma de escapar 

do mundo real. 

Neste cenário, as pessoas lidam com a interação com outras pessoas como sendo uma 

dimensão “faz de conta”, totalmente separada das demandas e responsabilidades mundanas. 

Elas acreditam que podem sair a qualquer momento deste jogo, deixando inclusive essa 

identidade fictícia para trás. 

6. Somos todos iguais (autoridade minimizada) 

A internet proporciona um sentimento de igualdade que encoraja seus usuários a 

dizerem o que pensam de forma a minimizar as relações de poder que possam existir 

presencialmente entre as pessoas. É a negação psíquica do status social do indivíduo. O poder 

de influência consiste, geralmente, no poder de comunicação do indivíduo e na qualidade de 

suas ideias, não sendo tão relevante quanto seria presencialmente, por exemplo, qual roupa está 

usando e qual a linguagem corporal adotada. 

A pesquisa de Lucena (2012) se debruça sobre determinados tipos de valores protegidos 

e disseminados por algumas sociedades e que podem pautar o comportamento online. 

Ela afirma que “a ausência de identificação no mundo virtual permite às pessoas falarem 

sobre fantasias, desejos e angústias mais abertamente”, explicado pelo efeito de desinibição 

online. Para a estudiosa, as mídias sociais “propiciam um ambiente mais seguro para a 

exposição de si, isento de constrangimentos e sanções sociais devido às características do 

contexto”. Isso é importante para explicar o comportamento desvirtuante de muitos usuários 

em casos de discurso de ódio na internet. 

A singularidade da vida virtual levanta a questão da formação de valores paralelos aos 

construídos no mundo físico. Alguns estudiosos do campo da ética discutem a formação de uma 

nova organização de valores no ciberespaço (Lucena, 2012). 

Surge, então, um fenômeno no qual os usuários da internet começam a defender que 

existe a moral do mundo virtual e a moral do mundo físico, o que tornariam mais toleráveis 

certos crimes quando cometidos no ciberespaço. 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
456 

 

Metodologia 

A presente pesquisa é definida como um estudo qualitativo. Dentro das diversas 

modalidades de pesquisas qualitativas, esta se enquadra com um estudo bibliográfico e 

exploratório (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

O processo de desenvolvimento desse trabalho foi dividido em duas partes. 

Na primeira parte, foram lidos documentos (artigos, dissertações e livros) que debatem 

sobre as teorias da comunicação, cibercultura, mass media, redes sociais e comportamento 

online. Adentrou-se brevemente no conceito de “efeito de desinibição online”, reapropriado do 

campo da psicologia, para explicar comportamentos desvirtuantes na internet, abrindo espaço 

para futuras discussões com este foco. 

Para dar suporte teórico ao conteúdo, autores renomeados foram consultados e 

referenciados ao longo do texto, como Pierre Lévy, André Lemos, Muniz Sodré, Dominique 

Wolton e Raquel Recuero. 

Na segunda parte, os principais conceitos da bibliografia consultada que se aplicam ao 

foco desta pesquisa foram relacionados ao contexto atual e exemplificados para elucidar a 

teoria. 

 

Considerações finais 

A partir das considerações postas aqui, é possível embasar uma pesquisa que estude o 

comportamento dos usuários nas redes sociais, no contexto da cibercultura e da pós-

modernidade. Sendo esse um tema muito discutido atualmente no campo da comunicação. 

Foi possível concluir através dessa pesquisa que a comunicação é um campo que se 

inter-relaciona com diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, antropologia, 

psicologia e ciências da informação, logo, existe um amplo leque de possibilidades de pesquisa. 

Apesar disso, a bibliografia existente a respeito dessas intersecções ainda não é 

suficiente para suprir as demandas que surgem a cada dia, visto a dinamicidade da área. 

Portanto, é comum achar nas pesquisas acadêmicas em comunicação, bibliografias pertencentes 

a outros campos, a priori. No entanto, isso não deslegitima os resultados. 
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Resumo 

As tecnologias da informação e da comunicação têm provocado mudanças nas formas de 

interação social, e também, nas diversas áreas da sociedade. Percebe-se que as transformações 

ocorridas em relação ao livro se intensificaram com o avanço das tecnologias e abriu espaço 

para questionamentos acerca do fim do livro e as possíveis modificações que esses novos 

modelos podem trazer ao comportamento leitor. Após uma busca na literatura percebe-se que 

autores não acreditam no fim do livro, e afirmam que o que está acontecendo é apenas uma 

mudança de suporte, do impresso para o digital. Acredita-se que o surgimento de novos 

equipamentos tecnológicos não inviabiliza a existência do livro impresso e o livro digital na 

sociedade moderna. 

 

Palavras-chave: livro; leitura; tecnologias da informação e da comunicação. 

 

 

Introdução 

 

 
“O livro é como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez inventados, 

não podem ser aprimorados.” 

(Umberto Eco) 

 

 Com avanço da internet e a popularização do uso de computadores ocorrem mudanças 

no processo comunicacional, no fluxo da informação e nas relações pessoais. Alterou-se o 

comportamento dos indivíduos e, consequentemente, houve uma mudança cultural. A troca de 

informação e de conhecimento acontece agora em um novo espaço segundo Lévy (2010) o 

ciberespaço. O ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 2010, p.94). 

 O avanço das tecnologias da informação e da comunicação possibilitou a 

descentralização da informação afetando o processo de produção e a recepção de massa. A 

relação vertical, unidirecional entre o emissor e o receptor é quebrada e os receptores passivos 

                                                 
211 Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade 

de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.  
212 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: suzanegoncalves18@gmail.com 
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do mass media passam a ser integrantes e produtores de informação. Esse avanço propiciou 

também a disjunção do espaço e o tempo, o distanciamento espacial foi aumentado, enquanto 

a demora temporal foi virtualmente eliminada, possibilitando a simultaneidade. 

 Todo esse avanço tecnológico contribuiu para o acesso a conteúdos informacionais que 

até então estavam disponíveis para poucos privilegiados, “[...] a relação intensa com a 

aprendizagem, a transmissão e a produção de conhecimentos não é mais reservada a uma elite, 

diz agora respeito à massa de pessoas em suas vidas e seus trabalhos” (LEVY, 2010, p. 175). 

Estamos diante de profundas mudanças culturais, de saber, de imaginário e de criação. 

 As diversas possibilidades oferecidas pelas tecnologias têm colocado em voga questões 

relacionadas ao fim do livro. Isso porque estamos diante do movimento de descentramento do 

saber que retira o saber de seus dois lugares sagrados: os livros e a escola. O saber se descentra 

em primeiro lugar em relação ao livro, principalmente, pelo aparecimento das tecnologias da 

informação e da comunicação que permitem a possibilidade de acesso a fontes de informação 

a qualquer tempo e em qualquer lugar. Em segundo lugar, o saber se descentra no âmbito da 

escola, na qual, se vê invadida pelos meios de comunicação e obrigada a realizar transformações 

profundas no processo educativo (MARTÍN-BARBERO, 2014). 

 Diante dos diversos questionamentos sobre o fim do livro este artigo tem como objetivo 

fazer um levantamento teórico sobre as mudanças culturais que envolvem o livro impresso, a 

leitura e a relação de ambos com as tecnologias da informação e da comunicação. Para atingir 

esse objetivo apresentaremos uma breve história do livro, a relação da tecnologias da 

informação e da comunicação e o livro e ao final algumas considerações sobre o que foi 

encontrado na literatura sobre o fim do livro. 

 

Metodologia 

 Como metodologia para fundamentar esta pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico, com o intuito de entender como o tema sobre o fim do livro, ou não, está sendo 

tratado em pesquisas publicadas.  

 Foi realizado buscas nas seguintes bases de dados: no portal de periódicos da 

coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), na biblioteca digital de 

teses e dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) que reúne as teses e dissertações defendidas em todo o país e por brasileiros no exterior 

em um só portal de busca. No scientific electronic library online (SciELO) que é uma base para 
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a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. E por fim no Google 

Acadêmico. 

 Para realizar a busca nas bases de dados foram utilizadas as seguintes palavras chaves: 

o fim do livro, livro e tecnologias, tecnologia e leitura, livro impresso e e-book. Durante as 

buscas foi necessário fazer uma seleção de documentos recuperados, pois a partir das palavras 

chaves foram recuperados cerca de seiscentos registros na BDTD, por volta de cem registros 

no SciELO, no portal de periódicos Capes foi recuperado cerca de Cento e cinquenta registros, 

no Google acadêmico o resultado foi maior ainda teve trezentos e trinta e oito mil resultados. 

Com a realização dessas buscas percebeu-se que existia muitas pesquisas que não tratavam 

sobre a questão do livro e das tecnologias. Então foi necessário realizar uma seleção a partir 

dos itens localizados, verificando principalmente a partir dos títulos se a pesquisa tinha ou não 

haver com a temática sobre o fim do livro. 

 A partir do refinamento das buscas foram encontrados trabalhos nas diferentes bases 

citadas que tratam especificamente sobre a relação do livro e as tecnologias. Podemos destacar 

a dissertação da autora Edna Cândida Da Silva intitulada a biblioteca, o livro e as novas 

tecnologias: práticas de leitura, memórias, e conhecimento. O artigo Arlindo Machado 

intitulado o fim do livro, foi localizado também a dissertação de Felipe Mello Cavalcanti 

intitulada enquanto passa: reflexões sobre a transitoriedade do livro impresso.  

 Existem muitos trabalhos que abordam a temática deste artigo e a realização deste 

levantamento contribuiu para fundamentação teórica e para o entendimento sobre o que está 

sendo pesquisado e qual a visão apresentada.  

 

Uma Breve História Do Livro 

A história do livro tem aproximadamente seis mil anos, e do seu surgimento aos dias 

atuais diferentes tipos de materiais foram usados para sua produção. Os sumérios utilizavam 

tijolos de barro, os romanos usavam tábuas de madeira e os egípcios utilizavam o papiro. 

Séculos depois os chineses inventaram o papel, tal como conhecemos, utilizando plantas têxteis. 

As técnicas de impressão também foram desenvolvidas inicialmente na China, mas foi 

Johann Gutenberg, no século XV, que revolucionou a técnica de produção do livro ao criar  a 

impressão de texto por meio de tipos móveis de placas de metal duro que serviam de molde 

para fundir quantos caracteres fossem necessários. O primeiro livro impresso pela prensa 

inventada por Gutenberg foi a Bíblia em latim. 
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Foi a partir da invenção de Gutenberg que a produção de livros passou do modo manual 

para produção em alta escala. Mas por muito tempo somente uma minoria tinha acesso aos 

livros, por isso o livro indicava sabedoria e status social de nobreza. 

Com o avanço das tecnologias estamos frente a uma nova etapa da história do livro. 

Estamos diante do livro digital, este é visto como um novo suporte para os conteúdos, no qual 

utiliza-se de equipamentos eletrônicos para possibilitar o acesso aos textos. Ele possui diversos 

recursos que permitem uma interação mais ampla do leitor com o conteúdo. No livro digital, 

por exemplo, é possível inserir ilustrações e animações dinâmicas e interativas.  

A história do livro compreende uma série de inovações realizadas por diversos povos 

com intuito de gravar o conhecimento e passá-lo de geração em geração. Darnton (2010) ao 

apontar as mudanças que o livro sofreu afirma que “da escrita ao códice foram 4300 anos; do 

códice aos tipos móveis, 1150 anos; dos tipos móveis à internet, 524 anos; da internet aos 

buscadores, 17 anos; dos buscadores ao algoritmo de relevância do Google, 7 anos” 

(DARNTON, 2010, p. 41). Percebe-se que as transformações ocorridas em relação ao livro 

intensificaram-se com o avanço das tecnologias e abriu espaço para questionamentos acerca do 

fim do livro e as possíveis modificações que esses novos modelos podem trazer ao 

comportamento leitor. 

 

As Tecnologias Da Informação E Da Comunicação E O Livro 

 Vivemos numa sociedade em rede que para Castells (2010, p.20) “[...] é uma estrutura 

social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas 

na microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes”. 

 

No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 

estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-requisitos e 

convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora devemos preferir a 

imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em 

fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva (LEVY, 

2010, p.160). 

 

 Na sociedade em rede o processamento da informação, a transmissão, a disseminação e 

o acesso à informação são realizados por meio de equipamentos tecnológicos e as relações 

ocorrem no ciberespaço. 
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o ciberespaço, interconexão dos computadores do planeta, tende a tornar-se a 

principal infraestrutura de produção, transação e gerenciamento econômicos. 

[...] Com esse novo suporte de informação e de comunicação emergem 

gêneros de conhecimento inusitados, critérios de avaliação inéditos para 

orientar o saber, novos atores na produção e tratamento dos conhecimentos 

(LEVY, 2010, p. 170). 

 

A revolução que o livro impresso está passando é mais que a revolução de Gutenberg. 

Pois ela não modifica apenas a técnica de reprodução do texto, mas também as próprias 

estruturas e formas do suporte que o comunica a seus leitores (CHARTIER, 1994). 

As diversas mudanças observadas na sociedade propiciaram a descentralização do 

saber, na qual a escola e o livro perderam seus papéis de centralidade na construção do 

conhecimento. Martín-Barbero (2014) é enfático ao afirmar que o livro vai apenas perder sua 

centralidade em relação ao saber e não deixará de existir. 

 

São mudanças que não vem substituir o livro, mas sim retirá-lo de sua 

centralidade ordenadora das etapas e modos de saber que a estrutura livro 

havia imposto não só à escrita e à leitura, mas também ao modelo inteiro de 

aprendizagem: linearidade sequencial de esquerda para direita, tanto física 

como mental, e verticalidade, de cima para baixo, tanto espacial como 

simbólica. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.81) 

 

 O mesmo autor complementa dizendo que o livro continuará sendo uma peça chave para 

a alfabetização, mas será a partir dele que possibilita a segunda alfabetização que é aquela que 

abre múltiplas escrituras que hoje conformam o mundo do audiovisual e do texto eletrônico 

(MARTÍN-BARBERO, 2014). 

 

[...] leitura e escrita antecedem e sucedem os meios utilizados para sua 

gravação num dado tipo de material, de modo que a troca desse por outro – 

disco rígido, disquete, CD de alumínio ou site na internet – representa tão - 

somente um outro passo (ou vários) na direção do progresso e do 

aperfeiçoamento tecnológico (ZILBERMAN, 2000, p.106). 

 

Eco e Carrière (2010, p.16-17) também não acreditam que os avanços tecnológicos farão 

o livro desaparecer porque “as variações em torno do objeto livro não modificaram sua função, 

nem sua sintaxe [...]. Talvez ele evolua em seus componentes, talvez as páginas não sejam mais 

de papel. Mas ele permanecerá o que é”. 
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[...] Não se está assistindo ao fim da forma-livro, mas sua continuidade em 

outro suporte material, como bem assinala Umberto eco ao comentar que 

determinadas invenções (a exemplo do martelo) parecem definitivas, o que 

seria o caso do livro. Com efeito, o modelo de representação livresco 

permanece inalterado na escrita em bytes, portanto, fora do suporte em papel, 

nos artefatos de leitura digital (kindle, ipad, etc.), que já se tornaram 

competitivos no comércio de livros tradicionais, especialmente em mercados 

ditos “maduros” como Estados Unidos e Japão. (SODRÉ, 2012, p. 207). 

 

Assim como o surgimento da impressão transformou profundamente o modo de 

transmissão dos textos, o avanço das tecnologias propiciou o surgimento do livro digital, visto 

como um novo suporte para os textos. 

O livro digital traz diversas possibilidades de interação do leitor com os conteúdos, por 

meio do hipertexto o leitor pode ir de um texto para outro. 

 

[...] o fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato 

de que suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro 

que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele 

carrega, a possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir 

textos que são inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses traços 

indicam que a revolução do livro é uma revolução nas estruturas do suporte 

material do escrito assim como nas maneiras de ler (CHARTIER, 1998, p.13). 

 

 O hipertexto quebra a concepção de linearidade, da obrigatoriedade da leitura da 

esquerda para direita, de cima para baixo, concepção que está extremamente ligada ao livro 

impresso. A leitura acontece agora na tela dos equipamentos eletrônicos. 

 

As práticas de leitura e as tecnologias 

Com avanço tecnológico, e principalmente, com o surgimento do livro digital 

intensificaram os questionamentos quanto à sobrevivência do livro impresso e quanto às 

práticas de leitura, no sentido de: será que os leitores irão diminuir diante das novas tecnologias? 

Será que a leitura feita no livro impresso será a mesma no livro digital? Será que o livro digital 

vai possibilitar o aumento do número de leitores? Para respondermos tais perguntas devemos 

entender primeiro o que vem a ser leitura. 

 Segundo Fischer (2006) o conceituar o que é leitura não é uma tarefa fácil, mas ele é 

categórico ao afirmar que “O ato de ler é variável e não absoluto [...] a leitura é a capacidade 

de extrair sentido de símbolos escritos ou impressos” (FISCHER, 2006, p. 11).  

 Para Santos (2014) hoje a leitura ganha uma dimensão mais ampla, diretiva e formativa.   
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Ampla, pois há uma porção de mídias, textos, contextos, suportes de leitura. 

Ela é diretiva por conta da quantidade de autoatendimentos existentes hoje: 

sejam em bancos, supermercados, livrarias, bibliotecas e também, pelas placas 

de sinalização de trânsito, ou de prateleiras de lojas. A leitura é, acima de tudo, 

formativa. É por meio dela que o aprendizado é possível, é por meio dela que 

é possível ligar a leitura do texto com a leitura de mundo como já postulado 

por Paulo Freire. (SANTOS, 2014, p.68) 

 

 O ato de ler perpassa por diferentes tipos de suportes e a prática e o gosto pela leitura 

são culturais. O hábito de ler será adquirido a partir dos exemplos observados, do incentivo a 

prática de ler, da importância dada à leitura no meio em que se vive e etc. 

 Com a expansão tecnológica a leitura ganhou outra dimensão, hoje ela está presente não 

apenas no livro impresso, mas também em diversos suportes tecnológicos tais como, tablets, 

smartphones e notebooks. O acesso também foi ampliado por meio da internet sem fio. Tudo 

isso permite que a leitura seja realizada em qualquer lugar, a qualquer tempo e a partir de 

diferentes suportes. Abre-se o leque de possibilidades para leitura; 

 Devidos a essas transformações nos suportes da leitura surgiram inquietações sobre as 

práticas de leitura. Lévy (2010) acredita que “o fato de o texto a ser apresentado na tela não 

muda nada. Trata-se igualmente de leitura, ainda que, como vimos, com os hiperdocumentos e 

a interconexão geral as modalidades de leitura tendem a transformar-se” (LÉVY, 2010, p.163). 

 Inúmeras são as críticas direcionadas as tecnologias pelas escolas que veem as 

tecnologias como mera fonte de entretenimento e por isso atribuem a culpa do baixo índice de 

leitura, principalmente, as tecnologias. Infelizmente, as escolas ainda não percebem as 

tecnologias como facilitadoras do processo de ensino, e pior que isso deixa de realizar seu papel 

em formar leitores e incentivar as práticas de leitura.  

 

a atual crise da leitura entre os jovens, talvez tenha menos a ver com a sedução 

que exercem as novas tecnologias,  e mais com a profunda reorganização por 

que passa o mundo das escritas e dos relatos, e a consequente transformação 

dos modos de ler, ou seja com o desconforto que entre os mais jovens é 

produzido pela obstinação em continuar pensando a leitura unicamente como 

modo de relação com o livro e não com a pluralidade e heterogeneidade de 

textos e escrituras que hoje circulam (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.64). 

 

A precariedade da escola em cumprir seu papel na formação de leitores se intensifica 

quando observamos que ela é a principal responsável em estabelecer preconceitos de leitura, no 

qual, impõe aos estudantes a concepção de leituras “boas”, ou adequadas e aceitas pela escola, 
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e leituras “más” que são consideradas vazias de conhecimento e incapazes de contribuir na 

formação.  

Dizer que os jovens não gostam de ler por conta das tecnologias, ou simplesmente, dizer 

que eles não gostam de ler é desconsiderar todas as possibilidades de leitura que encontramos 

na sociedade moderna.  Chartier (1998) descreve isso considerando que 

 

não-leitores lêem, mas lêem coisa diferente daquilo que o cânone escolar 

define como uma leitura legítima. O problema não é tanto o de considerar 

como não –leituras estas leituras selvagens que se ligam a objetos escritos de 

fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar apoiar-se sobre essas práticas 

incontroladas e disseminadas para conduzir esses leitores, pela escola mas 

também sem dúvida por múltiplas outras vias, a encontrar outras leituras. É 

preciso utilizar aquilo que a norma escolar rejeita como um suporte para dar 

acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao encontro de textos densos e mais 

capazes de transformar a visão do mundo, as maneiras de sentir e de pensar 

(CHARTIER, 1998, p. 104). 

 

 Percebe-se que as afirmações de que os jovens não leem cai em descrédito ao 

analisarmos os dados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil 4 publicada em 2016, pesquisa 

esta que é realizada em âmbito nacional e tem por objetivo avaliar o comportamento leitor do 

brasileiro. 

 A pesquisa Retratos da leitura no Brasil 4 mostra que os jovens leem muito, seja para 

cumprir as exigências escolares, seja para distração. Embora o conceito de leitor considerado 

pela pesquisa se restrinja a dizer que é leitor é quem leu pelo menos um livro, inteiro ou em 

partes, nos últimos três meses, os resultados apontam que ao tratar do que os jovens leem deve 

se resaltar que não se limitam a ler livros, eles leem também gibis e revistas.  

Chartier, em entrevista concedida em 2012 em Marília, faz críticas a esse conceito de 

leitor estabelecido pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, pois conforme citado acima ele 

considera que os leitores também leem, mas leem coisas que não são legitimadas pelo cânone 

da escola. 

Assim como o suporte livro vem passando por transformações a leitura também precisa 

de fato ser considerada de maneira mais ampla. A escola, a principal instituição responsável 

pela formação de cidadãos críticos, precisa realizar seu papel de incentivar as diversas práticas 

de leituras para que o gosto pela leitura seja ampliado.  

As mudanças trazidas pelas tecnologias abrem uma grande oportunidade de acesso e 

também de participação de produção de conhecimento, o que antes estava restrito aos autores e 
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intelectuais que produziam os livros. 

 
No texto eletrônico, não somente o leitor pode submeter o texto a múltiplas 

operações (pode indexá-lo, colocar observações, copiá-lo, desmembrá-lo, 

recompô-lo, deslocá-lo etc.), mas pode ainda tornar-se seu co-autor. A 

distinção, fortemente visível no livro impresso, entre a escrita e a leitura, entre 

o autor do texto e o leitor do livro, desaparece diante de uma realidade 

diferente: em que o leitor transforma-se em um dos atores de uma escrita a 

várias vozes ou, pelo menos, acha-se em condições de constituir um texto 

novo, partindo de fragmentos livremente recortados e ajuntados. Da mesma 

forma que o leitor do manuscrito, que podia reunir em um só livro obras de 

natureza bastante diversa, reunidas no mesmo suporte, num mesmo libro-

zibaldone, apenas pela própria vontade, o leitor da idade eletrônica pode 

construir, a seu bel prazer, conjuntos textuais originais, cuja existência e 

organização só dependem dele. Mas, além disso, ele pode, a qualquer 

momento, intervir nos textos, modificando-os, reescrevendo-os, fazendo-os 

seus (CHARTIER, 1994, p.192). 

 

Hoje todos que tem acesso às tecnologias e sabem manusear as tecnologias, todos 

aqueles que sabem ler e escrever tem na rede a oportunidade de acessar a conteúdos diversos e 

também produzir conteúdo e disseminar para todos que tenham interesse. 

 

Considerações Finais 

O uso dos das tecnologias da informação e da comunicação cria e recriam formas de 

ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de 

relacionamento dos indivíduos, enfim, novas formas de sociabilidade. As relações sociais já 

não ocorrem unicamente pelo contato face a face, elas passaram a ser mediadas pelo 

computador. 

Com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação surgem 

questionamentos acerca do fim do livro, do surgimento de novos suportes de leitura e das 

possíveis modificações que esses novos modelos podem trazer ao comportamento leitor. 

 Mesmo após a invenção da imprensa, os livros nunca foram a única maneira de obter-

se informação, mas foi o instrumento mais utilizado pela escola, a instituição considerada 

legítima para transmissão do saber. Por isso Martín-Barbero (2014) afirma que o livro não 

desaparecerá ele apenas perdeu sua centralidade, ou sua importância, como único suporte 

responsável pela transmissão do saber. 

É inegável as contribuições das tecnologias para a sociedade, e quando pensamos em 

livros digitais várias vantagens podem ser apresentadas, tais como: a possibilidade de acesso a 

milhões de livros digitais feito por meio de um único equipamento que pode ser transportado 
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para todos os lugares sem qualquer dificuldade, por exemplo o kindle que pesa 162 gramas, 

interação mais ampla do leitor com o conteúdo, possui alto poder de distribuição e custos mais 

baixos e etc. 

Apesar de todos os diferenciais e benefícios apresentados em relação aos livros digitais 

Eco (2010) afirma os livros continuarão indispensáveis pois ler uma tela não é o mesmo que ler 

um livro. 

Os livros impressos também possuem suas vantagens sobre os equipamentos 

tecnológicos. Além deles não dependerem de energia elétrica podem ser lidos em qualquer lugar 

e não correm o risco de perder-se no ciberespaço ao longo dos anos. 

Ao longo desta discussão sobre o fim do livro pude perceber que a existência do mesmo 

está atrelada, principalmente, aos sentidos do impresso, sentidos esses que são apresentados 

como qualidades do impresso, por exemplo, sentir o cheiro do papel, ter a sensação de mudar a 

página, a satisfação de ter o exemplar  em sua estante e etc. 

Acredita-se que o surgimento de novos equipamentos tecnológicos não inviabiliza a 

existência do livro impresso e o livro digital na sociedade moderna, cada um apresenta suas 

características e cada um tem seus defensores. 
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Como o silêncio pode destruir as comunicações interpessoais213 
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Resumo 

Possuindo o objetivo de comprovar que o silêncio pode ser uma tática nociva nos 

relacionamentos e que produz um impacto destrutivo nas comunicações interpessoais, foram 

utilizados o tratamento do silêncio (silent treatment) e o fenômeno do ghosting, ambos padrões 

de comportamento nocivos, como objetos de estudo. A metodologia escolhida foi a pesquisa 

teórica aplicada a na correlação dos estudos  e pensamentos de diversos pesquisadores das áreas 

de Psicologia e Comunicação, aliada aos estudos teóricos dos sociólogos Erving Goffman 

(1959) e Zigmunt Bauman (2003). 

 

Palavras-chave: comunicação; comportamento; ghosting; tratamento do silêncio; silêncio. 

 

 

Introdução 

Aliados ao surgimento de novas formas de comunicação e à consciência da importância 

do estabelecimento de uma boa comunicação para manutenção de um convívio social em 

harmonia, comportamentos nocivos dentro de relacionamentos, gerados pela da existência de 

conflitos ou da busca de evitá-los, trazem justamente o resultado contrário. Como diz Sherry 

Turkle, professora de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), ao Huffington Post, 

 

com as novas tecnologias, nos acostumamos a nos livrar das pessoas 

simplesmente não respondendo. E isso começa com os adolescentes, que 

crescem com a idéia de que é possível que enviem uma mensagem a alguém 

e não recebam nada em resposta. [...] isto tem graves consequências, porque 

quando nos tratam como se pudéssemos ser ignorados, começamos a pensar 

que tudo bem, e nos tratamos como pessoas que não tem sentimentos 

(TURKLE 2015, s.p). 

 

 Esse ciclo vicioso do silêncio nos relacionamentos, refletido no padrão de tratamento 

do silêncio entre os parceiros e no fenômeno do ghosting, é problemático, pois leva a uma falta 

de empatia e reforço de inseguranças. Estas marcas tendem a se perpetuar nas relações futuras, 

devido à falta de percepção do indivíduo e consequente culpabilização do outro parceiro. Desta 

                                                 
213 Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade 

de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
214Aluna do 2º semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da UESB. E-mail: 

m.meira.miranda@gmail.com  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
470 

 

forma, cada vez mais, as possibilidades de uma comunicação interpessoal saudável e não 

destrutiva vão se reduzindo e interferindo na organização social. Tais afirmações poderão 

serprovadas por meio da correlação de estudos e pensamentos de diversos autores a seguir. 

Tendo em vista essa problemática, retomamos ao objetivo do trabalho, que é de 

demonstrar a nocividade dessas formas de comunicação, e alertar sobre os danos por elas 

causados. Buscamos provar que o silêncio, portanto, como ferramenta comunicativa, é 

suficiente para destruir uma relação interpessoal e tornar os indivíduos desconectados, mesmo 

em meio à virtualidade dos novos relacionamentos.  

Utilizando a pesquisa bibliográfica referente ao assunto em questão, abordando autores 

diversos do meio científico para suporte e referencial, o artigo a seguir condensa e relaciona os 

pensamentos científicos em busca de considerações plausíveis sobre o tema de relevância social 

e contemporânea, pelo método dedutivo.  

 

Contextualizando comunicação e interação 

 “O fracasso no relacionamento é muito frequentemente um fracasso na comunicação” 

(BAUMAN, 2003, p. 81). Zigmunt Bauman relaciona comunicação e relacionamento. 

Embasado neste viés, nesse estudo que desenvolvemos trataremos sobre o silêncio como uma 

falha no processo comunicativo e como o advento das novas tecnologias transforma essa 

relação - como exemplo o fenômeno ghosting. Bauman diz que 

 

a realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação 

entre comunicação e relacionamento. Diferentemente da antiquada 

proximidade topográfica, ela não exige laços estabelecidos de antemão nem 

resulta necessariamente em seu estabelecimento. “Estar conectado” é menos 

custoso do que “estar engajado” – mas também consideravelmente menos 

produtivo em termos da construção e manutenção de vínculos. (BAUMAN, 

2003, p. 82) 

 

A virtualidade, de uma forma ou de outra, é um avanço. Porém, a forma como ela 

transforma a interação entre os participantes não deve ultrapassar as regras de conduta nos 

encontros, que Goffman (1959)  traz como essenciais ao senso de realidade da vida social. 

 

Quando o indivíduo sente que ele ou outros participantes não estão alocando 

seu envolvimento de acordo com os padrões que ele aprova, e como 

conseqüência eles estão comunicando uma atitude imprópria para a interação 

e os participantes, então é provável que seus sentimentos sejam atiçados pela 
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impropriedade – como seriam se quaisquer outras obrigações da ordem 

cerimonial fossem quebradas (GOFFMAN, 1959, p. 82). 

 

Além disso, é valido e importante valorizar comunicação interpessoal presencial, pois 

quando um indivíduo chega diante de outros, suas ações influenciarão a definição da situação 

que vai se apresentar (GOFFMAN, 1959). A não valorização dessa comunicação pode gerar 

problemas de compreensão do que os participantes em uma interação procuram expressar. O 

excesso dessas lacunas comunicativas pode refletir conflitos em um relacionamento, como 

veremos a seguir através do tratamento do silêncio. 

 

Analisando o tratamento do silêncio – porque você não deve exercê-lo 

Utilizando a concepção de interação social de Goffman (1959) e a flacidez das conexões 

que regem os amores líquidos de Bauman (2003), retomamos a meta do estudo de demonstrar 

a nocividade do silêncio nas comunicações e alertar sobre a crueldade de alguns padrões de 

comportamento que o tem como base, e como são tão comuns e destrutivos. 

Para situar um dos objetos discutidos, o tratamento do silêncio ocorre quando um 

parceiro repetidamente aborda o outro com criticismo ou uma solicitação - talvez por atenção - 

e recebe silêncio ou total ignorância (SCHRODT, 2014). Faz parte do padrão de 

comportamento definido como “demand-withdrawal” (exigência-afastamento – tradução 

própria), estudado por pesquisadores da área de Comunicação e de Psicologia. 

Através do estudo215coordenado por Paul Schrodt216, foram analisados 74 estudos 

envolvendo mais de 14 mil participantes, constatando o impacto que o tratamento do silêncio 

provoca num relacionamento.  

Em algum momento de nossas vidas, nós todos promovemos ou recebemos o tratamento 

do silêncio. O problema é ainda mais grave por aparecer tão comumente. Como disse Paul, “é 

o comportamento mais comum de conflitos num casamento ou qualquer comprometimento, 

tendo estabelecido um relacionamento romântico. [...] E provoca um dano terrível” (2014, s.p). 

Em seu estudo, Schrodt também alerta que é o comportamento mais nocivo para o 

relacionamento e um dos mais difíceis de romper.  

A dificuldade desse rompimento ocorre principalmente porque os parceiros vêem o 

outro como a causa do problema. “Quanto mais polarizados os parceiros estiverem, mais difícil 

                                                 
215Estudo intitulado “A Meta-Analytical Review of the Demand/Withdraw Patter of Interaction”publicado em 

2014 pela Communication Monographs. 
216 Paul Schrodt – Ph.D e professor na Texas Christian University (Departamento dos Estudos de Comunicação) 
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é para que eles parem de se envolver no comportamento”, disse ao The Wall Street Journal. A 

conduta em si é problemática, como diz o professor, “é um real, sério sinal de perigo em um 

relacionamento” (2014, s.p). O primeiro passo indicado por ele é estar consciente do 

comportamento para quebrar esse ciclo vicioso.  

Há mais do problema em si. Os estudos de Alice Boyes, Ph.D e autora do livro “The 

Anxiety Toolkit”, contextualizam o motivo da prática do comportamento: “Quando existem 

problemas em um relacionamento, eles colocam ambos os parceiros em um hiper alerta para os 

sinais [...] As reações [...] não são de problemas de eventos específicos mas de emoções 

básicas”(2015?, s.p). Ao obter uma resposta negativa, a visão da relação como um suporte 

emocional se perde. Alice diz que 

 

quando as pessoas começam a pensar que não é possível conseguir uma reação 

engajada e válida do parceiro, elas param de tentar. Elas param de ver o seu 

relacionamento como uma fonte potencial de suporte emocional e de auto-

estima [...], um parceiro que ajuda a você se sentir confiante em si mesma 

(BOYES, 2015?). 

 

Esse fator emocional, principalmente no que diz respeito à supressão de sentimentos, é, 

sem dúvida, uma consequência grave em um relacionamento. A falta de comunicabilidade entre 

dois indivíduos pode provocar danos ainda mais sérios, partindo, de dentro do campo das 

emoções, a uma forma emocionalmente cruel de promover o fim de uma relação.   

 

Uma análise do ghosting– a crueldade do término online  

O próximo objeto de discussão é o ghosting. Palavra derivada de ghost, que significa 

fantasma na língua inglesa, o fenômeno se define como quando alguém que você está se 

relacionando [desaparece], termina o relacionamento cortando toda a comunicação, sem 

qualquer explicação (BORGUETA, 2015). Apesar de esta técnica existir desde muito tempo, o 

ghosting é quase único do mundo online (TURKLE, 2015). O advento das novas tecnologias 

sem dúvidas reforçou o fenômeno, o que remete à delicada condição do impacto que o mundo 

eletrônico tem sobre as comunicações humanas, pois, diferentemente dos “relacionamentos 

reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais” (BAUMAN, 2003). 

 

É uma questão em aberto saber qual lado da moeda mais contribuiu para fazer 

da rede eletrônica e de seus implementos de entrada e saída um meio de troca 

tão popular e avidamente usado nas interações humanas. Será a nova 

facilidade de conectar-se? Ou de cortar a conexão? Não faltam ocasiões em 
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que esta última parece mais urgente e importante que a primeira. (BAUMAN, 

2003 p. 81) 

 

Mesmo com o propósito de evitar conflitos, o ghosting provoca consequências 

complicadas. Para a pessoa vítima de ghosting pode ser uma experiência muito dolorosa. A 

rejeição causa dor. E o ghosting é uma rejeição vaga que faz com que o processo de dor do 

rompimento seja mais longo (LAMOTTE, 2015).  Para quem pratica também pode ter efeitos 

psicológicos negativos, que pode ter um grande sentimento de culpa e vergonha (BORGUETA, 

2015). Essas reações variam de acordo com a intimidade entre os responsáveis em uma relação. 

É gerado, portanto, um reforço de inseguranças que pode afetar os relacionamentos futuros, 

pois a tendência é o padrão se repetir, gerando um ciclo vicioso.  

 

Pessoas que [praticam o ghosting] estão tão focadas em evitar o seu próprio 

desconforto emocional e não estão pensando sobre como está fazendo a outra 

pessoa se sentir. A lacuna das conexões sociais com as pessoas que encontram 

online também significa que há menos consequências sociais ao sair da vida 

de alguém. Quanto mais acontece, seja consigo ou com seus amigos, mais 

pessoas se tornam acostumadas a isso e mais provavelmente elas o farão com 

outra pessoa (VILHAUER, 2015, s.p). 

 

“Porém, a facilidade do desengajamento e do rompimento - a qualquer hora - não reduz 

os riscos, apenas os distribuem de modo diferente, junto com as ansiedades que provocam” 

(BAUMAN, 2003, p.13). As conexões flácidas e os amores líquidos, como descritos por 

Bauman, se tornam tanto crescentes quanto problemáticos no mundo atual. O problema de 

conviver na realidade amplifica a dificuldade de uma comunicação interpessoal, enquanto a 

virtualidade promove uma facilidade mascarada e cruel do simples ato de cortar o contato 

através de um botão.  

Os ciclos dos padrões se renovam, e as marcas emocionais permanecem. Não há, 

portanto, como negar o poder destrutivo do silêncio na comunicação, e a facilidade como ele 

se comporta nas frágeis estruturas sociais dos relacionamentos do século XXI.  

 

Considerações finais 

 O objetivo ao finalizar a pesquisa “Como o silêncio pode destruir as 

comunicações interpessoais”, é, como o título sugere, nos referimos ao poder destrutivo do 

silêncio como forma comunicativa dentro dos relacionamentos. 
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A partir da relação de pensamentos e pesquisas de teóricos e pesquisadores diversos no 

meio científico, , foi possível constatar o quanto os padrões de comportamento do tratamento 

do silêncio e do ghosting são nocivos quando utilizado em situações de conflito, tanto como 

causa ou como consequência nas relações. Por serem problemas comuns e pela dificuldade de 

rompimento do padrão, é um tema que denota a necessidade de atenção. 

O objetivo de estimular a consciência sobre essas condutas, principalmente no que diz 

respeito às consequências dolorosas que elas trazem, é outro ponto válido de destaque que foi 

alcançado pela da difusão dessas informações de forma condensada e de fácil compreensão 

nesse estudo.  
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Technoference: A interação, a relação homem e máquina e a consciência 
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Resumo 

A proposta da pesquisa a ser apresentada é discutir a transformação das relações e interações 

entre humanos e máquina e seu impacto no processo da interação social. Utilizando os filmes 

Ela (Her,2013) e Ex_Machina (2015) como objetos de análise, e o estudo de diversas pesquisas 

e teorias que rondam o tema, foi constatada a insegurança a respeito da interferência das 

tecnologias e seus avanços no plano da consciência, visto que só temos acesso a projeções desse 

processo. Porém, foi possível notar as preocupantes consequências da busca incessante pela 

evolução das máquinas e sua tentativa de torná-las conscientes, o que vem a ser tratado, no 

campo científico, como Inteligência Artificial.  

 

Palavras-chave: consciência; Inteligência Artificial; interação; máquina; ser humano. 

 

 

Considerações iniciais 

Robôs dotados de Inteligência Artificial (I.A.) são elementos que constantemente fazem 

parte do enredo de obras de ficção científica. A relação homem-máquina, já provocava 

indagações sobre ética, realidade e consciência desde muito cedo. Em 1950, Allan Turing 

propôs o questionamento "podem as máquinas pensar?" e impulsionado pela questão ele sugeriu 

uma solução: o jogo da imitação.  

                                                 
217 Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VIII Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade 

de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 
218Aluna do 2º semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da UESB. E-mail: 

jadediasoliveira@outlook.com 
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No jogo da imitação um participante faria perguntas a outros dois participantes sem 

poder vê-los e sem ter acesso direto às suas respostas, respostas essas que seriam apresentadas 

por um mediador. O objetivo do jogo seria descobrir qual, dentre os dois participantes, seria o 

ser humano e qual seria a máquina. Caso a máquina conseguisse, por meio de suas respostas, 

se passar por um ser humano sem que o participante percebesse, essa máquina seria considerada 

inteligente e, por consequência, um ser pensante.  

Hoje vivemos numa época em que o avanço da inteligência artificial nos propicia 

assistentes digitais capazes de reconhecer instruções de voz e conectar diferentes termos de 

pesquisa, robôs sociais projetados para a interação com humanos, robôs que desarmam bombas 

ou que são enviados para outros planetas para exploração. A Internet das Coisas, baseada na 

captura e conectividade de dados, prevê as mais diversas funcionalidades mas não prevê o 

impacto dessas interações no comportamento humano.  

Percebe-se que o ser humano tem recorrido às máquinas pela necessidade de comunicar 

e sentir-se ouvido, usando a tecnologia como apoio de suas fragilidades. Essa necessidade 

deriva diretamente das novas dinâmicas de socialização na era tecnológica que propagam 

conversas e relações superficiais levando o indivíduo à impressão de solidão e o próprio 

isolamento em consequência. 

Analisando obras cinematográficas, como "Ex_Machina" e "Her", somos acometidos 

de questionamentos: Teria o uso da Inteligência Artificial transformado as relações e interações 

entre humanos e máquina? Existe interação sem consciência? Especialistas em comportamento 

humano alertam para o uso desequilibrado das tecnologias.  

Resultado de uma pesquisa bibliográfica, explorando autores diversos do meio científico 

para suporte e referencial, combinado com o estudo de obras cinematográficas, o objetivo desse 

artigo é investigar como o uso da Inteligência Artificial pode transformar as relações e 

interações entre humanos e máquina e propor a reflexão: Quais as consequências da interação 

humano computador nos indivíduos conscienciais? 

 

O teste de Turing - a relação comunicacional entre ser humano e máquina 

A capacidade de um robô tomar decisões e de executar movimentos envolve a 

capacidade de raciocínio do robô e é ainda uma área da “Inteligência Artificial” em 

desenvolvimento. Para efetuar essas ações os robôs, humanoides ou não, possuem um sistema 

de aprendizado que utiliza redes neuronais reconfiguráveis. As redes neuronais, aliadas a um 

sistema de controle, tentam reproduzir o processo de aprendizado e raciocínio humano.  
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O teste de Turing, ou jogo da imitação, foi criado por Alan Turing (1912-1954), um 

matemático inglês que contribuiu imensamente para o ramo da computação no estudo da 

eficiência dos algoritmos, sendo hoje considerado "o pai da computação" pela grandiosidade 

de seus feitos.  

O teste determina que um participante faça perguntas a outro participante sem poder vê-

lo, recebendo-as através de um terminal numa máquina. O objetivo do jogo é descobrir se o 

participante é um ser humano ou uma máquina. Não há restrições sobre os assuntos que a pessoa 

possa conversar com o computador e a linguagem também é livre, permitindo o uso de 

metáforas e expressões como numa conversa normal. Caso a máquina conseguisse, por meio 

de suas respostas, se passar por um ser humano sem que o participante percebesse, essa máquina 

seria considerada dotada de raciocínio.  

A elaboração de robôs para essa aplicação, portanto, obrigam a evolução de um tipo de 

raciocínio que deriva das técnicas de Inteligência Artificial. Ou seja, conforme as tecnologias 

para a ciência da robótica inteligente avancem, essas poderão ser integradas às tecnologias já 

existentes podendo torná-las mais inteligentes e sociáveis. 

A definição de pensamento proposta por Turing (1950, s.p.)é de que "pensamento é o 

processo pelo qual se resolve problemas manipulando-se informações".Nesse contexto, algo 

que pensa é algo que resolve problemas, não importando o tipo de processo, orgânico ou 

computacional, que o direciona até a solução. 

Porém, o autor Diego Zilioperpetua a ideia de que, mesmo dotadas de Inteligência 

Artificial, não é plausível afirmar que as máquinas pensam, pois o pensamento é um atributo 

humano e não se trata de um processo mecânico estruturado por regras lógicas. 

O filme Ex_Machina, dirigido por Alex Garland, retoma os dilemas éticos da 

Inteligência Artificial do cinema de ficção científica. Caleb (DomhnallGleeson), um 

programador da maior empresa de Internet do mundo, vence um concurso para passar uma 

semana com Nathan (Oscar Isaac), o CEO (ChiefExecutive Officer) da empresa, num refúgio 

nas montanhas. Ao chegar  ao local, Caleb percebe que está, na verdade, participando de uma 

experiência em que deverá interagir com a primeira verdadeira inteligência artificial do mundo, 

Ava (Alicia Vikander). 

Em resumo, o filme é sobre um teste de Turing feito para determinar se a robô, Ava, é 

dotada de consciência ou não. Mostrando de um lado o personagem Caleb, humano, e do outro 

Ava, o robô, ele contrasta o princípio natural de consciência e o princípio artificial de 

consciência.  
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Os argumentos do filme se mostram pertinentes: a máquina será capaz ter inteligência, 

consciência e emoções similares às humanas? E quais os limites do poder do seu inventor sobre 

ela? 

Ava tem como objetivo provar-se mais do que apenas uma I.A., ela usa de todos os seus 

recursos, dentro do jogo da imitação, para ser livre das regras e funções impostas por sua 

natureza e ser capaz de se comportar fora de um universo controlado, fantasiando queela em 

essência se tornariatambém humana, uma vezliberta do controle do seu criador. 

A obra sugere que a concepção de consciências artificiais feita por humanos não os 

tornam superiores diante de suas criações, ela infere que se faz necessária uma avaliação de 

como compreendemos o futuro e nosso relacionamento com esses seres dotados de Inteligência 

Artificial.  

Ex_Machina (2015) sinaliza para que nos preparemos para o futuro aceitando a premissa 

de que não seremos considerados deuses pelas máquinas, ou através da criação de máquinas, e 

exibe o dilema moral de não ter controle ou poder de influência sobre a existência delas, e as 

escolhas feitas por suas consciências, afinal, uma vez criadas, e como criaturas, será inevitável 

examinar essa questão. 

 

A necessidade de interação do ser humano 

O contato com o mundo e com os outros seres é tão importante para o desenvolvimento 

de um indivíduo quanto os aspectos biológicos, pois está presente em sua vida inevitavelmente, 

do nascimento até a morte. A partir das trocas realizadas com outros seres sociais e com o 

ambiente em que estamos inseridos, passamos a construir e reconstruir nossas identidades, 

valores, preferências, conhecimentos; desde situações cotidianas como uma conversa com um 

desconhecido para pedir uma informação a interações mais complexas, como um casamento. 

Pozo (2002, p.60 apud MELLO, TEIXEIRA, 2002, p. 04) salienta que "possivelmente em toda 

atividade ou comportamento humano se está produzindo aprendizagem em maior ou menor 

dose”. 

Erving Goffman (1959) buscou analisar a interação numa perspectiva micro, 

observando situações em que os indivíduos se encontram face a face e que, para ele, se 

comportam como "atores" num palco, sendo construídos socialmente. Para Goffman, a 

interação é "a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em 

presença física imediata” (GOFFMAN [1959] 2009, p.23 apud SOUZA, 2013, p.60). 
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Os desenvolvimentos na tecnologia a partir do final do século XX (especialmente com 

a internet) proporcionaram novas formas de interação para os seres humanos sem a necessidade 

de os indivíduos estarem no mesmo ambiente, e mais dinâmicas e simultâneas do que outros 

meios já existentes, como cartas e telefones.  

 

[...] À medida que as tecnologias superam as limitações de representação de 

informações e, no decorrer dos anos, passam a oferecer não somente o texto 

como único suporte, mas uma infinidade de outros formatos, inclusive o 

verbal, é possível apontar para uma potencialização dos processos de interação 

(MELLO, TEIXEIRA, 2012, p. 01) 

 

A internet expandiu as possibilidades de interação entre as pessoas, que podem se 

comunicar através de computadores, smartphones, tablets; tornando-as mais complexas de 

serem analisadas pelo modelo de Goffman por não exigirem a presença dos envolvidos no 

mesmo espaço físico, mas ainda assim podem-se utilizar algumas ideias do teórico já que, de 

acordo com Nunes (2004, p. 254 apud SOUZA, 2013, p. 73), "a análise de situações de 

comunicação mediada conduz à identificação de princípios e pressupostos básicos de 

comunicação em geral". 

Uma nova questão que surge com o desenvolvimento da tecnologia é como estudar a 

comunicação entre um ser humano e uma máquina, ou, em primeiro lugar, definir se há 

realmente uma interação nesta situação. 

 

Novas tecnologias como alternativas à interação interpessoal  

 A interação que nós seres humanos temos com máquinas se baseou sempre na aplicação 

de comandos com espera de uma resposta, seja por meio dos cartões perfurados nos primeiros 

computadores, no teclado e no mouse dos computadores pessoais ou nas telas touchscreen dos 

dispositivos atuais. Em cada um desses exemplos, a interface dos aparelhos se apresenta na 

linguagem da computação, cabendo ao indivíduo se adaptar para poder utilizá-los da maneira 

correta.  

 Os designers têm procurado tornar as interfaces mais acessíveis às pessoas comuns, 

deixando-as mais simples e próximas da realidade de quem as opera. As interfaces 

conversacionais, capazes de reagir a comandos por voz, estão se desenvolvendo num ritmo que 
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promete alterar a forma como nos comunicamos com as máquinas. Para Conolly (2016) 224 "Em 

cada mudança, a interface se tornou menos atrelada à língua da máquina e mais acessível para 

os humanos a usarem. O próximo passo para as máquinas é se estenderem e se adaptarem a 

como nós nos comunicamos naturalmente” 225. 

Algumas empresas de tecnologia já apresentam assistentes pessoas capazes de 

responder à voz do usuário como a Siri, da Apple, e a Cortana, da Microsoft. Mas estas ainda 

dependem de uma construção de sentenças bem específicas para funcionarem da forma correta. 

A evolução destes assistentes pessoais seriam as interfaces conversacionais (CUI, do inglês 

ConversationalUser Interface), um passo mais próximo às inteligências artificiais. Segundo 

Kaplan226: 

 

A CUI é mais do que apenas o reconhecimento de voz e fala sintetizada; é 

uma interface inteligente. [...] É ‘inteligente” porque combina estas 

tecnologias de voz com a compreensão em linguagem natural da intenção por 

trás dessas palavras faladas, não apenas reconhecendo as palavras como uma 

transcrição de texto. O resto da inteligência vem da consciência contextual 

(quem disse o quê, quando e onde), escuta perceptiva (acordar 

automaticamente quando você fala) e do raciocínio inteligente artificial 

(KAPLAN, 2013, s.p.)227 

 

 

As interfaces conversacionais trazem uma nova discussão sobre as relações entre seres 

humanos e máquinas, e quais tipos de interação podem existir entre eles. No filme Ela (Her, 

2013) do diretor e roteirista americano Spike Jonze, o personagem Theodore adquire um 

sistema operacional com interface conversacional, e a partir da convivência entre ambos surge 

uma relação de companheirismo que se transforma em relacionamento amoroso. 

 O sistema operacional, que se autonomeia Samantha, a partir de uma conversa inicial e 

da análise do histórico do computador de Theodore passa a estabelecer uma comunicação mais 

adequada às necessidades do usuário, auxiliando-o no trabalho, nas relações com amigos e 

                                                 
224- Emmet Connolly, designer de produtos digitais, lidera o time Product Design na Intercom, uma plataforma 

que busca melhorar a comunicação entre empresas de internet e os seus clientes. 
225- Tradução livre para "In each change, the interface became less couched in the native language of the machine 

and more accessible to the human sing it. The next step is for machines to extend adapt themselves to how we 

naturally communicate". 
226- Ron Kaplan comanda os laboratórios da Nuance Communications, uma empresa de software, no Vale do 

Silício, nos Estados Unidos. 
227 - Tradução livre para "The CUI is more thanjust speech recognitionandsynthesized speech; it’sanintelligent 

interface.[...] It’s “intelligent” because it combines thesevoicetechnologieswith natural-

languageunderstandingoftheintentionbehindthosespoken words, notjustrecognizingthewords as a 

texttranscription. The restoftheintelligence comes from contextual awareness (whosaidwhat, whenandwhere), 

perceptivelistening (automaticallywakingupwhenyouspeak) and artificial intelligencereasoning" 
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familiares e até no lazer. Samantha se torna capaz de reconhecer o humor e as intenções de 

Theodore a partir das conversas, criando um vínculo de confiança.  

A conversação está crescendo de forma cada vez mais relevante para o design de 

produtos digitais num sentindo mais literal. Nossas interações com computadores têm sido 

fundamentalmente baseadas na entrada/saída, estímulo e resposta. Mas como os computadores 

têm se tornando cada vez mais sofisticados, o mesmo acontece com sua habilidade de se 

comunicar de uma forma mais humana (CONOLLY, 2016, s.p.) 228.  

A partir da convivência com Theodore, outros humanos e outros sistemas operacionais 

(facilitada por estar conectada à internet), Samantha se desenvolve como "ser" e passa a ter 

vontades, ambições, gosto por música, curiosidade sobre o sexo; aspectos presentes no 

desenvolvimento de todo indivíduo a partir das trocas que estabelece com outros e com o 

mundo.  

 Fora da ficção, as interfaces conversacionais estão caminhando para o que se espera de 

uma inteligência artificial "ideal", possibilitando uma interação mais "humana" entre as 

máquinas e os usuários. Mas se as teorias de Goffman ainda podem ser aplicadas às interações 

mediadas, por ainda contarem com dois seres humanos como atores sociais, como tratar a 

interação homem-máquina? Esse novo tipo de inteligência será capaz de fazer mais do que 

apenas responder a estímulos, estabelecendo interações com humanos que supram as 

necessidades básicas de comunicação? As respostas passam pelo entendimento da capacidade 

de desenvolvimento de máquinas que possuam consciência, e a importância desta nas 

interações.    

 

Concepções de consciência humana 

Há uma vastidão de definições (ou tentativas de definições) de consciência, o que pode, 

inclusive, inferir que consciência não consegue ser definida em sua completude. Isso não 

impede, pelo contrário, estimula os crescentes estudos e averiguações sobre o objeto, que vagam 

em termos físicos, biológicos e psicológicos, se aperfeiçoando e buscando reinterpretações de 

outros estudos do passado. Em meio a essa busca, é recente o caráter de consciência simulada 

- Inteligência Artificial - defendida em pensamentos firmes por alguns estudiosos, mas de difícil 

                                                 
228- Tradução livre para "Conversation is growing increasingly relevant to digital product design in a more literal 

sense. Our interactions with computers have always been fundamentally rooted in input/output, call and response. 

But as computers have grown increasingly sophisticated, so too has the hability to communicate in a more 

humaneway". 
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confirmação científica, trazendo a discussão sobre a relação homem e máquina e suas 

consequências novamente em voga.  

As concepções da tradição filosófica, e de algumas correntes da psicologia, segundo as 

quais a consciência é uma realidade individual, derivada da introspecção do mundo íntimo e 

subjetivo, dão origem à ideia de que o sujeito toma consciência de seu próprio eu antes de tomar 

consciência do alter eu. A consciência seria uma "entidade" primitiva e essencialmente 

individual e a consciência do eu seria adquirida por intuição, introspecção ou experiência direta, 

enquanto o outro eu seria conhecido por analogia ou por projeção do primeiro sobre o segundo 

(WALLON, 1946, s.p.). 

Inicialmente é necessário entender como a consciência humana é concebida. 

Considerando essa multiplicidade e consequente dificuldade de intersecções plenas de 

conceitos, trataremos a consciência humana como a capacidade de controle de impulsos para 

seguir condutas sociais; um mecanismo que filtra a realidade e a modifica; e a soma dos 

processos psíquicos gradativos de apercepção e de percepção. 

Uma característica importante da consciência humana – e que a torna singular – é a 

subjetividade, intimamente relacionada à intersubjetividade.  

Subjetividade é entendida como a interioridade não dizível e não acessível, e o sujeito, 

somente enquanto exterioridade observável, comportamento. [...] O sujeito consciente 

estabelece relações com a experiência de outros sujeitos e na experiência com outros sujeitos 

pela intersubjetividade (MOLON, 2003, s.p).  

Vygotski229 (1924/2004) relaciona a consciência com a origem social, já que é 

fundamental para a comunicação social e para a regulação coletiva de comportamento, 

justamente por sua capacidade de controle de impulsos. Ele enfatizou a dualidade da 

consciência, a ideia do duplo, confirmada na relação eu e outro na própria consciência, ou seja, 

a consciência como um contato consigo mesmo garantida no contato com os outros sujeitos 

(MOLON, 2003).  A consciência humana, portanto, é interdependente da consciência do outro, 

vista através da intersubjetividade. 

Continuando o pensamento de Vygotski (1924/2004), trazemos a consciência como 

modificadora da realidade, que visto de seu caráter seletivo possui a função de impedir o caos 

(MOLON, 2003). Essa atitude depende da percepção do sujeito sobre si. “Se a consciência, que 

                                                 
229 Importante nome da Psicologia do século XX que trouxe à tona a construção do conceito de sujeito social e de 

subjetividade e intersubjetividade. 
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sente e pensa, dispõe de diferentes modos de representação da realidade, estes representam 

igualmente diferentes tipos de consciência.” (VYGOTSKI, 2000, p. 485). É possível considerar 

que cada consciência está ligada a um tipo de realidade e possui, portanto, uma dependência da 

subjetividade para atuar como modificante. 

Em uma definição anterior a concepção de Vygotski, Wundt (1896) traz a consciência 

como o fato de percebermos em nós próprios representações, sentimentos e impulsos 

voluntários (p. 237-238). A partir desse estudo representacional da consciência, os níveis de 

clareza e distinção dos processos psíquicos foram relacionados, e constatou-se que ocorriam de 

forma gradativa, partindo da extrema clareza e distinção representacional – apercepção - ao 

extremo de obscuridade e indistinção – percepção. Essa gradação era desencadeada dos 

processos subjetivos de atenção, que podiam se relacionar, inclusive às sensações subjetivas e 

os sentimentos. Ou seja, quanto maior a capacidade de foco, mais consciente um sujeito seria.  

Partindo do pressuposto de que somo seres conscienciais e que a consciência está 

intimamente ligada à subjetividade – ainda em concepções mais objetivas, como a de Wundt 

(1896) – afirmamos, portanto, que a consciência – considerando a visão ainda limitada do objeto 

- só existe no ser humano, e que para funcionar ela necessita que haja o contato entre outros 

sujeitos, através da intersubjetividade.  

Expostas essas concepções e percebendo como são representadas nos indivíduos do 

século XXI, como provar a existência possível de uma consciência simulada, a Inteligência 

Artificial? Veremos a seguir como isso pode refletir na sociedade atual. 

 

O impossível mundo artificialmente consciente e suas consequências 

A consciência significa o ser humano. Sua simulação, pois, humanizaria o objeto 

simulado. Não existe esta possibilidade, vista a singularidade humana perante os seres, como 

exemplo da composição orgânica evolutivamente diferenciada: ainda que fosse replicado o 

funcionamento do cérebro humano – que, para algumas correntes de pensamento, seria o 

detentor da consciência -, a simulação falharia, já que sua estrutura fisiológica é única e 

delimitadora no processo consciente, se considerado as interações biofísicas que ocorrem no 

órgão, algo o qual o computador não é estruturado para tais. É importante também salientar os 

aspectos qualitativos do acesso subjetivo das experiências captadas pela mente, uma soma dos 

reflexos da realidade, fator construtivo e diferencial em cada ser consciente. Novamente, o 

funcionamento estritamente objetivo da máquina não permite esse acesso diferenciado. 
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Porém, esses são conceitos considerados para a consciência humana. A busca urgente, 

eminente e desenfreada por avanços tecnológicos provocou a necessidade de quebrar essa 

barreira e ir além. A Inteligência Artificial Forte, uma linha de estudos compartilhada entre 

alguns cientistas da área, prega que o pensamento pode ser reduzido à computação e a 

consciência pode ser produzida através da computação apropriada (PORTUGAL, ?). Apesar de 

John Searle (1997) afirmar, através da Inteligência Artificial Fraca, que a mente não pode ser 

reduzida às atividades de um computador, não abordaremos essa visão tecnicista e fora do 

alcance de nossos estudos, portanto, manteremos essa abordagem como forma de reflexão.  

O nosso objetivo é trazer o impacto social que essa obsessão da busca pelo irreal 

provoca. Uma trágica consequência é resultada: a evolução consciencial das máquinas pode 

levar a um retrocesso da capacidade da consciência humana, interferida nos processos de 

interação e consequente desorganização social.  

Os filmes anteriormente analisados confirmam essa projeção. É observado, através de 

estudos da Interação Humano Computador (IHC), que existe uma preocupação e dedicação na 

análise do estudo do usuário durante a produção de sistemas interativos. O filme Ela (Her, 2013) 

é um exemplo notável da evolução sistematizada cada vez mais adaptada às necessidades 

humanas. Em Ex_Machina (2015), Nathan, o CEO da empresa de tecnologia citada, fica isolado 

em um refúgio nas montanhas trabalhando constantemente para desenvolver uma inteligência 

que se assemelha ao ser humano, mas possui uma capacidade de apercepção além. O teste de 

Turing é encaixado justamente para provocar a diferença - ou não - da máquina e o ser humano.  

Essa projeção evolutiva da tecnologia interativa pode ser muito mais prejudicial do que 

beneficiária para a sociedade. Os sistemas criados funcionam justamente para que haja uma 

adesão e permanência de utilidade, criando a necessidade do uso constante. Isso pode 

facilmente criar uma dependência do usuário – algo nada novo, visto o fenômeno das redes 

sociais - e um gradativo isolamento do indivíduo, como exemplificado no filme Ela (Her, 2013), 

em que o sujeito se atraía muito mais pelo contato com o programa de computador do que pelo 

o círculo social inserido. Esse indivíduo isolado se torna muito mais propenso a ter uma 

dificuldade de interação com o outro, o que geraria uma quebra do seguimento da conduta 

social, que Goffman (1959) diz ser necessário para a organização de uma sociedade. O filme 

Ex_Machina (2015) mostra a insanidade que o isolamento social pode provocar em um 

indivíduo, visto que somos seres que dependem do envolvimento em círculos sociais. 

É válido lembrar que a consciência pode ser tratada como a capacidade do controle de 

impulsos para manter-se dentro das regras sociais. A partir do momento que o sujeito deixa de 
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ser capaz de seguir essas condutas, infere-se que ele torna-se menos consciente. Retomando a 

relação intrínseca da intersubjetividade, ou seja, a necessidade do outro para estabelecimento 

da consciência, o isolamento social, além de tornar o indivíduo mais incapaz, se propagado de 

forma mais intensa, pode provocar uma inconsciência coletiva. As consequências desse 

resultado em uma sociedade são incalculáveis.  

 

Considerações finais 

Refletindo o que foi pesquisado, incluindo os objetos estudados, os filmes Ela (Her, 

2013) e Ex_Machina (2015), foi constatado nesse artigo, intitulado “Technoference: A 

interação, a relação homem e máquina e a consciência nesse processo”, a gravidade da 

interferência da busca incessante pela evolução das tecnologias ao nível de semelhança ou 

avanço da consciência humana.  

Partindo do que foi apresentado, fruto de uma pesquisa bibliográfica e estudo de obras 

cinematográficas, propomos a reflexão para deixarmos de manipular a matéria com propósitos 

de prazer sensorial e entretenimento, e nos voltarmos a uma necessidade de transformação, 

através da criatividade e dos esforços científicos, voltada para a construção de uma realidade 

mais humanizada, no que diz respeito da garantia dos direitos básicos dos indivíduos e da 

sociedade.  Utilizar a consciência nesse propósito é mais do que fundamental, mantendo o 

respeito entre o limite do avanço da tecnologia, congregando clareza e foco para a construção 

do avanço dos propósitos humanos na atualidade. É emergente, pois, a necessidade do 

movimento para que a evolução continue. 
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A vida passa na velocidade 4G: Velocidade do tempo e obliteração da morte 

no vídeo comercial Me leva 
 

Fabrícia Vilarinho de MENEZES230 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação entre morte, velocidade e consumo a partir 

dos preceitos sobre cultura de massa de Edgar Morin, vinculando-os aos estudos do mesmo 

autor e de Philippe Ariès sobre a finitude, e às pesquisas sobre o tempo em Castells e velocidade 

em Virilio. Em uma análise do vídeo Me leva, parte da campanha publicitária A vida passa na 

velocidade 4G da empresa de telefonia Vivo, pensamos sobre como a velocidade do tempo 

aliada à ausência de referências sobre a morte é uma estratégia para viabilizar o consumo. O 

morrer torna-se assunto interdito com o advento da Modernidade e, desde então, pouco 

alteramos nossas atitudes em relação ao tema. Pretendemos discutir como a necessidade de 

negar a morte é premissa básica para a busca da felicidade através da aquisição de produtos.  

 

Palavras-chave: morte; velocidade; tempo.  

 

 

Introdução  

Na obra A resistência, Sabato231 (2008) argumenta que a velocidade da vida voltada à 

produtividade e a solidão causada pela virtualidade, aliadas ao declínio do diálogo com os 

demais e a falta de reconhecimento da beleza do mundo, seriam uma ameaça à condição 

humana:  

 

Agora a humanidade carece de ócio, em grande parte porque nos habituamos 

a medir o tempo de modo utilitário, em termos de produção. Antigamente os 

homens trabalhavam num ritmo mais humano [...]. Eram mais livres que o 

homem de hoje, que é incapaz de resistir à televisão. [...] Daquela época 

guardo esta frase então corriqueira: “Venha cá, amigo, vamos jogar baralho 

para matar o tempo”, uma proposta inconcebível para nós. [...] E quando o sol 

                                                 
230 Fabrícia Vilarinho de Menezes é Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de 

Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás - UFG – Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Maria 

Luiza Martins de Mendonça. Especialista em História Cultural pela Faculdade de História da UFG (2013) e em 

Cinema e Educação pelo IFITEG/UEG (2008). Formada em História pela Universidade Federal de Goiás – UFG 

(2010) e em Comunicação Social - Relações Públicas pela mesma Universidade (2001). E-mail: 

fabriciavm@gmail.com. 

 
231  Ernesto Sabato, escritor argentino, prêmio Cervantes de Literatura em 1984, morreu aos 99 anos em 2011 

(Disponível em  http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/04/veja-obra-completa-do-escritor-argentino-ernesto-

sabato.html, acesso em 20/09/2016). A obra A resistência (SABATO, Ernesto. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008), publicado pela primeira vez em 2000, é descrita pela editora brasileira Companhia 

das Letras como uma obra em formato de cartas pessoais ao leitor nas quais o autor, perto dos cem anos de idade, faz 

uma meditação ocorrida nas últimas décadas sobre nosso modo de viver e pensar. Disponível em: 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12071. Acesso em 17/11/2016)   

 

mailto:fabriciavm@gmail.com
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/04/veja-obra-completa-do-escritor-argentino-ernesto-sabato.html,%20acesso%20em%2020/09/2016
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/04/veja-obra-completa-do-escritor-argentino-ernesto-sabato.html,%20acesso%20em%2020/09/2016
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=12071
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sumia no horizonte, enquanto os pássaros acabavam de se recolher em seus 

ninhos, a terra fazia um longo silêncio, e os homens, ensimesmados, pareciam 

se perguntar sobre o sentido da vida e da morte (SABATO, 2008, p.35). 

 

O imperativo da velocidade visando a produtividade, acentuou-se na década de setenta 

do século XX, época na qual, de acordo com Santos (2009), a sociedade passou a ser tangida 

pelas inovações técnicas e intensificações tecnológicas. Antes, as mutações eram lentas, não 

causavam “abalos capazes de tão rapidamente provocar desestabilizações no modus vivendi” 

(SANTOS, G.F.C., 2009. p.2).  

As considerações de Sabato sobre as rápidas transformações sociais causadas pela 

velocidade do tempo em que vivemos se relacionam, em alguns aspectos, ao objeto deste 

trabalho. Mas há outro motivo para iniciarmos este trabalho com os pensamentos de Sabato: ao 

escrever aos 89 anos, época em que, em suas palavras: “a morte vai tomando conta de mim aos 

poucos, quando sou eu quem se inclina a ela; sua chegada não será uma tragédia como teria 

sido antes, [...] já faz tempo que estou esperando por ela” (SABATO, 2008, p.104); o autor 

relaciona a finitude com um melhor entendimento do vivido: 

 

[...] agora que a morte se avizinha, sua proximidade me irradiou uma 

compreensão que nunca tive; neste entardecer de verão, a história do vivido 

está à minha frente como que posta em minhas mãos, e às vezes um tempo 

que eu julgava desperdiçado se mostra com mais luz que outro, que tinha por 

sublime” (SABATO, 2008, p. 105).  

 

Nesta perspectiva descrita por Sabato, de que a morte pode trazer uma nova 

compreensão da vida, recordamos um diálogo entre Anselmo Paleari, um estudioso do além, e 

Adriano Meis232, ambos personagens de Luigi Pirandello (2010): 

 

- [...] O mal da ciência, veja bem, senhor Meis, está em se ocupar apenas da 

vida. 

- Sim – suspirei sorrindo -, já que temos de viver... 

- Mas temos também que morrer! – rebateu Paleari. 

- Entendo, mas por que pensar tanto nisso? 

- Por quê? Porque não poderemos entender a vida se de algum modo não 

explicarmos a morte! O critério que deve guiar as nossas ações, o fio condutor 

                                                 
232 Adriano Meis: personagem do romance O falecido Mattia Pascal, publicado em 1904, de autoria do escritor 

italiano Luigi Pirandello (2010). Adriano Meis é, na verdade, uma identidade inventada e assumida por Mattia 

Pascal após seu suicídio forjado. Pascal assume outra identidade para que possa desfrutar de uma vida mais 

aprazível, percebendo a chance como um novo começo, uma libertação, “a liberdade de uma nova vida!” 

(PIRANDELLO, 2010, p.93). 
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para sairmos deste labirinto, a luz, senhor Meis, a luz deve vir de lá, da morte. 

(PIRANDELLO, 2010, p.143-144) 

 

A literatura, filosofia, cinema etc. não apartaram o tema morte de suas conjecturas, mas 

em cada época acrescentamos algo à ideia da morte, um olhar do período, o espírito do tempo. 

No diálogo acima, Meis prefere não pensar na morte: “mas por que pensar tanto nisso?”, ao 

passo que Paleari considera este o mal da ciência, valorizar a vida em detrimento da morte. 

A morte é obliterada e afastada de nossas vidas em favor de uma adesão ao movimento 

e à velocidade; intensificados não somente pelos dispositivos tecnológicos, mas pela 

contribuição da cultura de massa que se produz na agilidade, vendendo juventude, amor, 

felicidade. Contudo, assim como sugerem as reflexões de Sabato e Pirandello, acreditamos que 

“não poderemos entender a vida se de algum modo não explicarmos a morte! [...], a luz deve 

vir de lá, da morte” (PIRANDELLO, 2010, P.143-144). 

As considerações de Philippe Ariès (2001) e Edgar Morin (1997a; 1997b) sobre o 

comportamento do homem frente à morte, permitem relacionarmos o tema às mudanças sociais 

que vem ocorrendo com a inserção dos dispositivos tecnológicos em nosso cotidiano. Estas 

transformações não somente contribuem para a obliteração da morte, mas mudam nossa 

percepção do tempo devido à velocidade que estamos sujeitos. As ideias de Paul Virilio (1996) 

e Castells (2010) são nossas referências principais para pensarmos nas associações entre 

velocidade, tempo e morte. 

Utilizamos o vídeo Me leva, parte da campanha comercial da empresa de telefonia Vivo, 

cujo slogan é: A vida passa na velocidade 4G, viva intensamente cada minuto, para 

relacionarmos a obliteração da morte e a percepção da velocidade do tempo. Veiculado em 

canais de televisão por assinatura e nas redes sociais em 2014, o vídeo provoca sensações 

relacionadas à finitude (a vida passa), à percepção do tempo (na velocidade 4G) e, por fim, 

aconselha o público a um carpe diem desfrutado por meio do consumo (viva intensamente cada 

minuto), onde o “viver intensamente” é realizado a partir da aquisição do produto.  

 

A vida passa... 

 

Desde a Idade Moderna233 a morte torna-se interdita e distante, algo que ocorre após um 

longo período de vários séculos. Ariès (2001, p. 82) afirma que a morte, tão presente e familiar 

                                                 
233 Período em que surge a ciência moderna, quando a ciência que conseguiu articular o método de observação e 

experimentação com o uso de instrumentos técnicos (sobretudo o telescópio e o microscópio), começou a se 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
492 

 

no passado, vai se apagar e desaparecer; torna-se vergonhosa e objeto de interdição. O 

relacionamento do homem medieval, por exemplo, ao deparar-se com “o inevitável” 234 era 

diferente do atual que consiste em, basicamente, evitar o assunto. A antiga atitude relacionada 

à morte opõe-se acentuadamente à de nossos dias, em que a morte amedronta a ponto de não 

mais ousarmos dizer seu nome (ARIÈS, 2001, p. 32). 

 Atualmente, é preciso evitar a emoção e o luto tornou-se um estado que deve ser tratado, 

abreviado e apagado; só se tem direito à comoção às escondidas. Uma dor demasiado visível 

não inspira pena, mas repugnância; é um sinal de perturbação mental ou de má-educação 

(ARIÈS, 2001, p.85-94). 

O desejo de poupar o enfermo, prática usual na segunda metade do século XIX segundo 

Ariès (2001, p. 82), foi superado por um sentimento característico da modernidade, que passa 

a poupar a sociedade, mesmo aos que cercam o moribundo, da “perturbação e a emoção 

excessivamente fortes, insuportáveis, causadas pela fealdade da agonia e pela simples presença 

da morte em plena vida feliz, pois a partir de então, admite-se que a vida é sempre feliz, ou 

deve sempre aparentá-lo” (ARIÈS, 2001, p.83). 

De acordo com Santos (2009), cada tempo impõe seus valores e vivemos sob o primado 

da cultura da mídia, com novos enlaces, novos compromissos, novas perspectivas, novos 

desafios; exigindo de nós “um plausível entendimento acerca do espírito do nosso tempo. Os 

tempos midiáticos” (SANTOS, G.F.C., 2009, p.8). 

Desde o momento em que a atitude diante da morte deixa a resignação ao destino 

coletivo da espécie, o Et moriemmur (morremos todos), passando a uma concepção da  morte 

de si mesmo (ARIÈS, 2001, p.50-61), o homem está vivendo no espírito deste tempo iniciado 

na modernidade, preenchido pela aceleração de ações, deslocamentos, pela exigência de 

respostas cada vez rápidas, um mundo just in time, conectado, que não para.   

As rápidas transformações em nosso modo de viver são condenadas por Sabato (2008, 

p.69), para quem a velocidade, a “desumana mecanização”, o individualismo, a destruição 

catastrófica da natureza, poderiam resultar em uma “total falência da cultura ocidental”. 

                                                 
desenvolver, propriamente, na Europa do século XVI. O nascimento dessa ciência nova é tido por muito 

historiadores como uma revolução, haja vista que no mundo antigo e no mundo medieval as investigações sobre 

fenômenos naturais (terrestres e celestes), organismos vivos, dentre outras coisas, não se valiam do uso da técnica 

e não concebiam o universo como algo composto de uma mesma matéria uniforme, suscetível à corrosão e à 

finitude. Disponível em: PORTAL UOL: http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-nascimento-

ciencia-moderna.htm. Acesso em 03/10/2016. 

 
234 Uma das formas pelas quais a morte é nomeada no senso comum.  

 

http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-nascimento-ciencia-moderna.htm.%20Acesso%20em%2003/10/2016
http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-nascimento-ciencia-moderna.htm.%20Acesso%20em%2003/10/2016
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Impedidos, pela ausência de um ritmo mais humano, de meditar sobre o sentido da vida e da 

morte, buscando a salvação na produtividade, viveríamos como autômatos: 

 

Alguma coisa pode florescer a tal velocidade? Uma das supostas metas dessa 

correria é a produtividade, mas quem diz que seus produtos são verdadeiros 

frutos? É impossível o homem permanecer humano a essa velocidade; vivendo 

como autômato, será aniquilado. A serenidade, uma certa lentidão, é tão 

indissociável da vida do homem quanto a sucessão das estações para as plantas 

[...]. Estamos a caminho, mas não caminhando, estamos a bordo de um veículo 

sobre o qual nos movemos sem parar [...]. Já nada se move a passo de homem. 

Por acaso algum de nós ainda caminha lentamente? Mas a vertigem da 

velocidade não está somente fora, nós já a assimilamos à mente que não pára 

de emitir imagens, como se também ela fizesse zapping235; e talvez a 

aceleração tenha chegado ao coração, que já pulsa em ritmo de urgência para 

que tudo se passe rápido e não permaneça (SABATO, 2000, p. 85-86). 

 

Retomando o tema sobre a obliteração da morte, cada vez mais a negamos, 

desestimulados pela velocidade vertiginosa dos tempos midiáticos, pensamos cada vez menos 

na finitude, a afastamos, entorpecidos pelas atividades e velocidade do tempo somos enganados, 

assim como Sabato se faz iludir com a ideia de que se tivesse algo para fazer, ela não o 

alcançaria: 

 

[...] há dias em que me invade a tristeza de morrer e, como se fosse possível 

enganar a morte, corro a me entrincheirar em meu estúdio e me ponho a pintar 

com frenesi, crente de que ela não me arrebatará a vida enquanto houver uma 

obra inacabada entre minhas mãos. (SABATO, 2008:104) 

 

Na concepção de Morin (1997b), a morte tem papel fundamental como ordenadora 

social e, a própria existência da cultura é condicionada à necessidade de transmissão de 

conhecimento às gerações futuras em decorrência de nossa mortalidade:  

 

A existência da cultura, isto é, de um patrimônio coletivo de saberes, 

habilidades, normas, regras de organização etc., só tem sentido porque as 

antigas gerações morrem, e é preciso transmiti-la incessantemente às novas 

gerações. Ela só tem sentido como reprodução, e este termo de reprodução 

adquire seu sentido pleno em função da morte (MORIN, 1997b, p.10-11). 

 

                                                 
235 Prática do telespectador que muda frequentemente de canal por meio do telecomando. Disponível em: 

http://www.priberam.pt/dlpo/zapping. Consultado em 21-09-2016. 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/zapping
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Na introdução para reimpressão, em 1970, de O homem e a morte, Morin afirma que se 

reescrevesse o livro (cuja primeira edição data de 1950), “tentaria mostrar que a sociedade 

funciona não apenas apesar da morte e contra a morte [...], mas que ela só existe, como 

organização, por, com e na morte (MORIN, 1997b, p. 10). 

 Desta forma, nos parece coerente relacionarmos a morte a toda esta conjuntura de 

mudança social em que vivemos, para melhor compreendermos nosso tempo. Uma vez que “o 

caminho da morte deve conduzir-nos de modo mais profundo na vida, assim como o caminho 

da vida deve conduzir-nos de modo mais profundo na morte”. (MORIN, 1997b, p. 11).  

 

... Na velocidade 4G 

 

A morte, como fim de um período de vida, tem uma relação direta com o modo como 

percebemos o tempo. Para Castells (2010, p.523), a mente da atualidade é a mente que nega o 

tempo; e esse novo “sistema temporal” 236 está ligado ao desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação. 

Como há a negação da morte, o tempo também é negado, percebido como tempo 

intemporal, o qual, para Castells (2010, p.526), seria acelerado e comprimido, abrangendo todos 

os domínios das atividades humanas até a sensação do desaparecimento da sequência temporal. 

Com isso, o tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo fragmentado na 

sociedade em rede; estaríamos testemunhando uma relativização do tempo (CASTELLS, 2010, 

p.526). 

Assim, influenciados pela velocidade e imediatismo das transações e relações no 

mercado de trabalho, visando o lucro e o poder, abrangemos esta percepção temporal para a 

esfera pessoal, cotidiana, já que, “o trabalho é, e será em um futuro previsível, o núcleo da vida 

das pessoas, mais especificamente nas sociedades modernas, a jornada de trabalho 

remunerada237 estrutura o tempo social” (CASTELLS, 2010, p.531).  

Neste sentido, a escolha de analisarmos estas mudanças por meio de uma campanha 

comercial que, em sua essência reproduz a da propaganda: visa o lucro empresarial. Nosso 

objeto de estudo também é especialmente peculiar por estar relacionado à comercialização de 

tecnologia da comunicação, pois o produto é um celular que permite o acesso à maior 

                                                 
236 Grifo do autor 
237 Grifo do autor 
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velocidade disponível atualmente no Brasil no mercado para aparelhos de telefonia móvel: a 

tecnologia 4G. 

 Toda esta aceleração do tempo muda nossa percepção da finitude, pois a velocidade de 

nosso tempo estimulada pelas conquistas tecnológicas impõe um ritmo em que o movimento é 

privilegiado em nome da produção e do consumo, deixando pouco espaço para os silêncios 

meditativos, para a angústia que assalta o ser humano: 

 

Também quase não se encontra, na cultura de massa, a interrogação interior 

do homem em luta consigo mesmo, com a vida, com a morte, com o grande 

mistério do universo. Não há revolta antropológica, não há Édipo ou Esfinge, 

nem mergulho vertiginoso no tufo da existência, porque tudo se desenvolve 

na horizontalidade, na superfície dos acontecimentos, reais e imaginários, e 

no movimento. E a contribuição inesquecível da cultura de massa encontra-se 

em tudo que é movimento [...]. Criações feitas não para os silêncios 

meditativos, mas para a adesão ao grande ritmo frenético e exteriorizado do 

“Espírito do Tempo” (MORIN, 1997, p. 179-180) 

 

Segundo Morin (1997, p.180), tomados que somos pelo frenesi do movimento, 

privilegiamos o presente, estimulamos a atualidade e tendemos “a destruir o in illo tempore dos 

mitos para substituí-lo por um chegou essa semana” (MORIN, 1997, p. 177).   

 

A adesão e a aderência ao presente fazem da cultura de massa a cultura de um 

mundo em transformação sucessiva. Ela permite ao homem aceitar, mas não 

assumir sua natureza transitória e evolutiva. Cultura do hoje eterno e 

cambiante, ela oferece uma sucessão não estruturada de momentos presentes. 

O sendo torna-se a realidade essencial (MORIN, 1997, p. 178) 

 

Com a valorização do “sendo” haveria pouco espaço para questionamentos sobre o 

futuro. Viveríamos em um eterno e cambiante presente, dificultando questionamentos relativos 

à nossa finitude devido a um progressivo rejuvenescimento da sociedade. Nesta perspectiva, 

haveria uma conseqüente desvalorização da velhice e promoção dos valores juvenis; já que a 

prática dos grandes temas identificadores da cultura de massa como o amor, felicidade, valores 

privados e individualismo é mais intensa na mocidade (MORIN, 1997, p.157). 

 

Todo impulso juvenil corresponde a uma aceleração da História: porém, mais 

amplamente, numa sociedade em rápida evolução, e, sobretudo, numa 

civilização em transformação acelerada como a nossa, o essencial não é mais 

a experiência acumulada, mas a adesão ao movimento (MORIN, 1997, p.147).  
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O movimento, segundo Virilio (1996, p.27), obedece à lei geral de nosso mundo, onde 

estacionar é morrer. Ressaltando a importância do movimento para as conquistas militares e 

poder político, em 1977, o autor identificou que a velocidade na guerra significa tempo humano 

arrancado à morte, pois a vida do combatente depende da velocidade de sua corrida: “se for 

muito lento, morrerá desintegrado por um tiro” (VIRILIO, 1996, p.34).  

Poderíamos aferir então que a relação entre velocidade e vida e sua oposição, 

estacionamento e morte, poderia ser esta: corremos estimulados pela ilusão de ganhar tempo ou 

de roubar tempo à morte. Então, quanto mais velocidade, mais tempo é roubado à morte.  

 

Nesta nova guerra tudo se transforma na questão do tempo ganho pelo homem 

sobre os projéteis mortais para os quais sua marcha o precipita; a velocidade 

significa Tempo ganho, no sentido mais absoluto, já que ele se torna Tempo 

humano diretamente arrancado à Morte (VIRILIO, 1996, p. 34). 

 

A guerra, situação crítica em que a vida é confrontada pela possibilidade real da morte, 

“é um dos principais fermentos do progresso técnico”, segundo Virilio (1996, p. 107). Na 

guerra, a “salvação já não está na fuga; [...] está em “correr para sua Morte”, “matar sua Morte” 

(VIRILIO, 1996, p.34), referindo ao método de Assalto em que o soldado de infantaria 

precipitava-se contra os canhões, matando, no próprio local, seus operadores. Uma saída 

possível porque os novos veículos balísticos tornavam a fuga inútil; indo mais depressa e mais 

longe que o soldado, eles o alcançavam e ultrapassavam (VIRILIO, 1996, p.34). Portanto, a 

saída para o combatente seria matar a fonte de sua morte. 

Metaforicamente, poderíamos aferir que o comportamento relacionado à morte em nossa 

sociedade assemelha-se à tática de Assalto na guerra. Já que, como fugir da morte é impossível, 

nossa única alternativa é “matar a morte”, ou seja, correr para ganhar tempo. Como o “o 

velocímetro do carro de assalto é para seus passageiros, quantificador existencial, medida do 

sobre-vivo!” (VIRILIO, 1996, p.64). Do mesmo modo, a velocidade em nossa vida, disponível 

nos dispositivos tecnológicos ou facilidades de meios mais rápidos de transporte é nossa medida 

do sobre-vivo existencial.  

 

Metodologia 

Esta pesquisa realiza uma análise do discurso único obtido por meio do método do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) aplicado aos comentários realizados no portal da Vivo no 

Youtube relacionados ao vídeo intitulado Me leva, parte da campanha publicitária A vida passa 
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na velocidade 4G, viva intensamente cada minuto, da empresa de telefonia Vivo, veiculada em 

2015 na televisão e redes sociais.  

O método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvido pelos pesquisadores 

brasileiros da Universidade de São Paulo (USP), Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti 

Lefèvre, consiste no processamento de depoimentos com sentidos semelhantes, reunindo sob a 

forma de discursos únicos e redigidos na primeira pessoa do singular, buscando produzir no 

leitor um efeito de “coletividade falando” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006c). 

Baseando-se em pensadores como Edgar Morin, que contribuiu para a construção da 

ideia da complexidade, Lefrèvre e Lefrèvre (2006a) apontam para a necessidade da interação 

entre sistemas, sem perder o potencial da diversidade. Deste modo, o todo não mais se constitui 

como soma das partes, mas pela interação que se dá entre elas (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006a).    

Postado em 22 de junho de 2015, o filme foi visualizado no canal do YouTube por 66 

mil e 708 pessoas até o dia da produção deste trabalho, em outubro de 2016. Apresentando 487 

marcações “Gostei”, 257 “Não Gostei” e 69 comentários. Dos 69, excluímos os que não 

emitiam opinião sobre a peça em questão, mas estavam direcionados somente à qualidade dos 

serviços prestados pela operadora de telefonia.  

A plataforma YouTube permite o filtro da seguinte maneira: “Principais Comentários” 

– que seleciona de acordo com o maior número de marcações e comentários inseridos no 

interior dos textos, e “Mais recentes primeiro”, por ordem cronológica. Analisamos todos os 

69 comentários, observando-os por ordem cronológica, excluindo 16 que relatavam sobre a 

qualidade dos serviços prestados pela Vivo; 2 comentários da empresa em resposta aos 

comentaristas, 20 relacionados à música; 7 indefinidos – que referem-se aos comentários em 

que não pudemos classificar em nenhum dos tópicos anteriores. Referindo-se às impressões do 

vídeo, selecionamos 24 comentários, com os quais obtemos o DSC. 

   

Me leva... 

O vídeo, com 54 seg. de duração, apresenta dois personagens principais, inicialmente 

um menino e uma menina que se encontram na infância que, de mãos dadas, correm pela vida 

passando por várias situações, chegando ambos à velhice na última cena. Ao longo do filme, a 

câmera é colocada na perspectiva do menino, vemos o filme através dos olhos do garoto, 

portanto percebemos o tempo passando pelo crescimento e envelhecimento ao observar a 

garota. 
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Na primeira cena, os dois se encontram em um pátio escolar onde a menina o segura 

pela mão e, a partir daí, só iremos voltar a ver o rosto do menino quando ele está mais velho, 

na última cena. Ao longo do filme só percebemos uma de suas mãos, sempre de mãos dadas às 

da garota, que é quem puxa o casal pelas situações que aparecem nesta ordem: escola, parque 

de diversões, férias de verão em uma piscina, duas festas na sequência que poderiam ser de 

formaturas, respectivamente do ensino médio e faculdade, casamento, e então mais imagens de 

viagens, lugares diferentes como montanhas, praias, museus, os dois correndo dentro de um 

avião, outros viagens, até culminar na última cena, quando vemos o rosto do menino que está 

envelhecido como o de sua “companheira de aventuras”.  

A música ao fundo é uma regravação de For once in my life, interpretada por uma voz 

feminina.  Inicialmente lançada em 1968 na voz de Stevie Wonder pela Motwn Records, o 

single é uma balada romântica que figurou entre as cem mais tocadas por dezesseis semanas 

consecutivas, segundo a Billboard238, revista semanal norte-americana especializada em 

informações sobre a indústria musical. Não há diálogos no filme, portanto imagens e música 

contam a história. 

Apenas a primeira e segunda estrofe e a última frase de For once in my life estão 

presentes no filme; sendo que, recortados do restante da música, os trechos escolhidos se 

encaixam no sentido romântico aludindo à situação de encontrar alguém especial, alguém 

esperado, alguém com quem se pode “ir aonde a vida me levar” (terceiro verso da primeira 

estrofe) . Vejamos: 

 

For once in my life I have someone who needs me 

Someone I've needed so long 

For once, unafraid, I can go where life leads me 

And somehow I know I'll be strong 

 

For once I can touch what my heart used to dream of 

Long before I knew 

Someone warm like you 

Would make my dreams come true 

 

[…]For once in my life, I have someone who needs me239 

                                                 
238 Disponível em http://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-12-28. Acesso em 17/09/2016 

 
239 Tradução livre: 1ª estrofe: Uma vez em minha vida tenho alguém que precisa de mim/Alguém que tenho 

precisado há muito tempo/ Por uma vez, sem medo, posso ir aonde a vida me levar/ E de algum modo sei que serei 

forte. 2ª estrofe: Por uma vez posso tocar o que meu coração costumava sonhar/ Muito antes que soubesse/ De 

alguém quente como você/ Que faria meus sonhos se realizarem. Refrão: Uma vez em minha vida tenho alguém 

que precisa de mim.  

 

http://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-12-28.%20Acesso%20em%2017/09/2016
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As duas últimas estrofes240, não presentes no vídeo, referem-se à tristeza, a solidão, a 

dor, que ficaram no passado. Assim, a parte da música inserida no comercial, aborda a 

segurança de um relacionamento, em alguém para compartilhar a vida que passa tão rápido, 

uma testemunha.  

No fotograma abaixo, (Fotog. 1: 12”)241, ilustramos a temática recorrente, em que o 

menino é conduzido pelas situações da vida. Na seguinte (Fotog. 2: 22”), à cena do casamento, 

é inserido slow motion, para percebermos que a fisionomia da menina é outra, envelheceu. 

 

Fotograma 1                                                      Fotograma 2 

 

O slogan A vida passa na velocidade 4G, viva intensamente cada minuto é comunicado 

sob a forma de um conselho. O consumidor é orientado a aproveitar as benesses tecnológicas 

para viver a vida, que é passageira, rápida. Este apelo à urgência de “viver intensamente”, pode 

ser gerado pela sensação de que o futuro estaria mais próximo visto que “o tempo que se acelera 

a si mesmo rouba ao presente a possibilidade de se experimentar como presente” 

(KOSELLECK, 2006:37), aproximando-se da ideia de tempo intemporal descrita por Castells 

(2010). 

                                                 
240 For once in my life I won't let sorrow hurt me/ Not like it hurt me before/ For once, I have something I know 

won't desert me/ I'm not alone anymore.// For once, I can say, this is mine, you can't take it/ As long as I know I 

have love, I can make it 

For once in my life, I have someone who needs me. Tradução: Por uma vez em minha vida eu não deixei a tristeza 

me ferir 

Não como ela me feriu antes/ Por uma vez eu tenho alguém que sei que não irá me abandonar/ E eu não estarei 

sozinho nunca mais/ Por uma vez, eu posso dizer, isto é meu, você não pode levar isto/ Enquanto eu souber que 

tenho amor, eu posso fazer isto/ Por uma vez em minha vida, eu tenho alguém que precisa de mim.  Disponível 

em https://www.vagalume.com.br/stevie-wonder/for-once-in-my-life-traducao.html. Acesso em 17/ 09/2016. 

 
241 Lê-se Fotograma 1, retirado aos 12 segundos de projeção do vídeo na tela. 

 

https://www.vagalume.com.br/stevie-wonder/for-once-in-my-life-traducao.html.%20Acesso%20em%2017/
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 A ideia da morte do indivíduo não está presente de forma direta no filme, a corrida, a 

velocidade do tempo que é a temática da propaganda. A alusão à morte está apenas no slogan, 

no conselho: “a vida passa na velocidade 4G”. Outra sugestão refere-se ao registro da vida, que 

pode ser realizado por meio do consumo, da aquisição do produto. No vídeo, a imagem é 

captada em um ângulo que faz parecer que é do celular que são retiradas as filmagens da cena, 

portanto ao possuir o aparelho, estaremos mais próximos da felicidade por ter a capacidade de 

registrar estes momentos.  

A morte é obliterada no comercial, pois é necessário afastar a ideia da morte do presente 

que é o espaço-tempo possível do consumo. Segundo Morin, em oposição a esta projeção de 

sacrifício e morte, há a inclusão do happy end na cultura de massa que se esforça em “sufocar 

o absurdo, dar um sentido à vida por meio da exclusão do contra-senso da morte” (MORIN, 

1997, p. 97).  

Desde que a necessidade elementar na luta para sobrevivência se alivia, a felicidade se 

incorpora à própria ideia de viver. O tema da felicidade está ligado ao tema do presente e o 

happy end é uma eternização de um momento de ventura dissolvendo passado e futuro no 

presente de intensidade feliz (MORIN, 1997, p. 125-126).  

O ideal de felicidade da cultura de massa contribui para afastar a morte. Nossas 

representações de felicidade e morte trabalham juntas para que a cultura de massa realize seu 

grande intuito: estimular o consumo. Assim, a morte é apartada do cotidiano para não despertar 

emoções, é dissimulada por meio de sensacionalismos que produz sacrifícios expiatórios, 

causando a sensação de que não morremos, somente o outro. 

Em conformidade à tendência aludida por Norbert Elias, em que há nas sociedades 

avançadas de nossos dias, uma tentativa de evitar a ideia da morte afastando-a de nós tanto 

quanto possível - encobrindo e reprimindo a ideia indesejada - ou assumindo uma crença 

inabalável em nossa própria imortalidade, “os outros morrem, eu não” (ELIAS, 2001, p.7). 

Assim, o ideal de felicidade da sociedade na cultura de massa é ligado ao consumo e se 

perpetua na medida em que somos chamados, cada vez mais, a “viver intensamente cada 

minuto” no presente, no eterno agora. 

 

O que a coletividade “fala” sobre o vídeo Me leva no YouTube 

Utilizamos o software DSCSoft para reunir as Expressões-Chave e as Ideias Centrais e 

sintetizar os Discursos do Sujeito Coletivo presentes nos comentários analisados. Chegamos a 

três DSCs diferentes que podem ser assim resumidos: A- Referências somente à música For 
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once in my life; B- Emoção que o vídeo desperta, comentários sobre o tempo que passa, 

relacionamentos amorosos; C- Crítica aos serviços prestados pela Vivo;  

Quase 35% dos comentários reunidos, 24 do total de 69, referiram-se ao vídeo como 

desencadeador de emoções ao lembrar-se de como a vida passa rápido e os anseios por 

relacionamentos duradouros. Destacamos o discurso do sujeito coletivo B: 

 

Ótimo, muito legal, fantástico esse comercial, talvez o melhor que já vi... 

Simplesmente demais este comercial, lindo, adorei! Amei a música, a 

intérprete, o cenário, tudo enfim...  

 

Será que só eu choro com essas propagandas da 4G? Simplesmente perfeitas 

e de uma sensibilidade apaixonante! Esse comercial me faz lembrar as belas 

histórias que muitos casais fazem juntos,  faz pensar na rápida passagem da 

vida, e que seja o mais feliz possível! Queria ter sido uma das mulheres que 

saiu correndo nesse vídeo... 

 

Não sei dizer exatamente, mas a propaganda nos transmite a sensação de um 

dia poder viver assim, juntos com alguém que amamos... Sempre felizes... É 

emocionante este comercial! Tentei de todas as formas achar esta música na 

voz de Patrícia Coelho e não consegui.... Queria a música 

completa.  Desfrutemos intensamente de cada minuto de nossa vida! Só se 

vive uma vez! 

 

Excelente produção, a inspiração vem do instagram.com/muradosmann/, uma 

cópia né. Fico curioso pra saber se a agência, que fez o comercial deu créditos 

para essa 'inspiração' clara, e a Vivo sabia da popularidade da conta do 

Murad...  

 

Por meio deste discurso único percebemos como a emoção está presente na fala coletiva 

do grupo. Desencadeadora de lembranças afetivas e anseios por histórias de casais felizes, à 

publicidade, que já carrega a premissa da ficção, resta o apelo emocional para passar algo de 

verdadeiro ao receptor, seguindo o argumento: “é verdade porque estou sentindo”.  

Um trecho do DSC-B, apresenta a consciência da falsidade por parte de um comentarista 

ao expressar: “Amei a música, a intérprete, o cenário, tudo enfim...!”. Contudo, ao se emocionar 

com o filme, atesta que há a “verdade sentimental” na mensagem já que, se o fez chorar, é 

possível que o receptor vincule a mensagem a uma situação real de sua vida, ou a um anseio 

para que o fato se concretize; o que pode ser atestado pelo trecho: “Será que só eu choro com 

essas propagandas da 4G? Simplesmente perfeitas e de uma sensibilidade apaixonante! Esse 

comercial me faz lembrar as belas histórias que muitos casais fazem juntos,  faz pensar na rápida 

passagem da vida, e que seja o mais feliz possível!” e também, pelo trecho: “Não sei dizer 

https://instagram.com/muradosmann/
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exatamente, mas a propaganda nos transmite a sensação de um dia poder viver assim, juntos 

com alguém que amamos... Sempre felizes... É emocionante este comercial” 

Por fim, destacamos a passagem: “Desfrutemos intensamente de cada minuto de nossa 

vida! Só se vive uma vez!”, este foi o único comentário do vídeo no Youtube que tivemos que 

traduzir para inseri-lo aos demais no DSC. Originalmente está escrito em francês: “en effet 

profitons intensément de chaque minute de notre vie ! on ne vit qu'une fois”.  A tradução ao 

português justifica-se de acordo com o método do DSC, ao pretender dar voz à coletividade 

com um só discurso, como se fosse um indivíduo.  

Este comentário, traduzido do francês, é basicamente uma repetição do slogan 

publicitário da campanha, em que a morte é obliterada em nome de uma valorização da vida. 

Se “só se vive uma vez”, o presente é o tempo do consumo, somente onde ele poder ser realizado. 

O apelo ao consumo pode ir além em um discurso obliterado, em que o “viva intensamente” 

poderia significar: compre logo, senão você vai morrer e nunca terá usufruído deste produto na 

vida. 

 

Considerações finais 

Segundo Santos (2009, p. 1-3), na sociedade midiática, em que as relações afetivas, 

sociais e profissionais entraram no ritmo da velocidade e, por ser a sociedade informacional, as 

necessidades, ocupações e saberes são ditados pelos dispositivos tecnológicos, envoltos numa 

rede globalizante e em constante transformação. Assim, para avaliar a cultura contemporânea 

devemos levar em consideração as influências que exercem os dispositivos eletrônicos digitais.  

O que pretendemos, ao escolhermos este vídeo da empresa Vivo como objeto deste breve 

estudo, é exemplificar como o ritmo da velocidade dita as relações afetivas e sociais em nossos 

dias. O vídeo possui em seu próprio slogan o apelo da velocidade do tempo. Contudo, quisemos 

destacar neste trabalho, outro indicador do espírito de nosso tempo: a obliteração da morte. 

Acreditamos que não somente este vídeo, mas em toda a campanha da Vivo, que será estudada 

na totalidade de oito vídeos em nossa dissertação, exemplificam isso.  

As hipóteses seguem os pressupostos da cultura de massa de Morin (1997, p.173), que 

estabelece que a necessidade de afastar a morte reforça a busca da felicidade na vida real, ao 

mesmo tempo em que os homens sofrem com mais intensidade os processos de objetivação 

cotidiana em uma vida com horários, salários, preços, organização, racionalização. Ou seja, 

quanto mais objetivação na vida coletiva mais as pessoas procuram subjetivar as experiências 

pessoais, com suas próprias satisfações e desejos de felicidade.  
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Assim, na teoria da cultura de massa, o consumo é estimulado pela presença de uma 

perspectiva de felicidade hoje, num eterno presente, afastando a ideia da morte o mais longe 

possível, apartando-a e tornando-a interdita. A ideia, apresentada de forma inicial neste 

trabalho, ainda está em desenvolvimento, sendo um desafio aliar temas tão complexos, as 

respostas são provisórias, estão em construção. 
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Meios de comunicação, jovens neotribos urbanas e os outsiders242 
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Resumo 

 

Este trabalho pretende, bibliograficamente, evidenciar a forte interferência que os meios de 

comunicação podem exercer na formação de jovens neotribos urbanas e o consequente 

aparecimento de outsiders nesse contexto. Ao mesmo tempo, busca-se desmistificar a noção de 

que os conteúdos midiáticos são os influenciadores máximos desse tipo de agrupamento social, 

abrindo espaço para outras formas por meio das quais determinados indivíduos podem vir a se 

identificar com grupos específicos e cambiantes.   

 

 

Palavras-chave: identificações; neotribos; outsiders. 

 

 

Introdução 

 Este trabalho objetiva traçar, de maneira essencialmente bibliográfica, uma 

convergência mútua concernente aos meios de comunicação, às neotribos urbanas e aos 

outsiders. 

 Do mesmo modo que, a partir de Hall (2015), é possível retratar que as identidades 

tornaram-se identificações cambiantes e plurais, com Michel Maffesoli (2014) entende-se que 

o individualismo teve seu declínio marcado pelo surgimento de novas tribos, também diversas 

e instáveis. Sob tal aspecto, tais tribos, que se distinguem de uma noção mais tradicional do 

termo, estão frequentemente associadas a grupos jovens que vivem em constante transformação 

e deslocamento. Assim, neste artigo, o processo de identificação coletiva será tratado à sombra 

do neotribalismo jovem, considerando os integrantes dos grupos formados e aqueles que 

permanecem fora deles, os outsiders. 

 Este trabalho se estrutura a partir de duas subdivisões principais, focadas tanto no modo 

como as jovens neotribos urbanas se formam como no surgimento dos outsiders, indivíduos 

alheios a determinados grupos e suas regras e a relação de ambos com os meios de comunicação. 

                                                 
242  Trabalho apresentado no GT 10 – Narrativas midiáticas e consumo do VIII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 

2016.  
243 Graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás, mestrando 

no Programa de Pós-Graduação em Comunicação – linha de Mídia e Cultura – da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: joaohenriquetsantiago@gmail.com. 
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A primeira seção se concentra em retratar aquilo que se entende por cultura jovem, seus 

agrupamentos, gostos compartilhados, hábitos de consumo de seus participantes e as maneiras 

utilizadas por esses indivíduos de se alcançar distinção ou, por outro lado, identificações 

comuns em diversas neotribos concomitantemente. Somado a isso, a relação de poder existente 

entre jovens e adultos ou, comparativamente, até certo ponto, outsiders e estabelecidos, também 

entra em voga com igual relevância. 

 Durante a segunda subdivisão, os outsiders e os múltiplos cenários e pontos de vista 

dentro dos quais tais sujeitos podem se enquadrar (e se deslocar) determinam o foco nuclear 

dessa abordagem. As identificações individuais e coletivas, os comportamentos sociais 

considerados desviantes, as diferenciações culturais e a relativização de regras dentro de grupos 

diversos são fatores importantes que também são discutidos na segunda seção deste artigo. 

 Por fim, a primeira e a segunda partes, sempre correlacionadas aos processos 

comunicacionais do consumo de conteúdos midiáticos, podem estabelecer uma relação mútua 

e, por fim, estabelecer a conexão pretendida por este trabalho entre os meios de comunicação e 

o surgimento de jovens neotribos urbanas bem como os outsiders. 

 

 A formação de jovens neotribos urbanas  

  Inicialmente, pode-se considerar que “a primeira juventude se prolonga até depois dos 

30 anos. Um terço da vida se desenvolve sob o rótulo de juventude, tão convencional quanto 

quaisquer outros rótulos.” (SARLO, 2013, p. 50). No entanto, não focado apenas na idade, Frith 

(1981) afirma que as primeiras evidências de uma cultura jovem mais restrita foram percebidas 

na década de 1960, uma cultura que se construiu em torno de estações de rádio, filmes, música 

e roupas, caracterizada por movimentos rebeldes não refletores de uma classe social específica, 

mas que absorveram gradualmente características tanto da classe média quanto da working-

class teenage life244. Nesse sentido, a prórpia Beatriz Sarlo (2013) aponta para a relatividade do 

que se entende por juventude, visto ainda que “ser jovem” é um aspecto que aglutina inúmeros 

indivíduos com outras características pessoais discrepantes entre si. Dessa forma: 

 

Culturas jovens sempre foram descritas [...] como culturas de lazer, envolvidas 

em estilos particulares de consumo. O necessário para agrupar jovens 

independentemente de diferenças de classe ou de sexo é um gosto 

compartilhado. O problema da juventude é, então, interpretado como um 

                                                 
244 Uma tradução aproximada da expressão seria: “Vida do trabalhador adolescente”. 
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problema de escolha, se culturas jovens são explicadas em termos de valores 

de classe, subculturas, necessidades psicossociais, ou pressões comerciais. 

(FRITH, 1981, p. 196. Tradução nossa.)245 

 

 Como visto anteriormente com Frith (1981), o gosto compartilhado e o lazer, acima de 

atenuadas diferenças sociais, são as principais razões que justificam o surgimento de uma 

cultura jovem que se desvencilha de responsabilidades mais maduras: “A categoria de ‘jovem’, 

por sua vez, garante um outro set de ilusões, com a vantagem de poder trazer à cena a 

sexualidade e, ao mesmo tempo, desvencilhar-se mais livremente de suas obrigações adultas.” 

(SARLO, 2013, p. 53). Isso ocorre, em parte, porque “muitos tipos importantes de regras são 

criados para os jovens pelos adultos.” (BECKER, 2009, p. 29). 

 Baseado em Frith (1981), a recusa ao mundo adulto se intensifica a partir do momento 

em que o adolescente entra em contato com novas influências culturais e de consumo 

espalhadas pelos meios de comunicação de massa, as quais oferecem novas percepções acerca 

das convenções, muitas vezes hipócritas, dos adultos, que aceleraram o processo de perda de 

autoridade por parte dos pais. 

 É nesse contexto que as culturas jovens começam a se evidenciar, segundo Sarlo (2013), 

como tribais. As tribos jovens aqui exploradas não devem ser examinadas como grupos 

fechados e concretos, mas sim como neotribos: “De fato, ao contrário da estabilidade induzida 

pelo tribalismo clássico, o neotribalismo é caracterizado pela fluidez, pelos ajuntamentos 

pontuais e pela dispersão.” (MAFFESOLI, 2014, p. 137). Por conseguinte, “está claro que, 

como as massas em permanente agitação, as tribos que nelas se cristalizam tampouco são 

estáveis. As pessoas que compõem essas tribos podem evoluir de uma para a outra.” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 10).  

 É importante ressaltar, também, que as tribos aqui retratadas são urbanas: “[...] Em 

formas de sociabilidade que devemos pensar quando falamos de tribos urbanas, sociabilidades 

que se orientam por normas autorreferenciais de natureza estética e ética e que assentam na 

produção de vínculos identitários.” (PAIS, 2004, p. 18). De maneira geral, com fundamento em 

Pais (2004), as tribos urbanas nada mais não que grupos específicos formados por indivíduos 

que compartilham dos mesmos gostos ou ideias, de modo que tais preferências acabam se 

                                                 
245 Youth cultures have always been described [...] as leisure cultures, revolving around particular styles of 

consumption. What is taken to bind youth together despite class or sexual differences is a shared taste. The youth 

problem is, then, interpreted as a problem of choice, whether youth cultures are explained in terms of class values, 

subcultures, psychosocial needs, or commercial pressures. 
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manifestando através da estética, como a vestimenta. Segundo o autor, a apreciação em 

conjunto de um gênero musical como o punk, funk, heavy metal ou techno pode formar uma 

tribo muito bem caracterizada. 

 Ainda segundo Pais (2004), as tribos urbanas formadas por jovens músicos, por 

exemplo, pouco se assemelham às tribos mais tradicionais, formadas por estruturas hierárquicas 

e processo hereditários bem definidos. No entanto, “[...] da mesma forma que as antigas tribos 

se identificavam com determinados meios ambientes, também as novas tribos urbanas se 

identificam com o asfalto, bairros, ruas, lugares de agrupamento de socialidades.” (PAIS, 2004, 

p. 18). Além dos locais de encontro, de acordo com Maffesoli (2014) e Sarlo (2013), o visual é 

uma importante estratégia de comunicação e diferenciação utilizada por grupos: 

 

Os traços de estilo aparecem e desaparecem: voltam as jaquetas pretas por 

uma temporada, as luzes e as sombras do punk podem ser o ponto alto da 

maquiagem, as feridas dos skinheads são recicladas pela tatuagem, o couro 

toma o lugar do jeans, o jeans toma o lugar do couro, topetes com gel ou nucas 

raspadas, garotos que no fundo são um tanto racistas vestem coletes tipo Bob 

Marley. O traje sobressai com o esplendor de sua estrepitosa obsolescência e 

sua arbitrariedade soberana. (SARLO, 2013, p. 49). 

 

 Sob tal perspectiva, é possível compreender que “a juventude não é uma idade e sim 

uma estética da vida cotidiana.” (SARLO, 2013, p. 49). Também, a relação constante entre 

determinado grupo e as marcas estéticas, os aspectos visuais (roupas, cabelo, tatuagens) que 

eles comunicam, uma vez que “existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas 

que uma pessoa usa.” (WOODWARD, 2014, p. 10). Portanto, “parece que é na tentativa de 

rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas que a questão da identidade [...] volta 

a aparecer.” (HALL, 2014, p. 105). Em consonância, para Warnier (2003), grupos também 

podem fornecer identidade aos indivíduos que deles participam. Em concordância com tais 

ideias, infere-se que:  

 

Em todo caso, os matizes da vestimenta, os cabelos multicoloridos e outras 

manifestações punk servem de cimento. A teatralidade instaura e reafirma a 

comunidade. O culto ao corpo, os jogos da aparência só valem porque se 

inscrevem em uma cena ampla na qual cada um é, ao mesmo tempo, ator e 

espectador. (MAFFESOLI, 2014, p. 139). 
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 Nesse sentido, conclui-se ainda que o “neotribalismo força um questionamento similar 

da relação entre gosto musical e estilo visual.” (BENNETT, 1999, p. 613. Tradução nossa).246 

Com base em Frith (1981), a diferença é essencial para a formação e manutenção das culturas 

jovens, visto que um de seus objetivos principais é a forte distinção à cultura dos adultos e das 

pessoas mais velhas. Com isso esclarecido, compreende-se que “a identidade é uma construção 

que se elabora em uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em 

contato.” (CUCHE, 1999, p. 182). Assim, com base em Silva (2014), a estética confere aspectos 

identitários a um conjunto de pessoas tanto por meio da marcação visual quanto pelo modo 

como os outros grupos a enxergam e falam sobre ela.  

 As neotribos retratadas por Maffesoli (2014), portanto, são grupos instáveis dos quais 

fazem parte indivíduos detentores identificações diversas, que frequentemente ou 

simultaneamente se deslocam de uma tribo para outra. Sendo assim, ainda de acordo com 

Maffesoli (2014) e Sarlo (2013), as tribos são formadas por sujeitos que possuem identificações 

comuns e semelhantes, mas, que ao mesmo tempo, buscam por diferenciações que os distingam 

de outras tribos. Nesse âmbito, compreende-se que “a identificação individual e coletiva pela 

cultura tem como corolário a produção de uma alteridade em relação aos grupos cuja cultura é 

diferente.” (WARNIER, 2003, p. 18. Grifo do autor). Nessa mesma conjuntura, “a identidade 

e a diferença têm a ver com a atribuição de sentido ao mundo social.” (SILVA, 2014, p. 96).  

 Por outro lado, Denys Cuche (1999) também se ocupa de um ponto de vista subjetivista, 

o qual entenderia que a identidade poderia ser “[...] uma questão de escolha individual arbitrária, 

em que cada um seria livre para escolher suas identificações.” (CUCHE, 1999, p. 181). Tal 

subjetividade aproxima-se mais da concepção neotribalista, visto que, para Maffesoli (2014), o 

indivíduo se identifica com mais de uma tribo concomitantemente.   

 Em meio às definições exploradas por Cuche (1999), objetivistas e subjetivistas, para se 

explicar a constituição identitária dos sujeitos, os processos de desindividualização abordados 

por Maffesoli (2014) tornam-se essenciais: “A metáfora da tribo, por sua vez, permite dar conta 

do processo de desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e da valorização 

do papel que cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro dela.” (MAFFESOLI, 2014, 

p. 10. Grifos do autor). Visto de outra forma, Maffesoli (2014) afirma que os indivíduos 

                                                 
246 Neo-tribalism forces a similar questioning of the relationship between musical taste and visual style. 
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encaram a dissolução de sua individualidade em grupos variados, sendo livres para, em 

concordância com Cuche (1999), realizar tais escolhas.  

 Em seguida, observa-se que “a identidade permite que o indivíduo se localize em um 

sistema social e seja localizado socialmente.” (CUCHE, 1999, p. 177). Além da identidade, 

“[...] a comunicação, ao mesmo tempo, verbal e não verbal, constitui uma vasta rede que liga 

os indivíduos entre si.” (MAFESOLI, 2014, p. 146). Dessa forma, fundamentado em Maffesoli 

(2014) e Cuche (1999), confirma-se que a identidade e a comunicação são responsáveis pela 

interligação de sujeitos e pela formação de grupos com interesses comuns.  

 Ainda sob tal perspectiva, apreende-se que “[...] as tribos geram sentimentos de pertença 

e os seus marcos convivais são garante de afirmações identitárias.” (PAIS, 2004, p. 23). Nesse 

sentido, “[...] redescobrimos que o indivíduo não pode existir isolado, mas que ele está ligado, 

pela cultura, pela comunicação, pelo lazer e pela moda, a uma comunidade.” (MAFFESOLI, 

2014, p. 147).  

 Portanto, esse neotribalismo possui aspectos variáveis, uma vez que os indivíduos 

componentes desses novos grupos “[...] são dominados pela indiferenciação, pelo ‘perder-se’ 

em um sujeito coletivo.” (MAFFESOLI, 2014, p. 19). Assim, confirma-se que “nenhum grupo, 

nenhum indivíduo está fechado a priori em uma identidade unidimensional.” (CUCHE, 1999, 

p. 192).  

 Por consequência, em meio a essa lógica tribal, “o que nos parece ser uma opinião 

individual é, de fato, a opinião de tal ou tal grupo ao qual pertencemos.” (MAFFESOLI, 2014, 

p. 137). Esse mesmo pensamento pode ser estendido quando é considerado que, “de fato, cada 

indivíduo integra, de maneira sintética, a pluralidade das referências identificatórias que estão 

ligadas à sua história. A identidade cultural remete a grupos culturais de referência cujos limites 

não são coincidentes.” (CUCHE, 1999, p. 194-195). Portanto, com base em Hall (2014) e 

Maffesoli (2014), afirma-se que, assim como as tribos, as identidades são fluidas: 

 

[...] um eu coletivo capaz de estabilizar, fixar ou garantir o pertencimento 

cultural ou uma “unidade” imutável que se sobrepõe a todas as outras 

diferenças – supostamente superficiais. Essa concepção aceita que as 

identidades não são nunca unificadas; que elas não, na modernidade tardia, 

cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, singulares, 

mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que 

podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma 

historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e 

transformação. (HALL, 2014, p. 108. Grifo do autor).  
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 Como visto anteriormente, Cuche (1999) explora a multidimensionalidade das 

identificações, considerando que “esta identidade com múltiplas dimensões em geral não causa 

problema e é bem aceita.” (CUCHE, 1999, p. 195). Talvez isso não se aplique às tribos mais 

tradicionais que, de acordo com Maffesoli (2014), eram mais restritas. Portanto, no que diz 

respeito às neotribos, “[...] trata-se antes de ir e vir de um grupo a outro do que da agregação a 

um bando, a uma família, a uma comunidade.” (MAFFESOLI, 2014, p. 137). 

 Uma visão suavemente distinta proposta por Warnier (2003) concorda com o aspecto 

subjetivista de que determinado indivíduo tem poder sobre a escolha de suas identificações, 

mas considera que as regras de um grupo também exercem grande influência no sujeito que 

dele participa: 

 

O indivíduo não é um ser sob influência, inteiramente pilotado de fora pela 

sociedade à qual ele pertence e de dentro por sua própria cultura incorporada. 

Cada um age sobre si mesmo e sobre os outros, de acordo com os seus meios, 

grandes ou pequenos. Esta ação comporta uma certa parte de liberdade e de 

racionalidade. Além disso, para alcançar seus objetivos, a ação em sociedade 

deve levar em conta a ação dos outros e ajustar-se a ela. (WARNIER, 2003, p 

19). 

 

 Ainda baseado em Warnier (2003) e seguindo por esse mesmo raciocínio, assimila-se 

que um indivíduo inserido em determinado grupo possui o controle de suas identificações desde 

que obedeça às normas propostas pelo conjunto: “Há, entre os membros de uma sociedade, um 

certo grau de consenso sobre como classificar as coisas a fim de manter alguma ordem social. 

Por fim, esses sistemas partilhados de significação são, na verdade, o que se entende por 

‘cultura’”. (WOODWARD, 2014, p. 42). Igualmente, “[...] a cultura é uma totalidade complexa 

feita de normas, de hábitos, de repertórios de ação e de representação, adquirida pelo homem 

enquanto membro de uma sociedade.” (WARNIER, 2003, p. 23).  

 

Os outsiders 

 De acordo com Howard Saul Becker (2009), é possível entender a cultura em termos 

mais restritos, como por exemplo, a partir de grupos menores dentro da ampla sociedade: “É 

possível mostrar que cada um desses grupos tem certos tipos de entendimento comuns e, 

portanto, uma cultura.” (BECKER, 2009, p. 90). No caso de identificações coletivas, a cultura 

pode ser entendido como “[...] uma organização de entendimentos comuns aceitos por um 

grupo, [...] igualmente aplicável aos grupos menores que compõem uma sociedade moderna 
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complexa, grupos étnicos, religiosos, regionais, ocupacionais.” (BECKER, 2009, p. 90). Assim, 

segundo Warnier (2003), a cultura é um forte indicador de identificação ou diferenciação entre 

grupos.   

 O consenso e as normas citados por Woodward (2014) e Warnier (2003) também se 

aplicam a uma maior escala da sociedade como afirmado por Becker (2009), ou seja, deve-se 

considerar que existem leis que delimitam padrões sociais mais amplos e gerais, dos quais 

algumas pessoas se escondem entrando em tribos: 

 

Se os indivíduos que integram algumas tribos urbanas se distanciam de 

determinados padrões sociais, não é propriamente com o objetivo de se 

isolarem de tudo o que os rodeia, mas para se reencontrarem com grupos de 

referência mais próximos dos seus ideais. Como é difícil preservarem a sua 

diferença nas tramas da sociedade convencional – ou dela saírem quando a 

diferença é uma manifestação de exclusão social –, investem-se em redes 

relacionais de proximidade que recriam novas cenas urbanas e de filiação 

social. (PAIS, 2004, p. 17-18). 

 

 O distanciamento de padrões sociais específicos abordado por Pais (2004) abre espaço 

para a discussão sobre o comportamento desviante e os outsiders, fazendo aqui um 

entrelaçamento com as culturas jovens urbanas e suas tribos justificado pelo caráter marginal 

atribuído por Frith (1981) a essas estruturas.   

 Inicialmente, deve-se levar em conta que “[...] a identidade cultural aparece como uma 

modalidade de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença cultural.” (CUCHE, 

1999, p. 177). Também é essencial esclarecer que o comportamento social desviante descrito 

por Becker (2009), portanto, não está relacionado a descumprimentos da lei: “Pessoas que se 

envolvem em atividades consideradas desviantes enfrentam tipicamente o problema de que sua 

concepção a respeito do que fazem não é partilhada por outros membros da sociedade.” 

(BECKER, 2009, p. 90). Com o mesmo foco, institui-se que “o desviante é alguém a quem esse 

rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam 

como tal.” (BECKER, 2009, p. 22). 

 A relação entre tal comportamento desviante e as neotribos torna-se importante, “[...] 

agora que estão caindo as barreiras ideológicas e que o tribalismo é verificado 

quotidianamente.” (MAFFESOLI, 2014, p. 179). Uma vez que um sujeito participa de várias 

tribos simultaneamente, infere-se que: “Uma sociedade tem muitos grupos, cada qual com seu 

próprio conjunto de regras, e as pessoas pertencem a muitos grupos ao mesmo tempo. Uma 

pessoa pode infringir as regras de um grupo pelo próprio fato de ater-se às regras de outro.” 
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(BECKER, 2009, p. 21). Sob essa perspectiva, é possível inteirar que “toda identidade tem, à 

sua ‘margem’, um excesso, algo a mais.” (HALL, 2014, p. 110. Grifo do autor). Dessa forma: 

 

A pessoa (persona) representa papéis, tanto em sua atividade profissional 

quanto no seio das diversas tribos de que participa. Mudando o seu figurino, 

ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos, amicais), 

assumir o seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do theatrum mundi. 

(MAFFESOLI, 2014, p. 138. Grifo do autor). 

 

 Nada obstante, o tribalismo aqui tratado, “[...] sob seus aspectos mais ou menos 

reluzentes, está impregnando cada vez mais os modos de vida. Eu tenderia a dizer que ele está 

se tornando um fim em si. Isto é, através de bandos, clãs e gangs ele recorda a importância do 

afeto na vida social.” (MAFFESOLI, 2014, p. 179-180). Assim, ancorado em Maffesoli (2014) 

e Becker (2009), conclui-se que a variedade de tribos das quais um único indivíduo participa 

acaba criando tensões, incrementadas pelas grandes diferenças entre os numerosos 

agrupamentos. O neotribalismo, portanto, está relacionado ao “[...] entrecruzamento flexível de 

uma multiplicidade de círculos cuja articulação forma as figuras da socialidade247.” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 140). No entanto, tal flexibilidade tribal formadora de socialidades 

proposta por Maffesoli (2014), nem sempre ocorre incontestavelmente: 

  

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em 

algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de 

comportamento a elas apropriados, especificando algumas ações como 

“certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a 

pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, 

alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo 

grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider. Mas a pessoa assim rotulada 

pode ter uma opinião diferente sobre a questão. Pode não aceitar a regra pela 

qual está sendo julgada e pode não encarar aqueles que a julgam competentes 

ou legitimamente autorizados a fazê-lo. Por conseguinte, emerge um segundo 

significado do termo: aquele que infringe a regra pode pensar que seus juízes 

são outsiders. (BECKER, 2009, p. 15. Grifos do autor). 

  

De acordo com Norbert Elias (2000), há uma relação constante resumida em 

“estabelecidos-outsiders”. Segundo o autor, os estabelecidos são membros mais antigos de um 

                                                 
247 “De maneira quase animal, sentimos uma força que transcende as trajetórias individuais, ou, antes, que faz com 

que elas se inscrevam em um grande balé cujas figuras, por mais estocásticas que sejam, no fim das contas, nem 

por isso deixam de formar uma constelação cujos diversos elementos se ajustam sob a forma de sistema sem que 

a vontade ou a consciência tenham nisso a menor importância. É esse o arabesco da socialidade.” (MAFFESOLI, 

2014, p. 138). 
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grupo, que seguem as regras do mesmo; os outsiders, por outro lado, são aqueles indivíduos 

“[...] tidos como não observantes dessas normas e restrições.” (ELIAS, 2000, p. 26). Talvez 

seja por esse motivo, pautado nessa relação entre os estabelecidos e os outsiders, que Becker 

(2009) considera o outsider, o indivíduo que possui um comportamento desviante de 

determinadas regras de um grupo específico, como uma criação social: “[...] grupos sociais 

criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a 

pessoas particulares e rotulá-las como outsiders.” (BECKER, 2009, p. 21-22. Grifos do autor). 

 Grande parte dos grupos considerados outsiders, com base em Becker (2009) e Frith 

(1981), é jovem, visto que essa parcela ocupa uma posição marginal com relação aos hábitos e 

costumes dos adultos: 

 

O argumento sociológico é que a cultura jovem de lazer é uma solução aos 

problemas comuns da adolescência: todas as pessoas jovens ocupam uma 

posição transitória similar enquanto se movem da família pela qual foram 

criadas aos sistemas econômico e social nos quais devem eventualmente se 

encaixar; todas as pessoas jovens têm, em outras palavras, um status social 

marginal. (FRITH, 1981, p. 195. Tradução nossa. Grifos do autor).248 

 

 Segundo Becker (2009), os outsiders são aqueles que, julgados desviantes por outras 

pessoas, situam-se fora de determinado grupo, diferenciando-se dos indivíduos “normais” desse 

mesmo grupo. A esses agrupamentos, muitas vezes é conferido o papel “[...] de outsiders em 

relação aos grupos estabelecidos e mais poderosos, cujos padrões, crenças, sensibilidade e 

costumes são diferentes dos seus.” (ELIAS, 2000, p. 174). Todavia, os “‘outsiders’, do ponto 

de vista da pessoa rotulada de desviante, podem ser aquelas que fazem as regras de cuja violação 

ela foi considerada culpada.” (BECKER, 2009, p. 27. Grifo do autor). Por conseguinte, com 

fundamento em Becker (2009) e Elias (2000), pode-se afirmar que a atribuição da característica 

de desviante a determinado indivíduo não é fixa, mas relativa ao grupo dentro do qual o mesmo 

está, ou seja, de acordo com a definição de quem são os estabelecidos e quem são os outsiders 

a partir do olhar de uma tribo específica. 

 Por conseguinte, considerando que a diversidade influencia na constituição de um 

conjunto, “algumas pessoas podem ser rotuladas de desviantes sem ter de fato infringido uma 

regra.” (BECKER, 2009, p. 22). Portanto, consegue-se determinar o seguinte sobre alguns 

                                                 
248 The sociological argument is that youth leisure culture is a solution to the common problems of adolescence: 

all young people occupy a similar transitional position as they make their move from the family in which they 

were brought up to the economic and social system into which they must eventually fit; all young people have, in 

other words, a marginal social status. 
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indivíduos ou grupos considerados outsiders: “Embora suas atividades estejam formalmente 

dentro da lei, sua cultura e modo de vida são suficientemente extravagantes e não convencionais 

para que eles sejam rotulados de outsiders pelos membros mais convencionais da comunidade.” 

(BECKER, 2009, p. 89). 

 Como explorado anteriormente com Frith (1981) e Becker (2009), as culturas jovens 

encontram-se constantemente às margens da sociedade, frequentemente associadas à 

delinquência, isto é, são outsiders permanentes. No entanto, mesmo que isolada, a juventude é 

considerada por Frith (1981) um caminho certeiro para o mercado: “A importância de 

‘adolescente’ como um conceito era que ele descrevia um estilo de consumo.” (FRITH, 1981, 

p. 182. Tradução nossa. Grifo do autor).249 Consequentemente, considera-se que “a renovação 

incessante, necessária ao mercado capitalista, captura o mito da novidade permanente que 

também impulsiona a juventude.” (SARLO, 2013, p. 54). Nesse sentido: 

 

Os jovens parecem ser mais livres que o resto da sociedade, parcialmente pela 

razão sociológica padrão – eles estão em uma posição marginal; eles não são 

limitados, como os mais velhos, pelas rotinas e relacionamentos familiares e 

profissionais. Mas é pelo fato de eles não serem realmente livres que isso 

importa. A verdade sobre a cultura jovem é que os jovens deslocam para o seu 

tempo livre os problemas sobre trabalho, família e futuro. (FRITH, 1981, p. 

201. Tradução nossa. Grifo do autor).250 

 

 Frith (1981) afirma que os adolescentes, principalmente aqueles de classe média com 

maior acesso à televisão e rádio, passaram a consumir mais, tornando-se parte de uma cultura 

mais globalizada que extrapola a vizinhança ou a escola. Consequentemente, entende-se que 

“[...] existe um constante movimento de vaivém entre as tribos e a massa, que se inscreve em 

um conjunto que tem medo do vazio.” (MAFFESOLI, 2014, p. 182). O fenômeno de 

extrapolação de pequenos núcleos sociais para o globo se encaixa, então, “[...] em uma lógica 

tribal, que não pode existir senão inserida na massa, através do encadeamento da rede.” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 183).  

                                                 
249 The important thing about ‘teenager’ as a concept was that it described a style of consumption.  

 
250 Youth seem to be freer than everyone else in society, partly for the standard sociological reason – they are in a 

marginal position; they are not bound, like their elders, by the routines and relationships of family and career. But 

this is because they are not really free that this matters. The truth of youth culture is that the young displace to 

their free time the problems of work and family and future. 
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 Como visto anteriormente com Frith (1981), as culturas jovens são intimamente 

associadas ao lazer e ao consumo, que manifestados de maneiras hostis a outros grupos com 

idades mais avançadas, podem demarcar a diferença entre eles.  O autor fornece o exemplo das 

flappers251, que “[...] simbolizavam uma caprichosa busca por gratificação instantânea, uma 

obsessão fashion e por estilo e imagem. O valor dominante era a liberdade pessoal.” (FRITH, 

1981, p. 191. Tradução nossa. Grifo nosso).252 Com fundamento em Becker (2009), esse anseio 

à diferenciação pode ser considerado um mecanismo de autossegregação utilizado pelos jovens, 

segundo o qual é mantido um conjunto de expressões simbólicas, tais como linguagem e 

vestimentas, utilizado por grupos com o intuito de se definir os limites entre os componentes 

de uma tribo e os outsiders.  

 Dentro dessa perspectiva, percebe-se que “muitos grupos desviantes, entre os quais os 

músicos de casa noturna, são estáveis e duradouros. Como todos os grupos estáveis, 

desenvolvem um modo de vida característico.” (BECKER, 2009, p. 89). Assim, Becker (2009) 

consolida a ideia, já abordada, de que os microgrupos formados por outsiders possuem uma 

cultura própria. Por conseguinte, “[...] assim que começamos a considerar as diferenças entre 

culturas jovens, torna-se, então, óbvio que elas refletem não apenas gostos e valores de 

consumo, mas também forças de produção, forças no mercado de trabalho.” (FRITH, 1981, p. 

196. Tradução nossa. Grifo do autor).253 Ou seja, segundo Frith (1981), associado à ideia de 

que as culturas jovens centralizam seus interesses no lazer e no consumo, está o fato de que tais 

culturas também fazem parte de uma cadeia de produção cultural própria, com instituições e 

meios de expressão particulares. 

 A partir dessa desvinculação, agora produtiva, da cultura jovem ao universo adulto, a 

mídia não encontra, de acordo com Frith (1981), problemas na banalidade da vida adolescente 

em si, mas nos aspectos sexuais e violentos que a mesma pode elevar: “Os meios de 

comunicação de massa [...] estavam preocupados em promover o uso responsável de produtos 

adolescentes, em enraizar o consumo adolescente na estrutura da família de classe média ideal 

– pequena, íntima, racional, mutuamente respeitosa.” (FRITH, 1981, p. 187. Tradução 

                                                 
251 Jovens garotas que se comportam de maneira não convencional, rebeldes. 
252 The shock effects of this youth movement lay in the areas of consumption: the flappers symbolized a faddish 

pursuit of instant gratification, an obsession with fashion and style and image. The dominant value was personal 

liberty. 
253 But once we start considering the differences between youth cultures, it then becomes obvious that they reflect 

not just consumer tastes and values but also forces of production, forces in the labor market. 
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nossa).254 No entanto, de acordo com Sarlo (2013), o foco dos jovens está em consumir produtos 

culturais atualizados e de rápida assimilação, discursos fast e com obsolescência acelerada. 

 Por conseguinte, fundamentado em Frith (1981) e Sarlo (2013), conclui-se que as tribos 

jovens buscam o prazer instantâneo através do apego a aspectos efêmeros dos produtos que 

consomem, vide a forma fugaz com que parte desses mesmos produtos acabam tornando-se 

obsoletos no mercado. Mesmo assim, essas atividades aparentemente superficiais não deslocam 

as culturas jovens da lógica tribal, em razão da afirmação de Maffesoli (2014) de que as tribos 

podem possuir algum objetivo ou finalidade relevantes quando permanecem agrupadas, 

entretanto, não é esse o primordial: “O importante é a energia dispendida para a constituição do 

grupo como tal. Dessa maneira, elaborar novos modos de viver é uma criação pura à qual 

devemos estar atentos.” (MAFFESOLI, 2014, p. 177. Grifo do autor).  

 Ainda sobre a relação entre os adolescentes e a mídia, Frith (1981) afirma que já houve 

um medo de que os jovens pudessem se tornar alvos passivos de manipulações mercadológicas, 

as quais fariam com que o consumo indiscriminado, sem valor algum, ocorresse. Segundo o 

autor, essa perspectiva traria o adolescente como uma criação comercial, o que resultaria em 

uma espécie de cultura niilista, da qual fariam parte os jovens despreocupados com 

responsabilidades, mais focados nos prazeres rápidos e imediatos. No entanto, o próprio Frith 

(1981) considera essa visão antiquada e mais cabível às primeiras décadas do século XX. Nesse 

sentido, de acordo com Frith (1981) e Sarlo (2013), o mercado se adequou às necessidades 

rápidas e fugazes dos adolescentes, fornecendo-os produtos igualmente instantâneos, mesmo 

que suas culturas não se limitem a isso. 

 

Considerações finais 

 Conclusivamente, é possível encontrar pontos de congruência ao relacionar as 

identificações com as jovens neotribos urbanas e, também, encontrar consequências que surgem 

a partir desse tipo de conexão.  Assim como Hall (2014) e Silva (2014) consideram as 

identificações como estruturas mutantes, desenraizadas e em constante construção, é possível 

atribuir essas mesmas características à fluidez das neotribos, estruturas que permitem a 

participação de um único indivíduo em grupos diversos concomitantemente, dentro dos quais 

há um frequente movimento de vaivém que impede a fixação dos sujeitos em tribos específicas 

                                                 
254 The mass media […] were concerned to promote the responsible use of teenage products, to root teenage 

consumption in the framework of the ideal middle-class family – small, intimate, rational, mutually respectful. 
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por muito tempo, conferindo-os identificações múltiplas e cambiantes que, por vezes, podem 

se entrelaçar e entrar em conflito. Esse fenômeno é importante, também, por abrir espaço a uma 

possível e posterior discussão acerca da hibridação cultural de Canclini (2015) que é, 

visivelmente, um aspecto marcante responsável pelo cosmopolitismo dentro do qual os 

indivíduos circulam. 

 A partir da circulação de indivíduos por inúmeros grupos diferentes simultaneamente e 

da diferença entre eles começam a surgir os outsiders. Becker (2009) reitera essa afirmação ao 

dizer que um indivíduo, participando de mais de um grupo ao mesmo tempo, pode acabar 

infringindo as regras de uma tribo ao se ater às normas de outra, tornando-se assim um outsider. 

Dessa forma, é possível afirmar que, em meio às neotribos, há um constante movimento de 

acolhimento e segregação de indivíduos, visto que a participação em múltiplos grupos é 

possível desde que todas as regras sejam cumpridas, sem que o pertencimento à determinada 

tribo interfira na aceitação em outra. 

 Por fim, conclui-se que os meios de comunicação detêm grande influência na formação 

de jovens neotribos urbanas, principalmente no que se diz respeito a questões identificatórias, 

como gostos e estilos (vestimentas, cortes de cabelo, tatuagens) compartilhados. No entanto, é 

necessária a ressalva de que aspectos e escolhas individuais, às vezes arbitrários e não 

necessariamente relacionados a conteúdos midiáticos, também podem interferir fortemente na 

formulação de grupos. 

  

Referências 

 
BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

BENNETT, Andy. Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and 

musical taste. Sociology, v. 33, n. 3, p. 599-617, 1999. 

 

CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: EDUSP, 2015. 

 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 

 

ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

 

FRITH, Simon. Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of Rock’n’Roll, New York: Pantheon 

Books, 1981.  

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015. 

 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
518 

 

____, Stuart. Quem precisa de identidade? In: Identidade e diferença: A perspectiva dos Estudos 

Culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de massa, 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. 

 

PAIS, José Machado; DA SILVA BLASS, Leila Maria. Tribos urbanas: produção artística e 

identidades. São Paulo: Annablume, 2004. 

 

SARLO, Beatriz. Cenas da vida pós-moderna: Intelectuais, arte e videocultura na Argentina. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2013. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: Identidade e diferença: A 

perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

WARNIER, Jean-Pierre. A mundialização da cultura. Bauru: EDUSC, 2003. 

 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: Identidade e 

diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

 

 

 

  



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
519 
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Resumo 

O artigo apresenta um estudo acerca das postagens dos leitores do portal G1 e sites da Folha de 

São Paulo e das revistas Veja e Época, sobre matérias publicadas no dia 20 de outubro em que 

o ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha (PMDB), teve sua prisão preventiva 

decretada e foi levado à superintendência da Polícia Federal. A proposta é investigar a mudança, 

como o próprio título indica, ‘da audiência para usuário’, ou seja, da recepção midiática diante 

da convergência tecnológica e das novas relações sociais advindas com a internet. Buscamos 

responder se a postura de mero telespectador é substituído pelo usuário participativo, critico e 

que expõe sua opinião e indignação por meio de postagens na rede.   

 

Palavras-chave: Mídia; Estudos de Recepção; Audiência; Usuário.  

 

 

Introdução 

 A expressão que foi definida como título deste artigo, ‘de audiência a usuário’, foi 

baseada nos estudos de Orozco (2009) sobre a convergência tecnológica que multiplica as 

combinações de formatos, linguagens e estéticas, nas diversas telas e que abre novos cenários 

e possibilidades para interações comunicativas. Neste sentido “as audiências vão deixando de 

ser apenas isso e vão se tornando usuárias, produtoras e emissoras, uma vez que a interatividade 

que as novas telas possibilitam ultrapassa a mera interação simbólica” (OROZCO, 2009, p. 

183).  

Observamos o exposto acima por meio da análise de comentários de internautas sobre a 

prisão do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB), ocorrida no dia 20 de outubro de 2016 

no portal de notícias G1, nos sites da Folha de São Paulo e das revistas Veja e Época, assim 

como em suas páginas do Facebook. A proposta é investigar se as audiências passam a ser, 

conforme Orozco (2009), criadoras de seus próprios referentes e não apenas como recriadoras 

simbólicas de significados ou interpretações dos referentes produzidos e emitidos pela mídia.   

                                                 
255  Trabalho apresentado no GT 10 Narrativas midiáticas e consumo do VIII Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016. 

²Jornalista, especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing. Mestranda em Comunicação da Linha de 

Pesquisa Mídia e Cultura da UFG. E-mail:leticiajury@gmail.com  

³ Professor Associado III, integra o PPGCOM/UFG (LP: Mídia e cultura) e o PPGIDH/ UFG (LP: Práticas e 

representações sociais). E-mail: goiamerico@uol.com.br 
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 O presente artigo busca uma reflexão sobre a recepção midiática, que conforme Sousa 

(2006) precisa ser problematizada, revisitada e reinterpretada, no contexto de uma sociedade 

que está inserida em novas relações com os meios de comunicação. Para o autor, é preciso 

novos olhares para compreender a temática da recepção, e é justamente isto que nos propomos 

a fazer por meio deste artigo.  

 Neste sentido é preciso fazer uma breve abordagem sobre o jornalismo na internet, o 

que de acordo com Pinho (2003), se caracteriza pela multiplicidade de informações, conteúdos 

e explora a linguagem eletrônica em todas as suas possibilidades, com muita interatividade e 

com ampla utilização de material audiovisual. Para o autor, o jornalismo on line se diferencia 

do tradicional pela forma de tratamento dos dados e pelas relações que são articuladas com os 

usuários.  

 É justamente neste contexto que o jornalismo deixou de ser unidirecional, como nos  

mostra também Steganha (2010), e passou a ter várias entradas e saídas, alterando o papel do 

emissor e do receptor no que se refere a produção de conteúdo, além de dar origem a novas 

formas de conversação e relacionamentos. Quanto às mídias sociais, na avaliação da autora, 

não existe competição, mas complementação, o que abre espaço para a atividade jornalística 

em que o próprio jornalista se aproxima do leitor e cria novas formas de interação, como vamos 

analisar a seguir. 

 

Comunicação múltipla: de audiências-receptivas para audiências-usuários 

 Segundo Orozco (2014), como sociedade, e enquanto indivíduos, o cenário que nos 

encontramos é de uma comunicação múltipla e permanente, em que existe a convergência de 

todas as dimensões comunicativas, por exemplo, a massiva, das redes sociais, que ele denomina 

de interativo-digital, do correio eletrônico, que é a interpessoal-digital, e interpessoal-analógica, 

que é a comunicação por meio do telefone. Conforme circunstâncias técnicas, econômicas, 

culturais, políticas, de gênero e de idade, há audiências que estão em algumas destas dimensões 

e outras que estão em todas.  

 Neste cenário existe uma desconstrução dos processos interativos, pois a audiência, não 

apenas interpreta simbolicamente a mensagem, mas pode transformar, criar e participar. É o 

que Orozco (2014) denomina de mudança de papel ou status de audiências. “Manifesta-se em 

uma passagem, por enquanto, e talvez, em seguida, em uma mutação, de audiências-receptivas 

para audiências-usuários, já que as novas telas permitem transcender a mera interação simbólica 

com elas” (OROZCO, 2014, p. 57).      
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Na avaliação do autor, é talvez, uma das mudanças sociais mais significativas nos dias 

atuais, pois altera o paradigma de estar como espectador para uma cultura da participação, o 

que as torna audiências produtoras. Mas como pode ser compreendido este novo cenário de 

midiatização? Conforme Orozco (2014), a tendência e o fenômeno da midiatização 

contemporânea se manifestam na medida em que as instituições de comunicação refazem e 

transformam as interações sociais. 

 Como se dá efetivamente tais transformações? O estar como audiência se ampliou 

territorialmente devido as possibilidades de mobilidade e portabilidade, o que permite 

alternativas diversas de somar canais e linguagens às novas tecnologias, por exemplo. Desta 

forma, de acordo com Orozco (2014) surge a figura do usuário, que se difere da audiência. “Ser 

usuário pressupõe o gerenciamento da audiência” (OROZCO, 2014, p. 69).  

 

Em outras palavras: ser audiência, hoje, significa ser muitas coisas ao mesmo 

tempo; abarca diferentes modos de estar, desde um mero estar contemplativo, 

de espectadores ou receptores passivos, até receptores ativos ou hiperativos, e 

ainda usuários interativos, criadores e emissores. Simultaneamente, é preciso 

reconhecer que a tendência é a de deixar de ser audiências definidas pelos 

modos de estar como receptores na comunicação para sê-los em função dos 

modos de agir com usuários e emissores, na produção comunicativa, onde a 

criação e a interatividade dominam (OROZCO, 2014, p. 70).      

 

Sodré (2012) também contribui com o nosso estudo, ao pontuar que a interação 

semioticamente regida pelo modelo de uma massa anônima e heterogênea, dá lugar à 

interatividade, por meio da internet. Segundo o autor, isto dá margem a novas formas de 

participação coletiva na restauração da vida democrática. Ele apresenta a expressão bios virtual, 

local onde os impulsos digitais e imagens se convertem em prática social. É neste sentido, que 

diante das telas e monitores, conforme Sodré (2012) desaparece a figura do mero espectador, 

que é substituído pelo membro orgânico de uma ambiência que deixa de funcionar na escala 

tradicional do corpo humano para adequar-se existencialmente pela imersão.    

O ciberespaço seria então uma nova mídia? Brito (2006) diz que vai, além disto, é uma 

nova dimensão, espaço de circulação simbólica, de fluxos incessantes, arquivo vivo e renovado 

a todo instante de ideias, produtos e informações (2006, p. 208), o que resulta em possibilidade 

de interatividade e diálogo. “Por não ser unidirecional, o ciberespaço supera a visão de emissor 

e receptor, abrindo um novo espaço de debate e embate” (BRITO, 2006, p. 209).  
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Usuário: revolta e senso de justiça 

Como se portam os usuários diante dos casos de corrupção que são veiculados na mídia? 

Por serem inúmeras as matérias em portais e mídias sociais sobre escândalos, prisões, 

depoimentos e delações, definimos como tema para esta investigação a prisão de Eduardo 

Cunha. Iniciamos por ‘Após ser preso, Cunha fará exame no IML nesta quinta-feira, em 

Curitiba’, publicada no portal G1 no dia 20 de outubro às 6h55. As 8h48 no momento em que 

a primeira análise foi realizada, a notícia havia sido comentada por 74 leitores, sendo que ao 

final do dia foram registrados 212 comentários. Para entendermos o teor da matéria, abaixo, 

trecho do que foi veiculada.  

 

O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 

que foi preso   nesta quarta-feira (19), em Brasília, fará exame de corpo de 

delito na manhã desta quinta-feira (20) no Instituto Médico-Legal (IML), em 

Curitiba. O procedimento é padrão após a prisão e estava previsto para 

começar por volta das 9h, de acordo com a Polícia Federal (PF). No entanto, 

até as 9h50, o investigado não tinha chegado ao IML. Cunha está detido na 

sede da Superintendência da PF e foi preso preventivamente, ou seja, por 

tempo indeterminado. Ele está sozinho em uma das celas e sem contato com 

os demais presos (G1, 2016).  

 

Neste sentido, a matéria é informativa e traz de forma resumida os procedimentos que 

o acusado iria se submeter após a prisão. No entanto, ao analisar os comentários postados 

observamos que eles não se referem exclusivamente ao texto da matéria, ou seja, muitos leitores 

aproveitaram para expor sua revolta contra o presidente Temer, criticar as reformas propostas 

pelo seu governo, cobrar a prisão de outros políticos, elogiar a operação Lava-Jato e o juiz 

Sérgio Moro, dentre outros posicionamentos.  

No quadro abaixo, compilamos alguns comentários e mantivemos a escrita original com 

textos em caixa alta e baixa, expressões, erros gramaticais, abreviações, para não interferir na 

originalidade dos mesmos. Dividimos o quadro em comentários sobre a referida matéria e 

posicionamentos contrários ao presidente Michel Temer. Em seguida, apresentamos uma breve 

análise do discurso dos internautas, com o objetivo de entender seu posicionamento crítico 

diante da matéria veiculada. 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/juiz-federal-sergio-moro-determina-prisao-de-eduardo-cunha.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/juiz-federal-sergio-moro-determina-prisao-de-eduardo-cunha.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/eduardo-cunha-chega-curitiba-para-ser-levado-sede-da-policia-federal.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/10/eduardo-cunha-chega-curitiba-para-ser-levado-sede-da-policia-federal.html
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Quadro 1 – Comentários dos leitores do portal G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a matéria 

Bertin - ueh! Os Presos da Lava Jato também tem que ser 

separados por Facção que nem nos Presídios comuns? 

José Faria - Xadrez no maior Ladrão do Brasil nove dedos 

vulgo Jararaca mentiroso é seu bando de bandidos 

acovardados é a mosquita zica já. 

Valter - Que tenha uma péssima estadia. E é melhor que fique 

isolado dos outros presos da lava jato, caso contrário será 

formado uma nova quadrilha. 

Ivo Machado - Tem que revezar, se prender todos os políticos 

lalaus do Brasil de uma vez, não tem cela disponível. 

Sérgio Galvão - Senti falta do japonês, da exposição 

midiática, das algemas, dos policiais da PF mascarados e 

armados com fuzis. Cunha teve tratamento 

DIFERENCIADO... 

Ricardo Staak - Foi revoltante a alegação do Cunha. "Eu não 

sou proprietário de contas no exterior, eu sou instituidor de um 

trusti e sou Member Owner desse trusti", que quer dizer 

Membro Proprietário está nos chamando de burros 

cinicamente pela TV. 

Wendell Carmo - Essa lavajato e uma piado um cara igual ao 

Cunha roubou bilhões dos cofres públicos e sua ganancia pelo 

dinheiro não tem tamanho, por isso eu quero que eles 

devolvam esses bilhões ele devolvendo o dinheiro pode soltar 

ele mala. 

 

 

 

 

Referências a Michel Temer 

Agnaldo Ferreira - Não vamos aceitar essas atrocidades das 

reformas trabalhistas e da previdência moleques FHC TEMER 

AÉCIO O ÚNICO OBJETIVO E A DESTRUIÇÃO DOS 

TRABALHADORES.  

Wilson Roberto - aecio, alkmia, serra fhc capez ladrao de 

merenda escolar 

Carlos - Bom agora creio eu que não há mais desculpas para 

prender o encantador de burros que por sinal não está mais 

conseguindo encantar seus seguidores 

Flávio Lopes - A pergunta que não quer calar, o que leva um 

presidente da república a abreviar uma missão presidencial, 

para retornar ao Brasil as pressas após Cunha ser preso? 

Alberto Filho – Medo de ser preso no exterior.  

Marcos Rodrigues - O homenzinho de deus, cunha, salivando 

no cangote do homenzinho das sombras, temer.... 
Fonte: G1 

  

Quais as principais características dos comentários? Revolta e agressividade. Utilização 

de termos como ‘facção’, ‘quadrilha’, ‘políticos lalaus’, ‘jararacas mentirosos’, ‘bando de 

bandidos acovardados’, ‘encantador de burros’, ‘ladrões de merenda escolar’, ‘homenzinho das 

sombras’ demonstram a representação dos políticos para os eleitores. As postagens com erros 

de português e que utilizam termos jocosos demonstram ainda a escrita apressada dos 
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internautas, que desejam se manifestar de forma instantânea, ou seja, na velocidade da internet, 

no fluxo da informação. 

 A análise dos comentários acima, as expressões utilizadas, as ironias dos internautas, as 

agressões aos políticos por meio de termos pejorativos, nos remetem a Orozco (2014) que diz 

que nunca antes se havia tido a opção real de participar diretamente na interlocução com as 

mensagens, com produtores e emissores, ou seja, uma participação horizontal ampliada, 

“intercambiando papéis de emissor e receptor em ambos os casos, como acontece atualmente 

com os sítios na rede de computadores, desenhados para isso e com as redes sociais” 

(OROZCO, 2014, p. 85).  

Observamos ainda o que Orozco (2014) pontua acerca da percepção crítica das 

audiências ante as mensagens dos meios de comunicação e a grande mutação em que as pessoas 

modificam sua maneira de interagir devido “à mudança drástica de papéis, expectativas e 

gratificações possíveis na interação contemporânea” (2014, p. 85). Basta analisar as críticas 

direcionadas ao presidente Michel Temer (PMDB) e aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Roussef, que foram criticados nos comentários, mesmo não tendo sido citados 

em parte nenhuma da matéria, o que nos dá pistas de que na internet o usuário ocupa papel de 

protagonista.  

  Em seguida, analisamos a matéria ‘Cunha esperava ser preso e reunia arsenal contra os 

partidos’, que foi publicada na Folha de São Paulo, também no dia 20, às 2 horas da manhã, em 

que contabilizamos às 9h43, 14 comentários, que não são tão agressivos e populares como os 

postados no G1, mas irônicos. Ao final do dia, foram registrados 18 comentários. Observamos 

a linguagem e a escrita, com menos erros de português e que os comentários foram focados no 

texto da matéria. Segue quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Comentários dos leitores do site da Folha de São Paulo.  

Amaro Albuquerque - Todo o homem que denunciar os roubos contra, principalmente, os 

menos aventurados, terá redução substancial na sua pena divina. Gostaram? 

Julio Moreira - Vai ser aberta a Caixa de Pandora! 

Egon Kutomi - Pelo menos agora Cunha terá bastante tempo para terminar seu livro... 

André Elias Moreli Ribeiro - Se fizer delação premiada seria obrigado a contar absolutamente 

tudo, o que poderia acertar tb em seus aliados. Mas se escrever livro (e comprovando o conteúdo) 

ele pode escolher os alvos. Se fosse para chutar, diria que ele vai pra segunda alternativa, para 

liquidar totalmente o PT e outras esquerdas e acertar alguns alvos de outros partidos. 

Osvaldo Morais da Silveira - Cunha, abra a boca e será um homem livre. Vocè só tem essa 

saída e o povo agradece. 

Adenor Dias - Só tenho duas preocupação: que o cara não esteja blefando ou que não esteja 

sendo boi de piranha. Caso não seja isso, espero que depois disso tudo, o Brasil comece a 
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virar um país serio, e que a população também tomem vergonha na cara, e não fique só pondo 

culpa nos políticos, porém agindo de maneira desonestas,como se vê poe aí. 

Denise Messer - Fazer delacao premiada com o Cunha é "vender a alma ao diabo". Ele sabe 

muito, mas não é confiável, seria beneficiário, sairia dessa história toda rindo de todos nós e 

usufruindo de liberdade e talvez até voltasse à política. 

Carlos Alberto Baceli - Creio que mais uma temporada de insônia deve ocorrer em Brasília e 

em outros locais do país. Como se diz, muita gente está com o ... tão apertado que nem agulha 

passa. 
Fonte: Folha de São Paulo 

  

Diante dos comentários depreendemos que cada vez mais o usuário se define pela 

capacidade de emissão e criação comunicativa e não apenas como se via em outras mídias, de 

mero espectador. É a cultura participativa que nos fala Orozco (2014), que tende a crescer e se 

fortalecer, rompendo com a situação de espectador para a recepção ativa, crítica, a interlocução, 

e um termo cunhado por Orozco, que é “prossumidor”.  

Ao seguir com a pesquisa, buscamos observar ainda a interação dos leitores internautas 

nos sites de revistas. A Época publicou também no dia 20 de outubro, a matéria ‘Um dia antes 

de ser preso, Cunha disse que estava disposto a delatar “os traidores”. Às 9h54, o site contava 

com 158 comentários e ao final do dia foram 191. O texto da matéria possuía apenas dois 

parágrafos, conforme segue abaixo na íntegra.  

 

Um dia antes de ser preso pela Polícia Federal, o ex-deputado Eduardo 

Cunha disse que estava disposto a delatar todos os "traidores". É assim que 

ele chama o grupo de políticos que participou de esquemas de corrupção, 

estava a seu lado e depois o abandonou. Se levar adiante sua vontade, Cunha 

poderá entregar os desafetos já em seu primeiro depoimento em Curitiba. Ou 

seja, nesta semana. (RAMOS, 2016).  

 

 Os comentários, que analisamos, podem ser divididos em: críticas a Temer, ao juiz 

Sérgio Moro, ao ex-presidente Lula e debates partidários, como segue no quadro a seguir. 

Assim como nos casos anteriores, a integridade da escrita das frases foram mantidas, inclusive 

com os erros de português, o estilo, as características da escrita.  

 

Quadro 3 – Comentários dos leitores do site da revista Época.  

 

 

Críticas ao Juiz 

Sérgio Moro 

Manoel Messias - o problema é que o moro tucano nao vai aceitar a 

delaçao porque tem gente do PSDB envolvido. 
Jander Silva - Pelamordedeus... os mortadelas não aprenderam ainda que o 

Moro não julga quem tem foro privilegiado. Gilmar Mendes já autorizou duas 

investigações sobre Aécio por fra;udes no Banco Rural e desvios em F;urnas. É 

só vocês saírem da Globo e consultar no G00gle. 
Brasil Nojo - melhor o Moro também reforçar a guarda. 
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Brigas 

partidárias 

Alexandre Cunha - meu deus do céu ainda tão nessa papagaiada de PSDB, 

virem o disco seus esquizofrênicos.  
Marcos Dorico - Vamos ver se terá vergonha na cara e coragem para denunciar 

Aécio Neves o rei do trafico no Brasil. 

Arlindo Chartuto - METE O FERRO NELES, CUNHA!!!!! FALA PRO 

BRASIL ONDE OS VERMELHOS ENFIARAM O DINHEIRO DA 

PETROBRAS E DO BNDES!!!! 
Invicto - se prenderam o cunha o próximo é o Luladrão. 

 

 

 

 

Menções a 

Temer 

Alan Santana - Temer já comprou 12 caixas de rivotril pra conseguir dormir 

essa noite. 

Rolando Rocha - Lista do Cunha ,pela ordem: Temir,Aéreo Nevis e Reinãn 

estão no topo,depois vem centenas de corrutos que esperamos fora da política 

para sempre. 

Ulisses Gomes - AGORA TEMER PEDÓFILO E RENAN CANALHA QUE 

SEU CUIDE. 

Isaac Santos - Temer não pode ser preso, presidente e imune. Nem adianta vim 

de mimimi.Temer soberano!! 

Edson Souza - Temer, sabemos que não, agora Renan é difícil, é peixe 

muitíssimo maior que Cunha! Temer sempre foi um figurante ridículo! 

 

 

 

 

Sobre a 

matéria 

Jerri Martins - Só um trouxa mesmo para acreditar que ele devolverá o 

que saqueou dos cofres públicos e ainda que ele permanecerá preso. 

Welington – País de larápios.  

Adaci Santos - Agora o Malafaia vai convocar a galera para protestar contra a 

prisão do Cunha. E olha que vai conseguir muitas panelas. 

Bia - Ué, vocês não defenderam - e há quem defenda até hoje - o Eduardo 

Cunha ?? Cada qual tem o "criminoso" que merece. Eu prefiro os meus. 

Marcelo Rodrigues - EDUARDO CUNHA DEVERIA SER 

CANONIZADO,,SE TORNAR SANTO PELO SERVIÇO PRESTADO A 

NAÇÃO !! 
 Fonte: Revista Época 

 

 No site da revista Veja, a matéria ‘Eduardo Cunha é preso em Brasília’ foi publicada às 

13h36, e trouxe na íntegra o despacho do juiz Sérgio Moro referente a prisão. Os 39 comentários 

se assemelham aos demais, em que ironias, se misturam com críticas a diferentes partidos e 

políticos, além de discursos que buscam enfatizar o sentimento de justiça com a prisão do ex-

presidente da Câmara Federal e cobrança quanto aos demais políticos que também deveriam 

ser presos. No quadro abaixo, segmentamos os comentários em elogios ao Juiz Sérgio Mouro, 

referências a Lula e comentários sobre a referida matéria.  

 

Quadro 4 – Comentários dos leitores do site da revista Veja.  

 

 

 

 

Bruno Henrique Dias - A justiça só funciona em primeira instância. 

Parabéns Sergio Moro estamos com você….agora a porcaria do STF 

tudo vira gaveta, o sociedade tem que se revoltar contra esses ministros 

do STF. 
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Elogios a Sérgio 

Mouro 

Bernardo - Lá com o Moro o bicho pega e anda rapidinho, e a próxima é 

a paquita Cláudia Cruz. Cana neles! 

Alvaro Monteiro - É de espantar a diferença entre Sérgio Moro e os 

ministros do STF. Enquanto o primeiro faz justiça, mandando prender 

todos os que, claramente, insurgiram contra a lei, os ministros do STF 

fazem exatamente o contrário, mandam soltar os bandidos que foram 

presos no Mensalão, e não são poucos! Ah se tivéssemos no STF 

ministros do porte de Moro que, sem ter rabo preso com os políticos, 

principalmente Lula, prende sem pestanejar os fora da lei! Embora não 

faça mais do que sua obrigação, temos que parabenizar este juiz 

Fernanda Oliveira - Goooooool do Brasil!!! O nome dele ‘e Sergio 

Moro! 

 

 

Referências à Lula 

Antônio Castro Júnior - E o Lula?! ….Por que continua solto e dizendo 

tantas asneiras?! 

Reinaldo Favoreto Júnior - o lula e dilma já roubam antes dele, e muito 

mais, e estão ainda soltos. 

Adriano Titoneli - E o barbudo de nove dedos? quando vai? 

Cristiane - E Lula quando vai ser preso? Com tantas provas contra ele 

não entendo por que ainda esta solto!!! 

 

Sobre a matéria 

José Renato - Demorou! Agora vai toma banho frio. 

Messi Souza - Tchau “meu malvado favorito”! kkkkk 

Juarez Antônio - tem gente que acredita em papai noel brasil esta cheio 

disso ,, eu so acredito se eu ver , aqui no brasil tudo pode menos ser 

honesto . alguém acha que este cara esta preso , crime aqui não acontece 

nada , dinheiro que eles roubaram , não ferio ninguém se ele estiver 

preso dentro de um ano estará , nas ruas ou mudara para outro pais , aqui 

cai tudo no esquecimento , este e brasil . 
Fonte: Revista Veja 

 

Nas Mídias Sociais, textos longos e emoticons  

 Ao observar que os comentários postados nos sites da revista Veja e do jornal Folha de 

São Paulo, eram inferiores aos do G1 e Época, buscamos seus perfis no Facebook para avaliar 

a postura dos leitores nas mídias sociais. Há mais interação e participação? No dia 20, às 11h36, 

a foto de Cunha ao lado dos policiais foi postada na página da Veja com o título que remete a 

reportagem do site da revista ‘Eduardo Cunha faz exame de corpo delito no IML’, o que resultou 

em 910 curtidas, 50 compartilhamentos e 72 comentários, ou seja, os leitores da revista 

comentam mais por meio da rede social.  

 Mas no que se fere ao discurso, são similares aos do site, ou seja, os comentários são 

diversificados, os leitores aproveitam a notícias para tratar de outros temas que estão 

relacionados à corrupção, o que demonstra a intenção dos mesmos de demonstrar que não é 

apenas o acusado que deveria ser preso, mas há muitos outros ainda, e por isto são contundentes 

na crítica quanto a necessidade de rigor do Judiciário. Nos discursos observa-se também a ira, 
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o desânimo, o sentimento de justiça do eleitor diante da corrupção, a cobrança para que as leis 

sejam cumpridas e os corruptos sejam penalizados, e principalmente de que o dinheiro que foi 

roubado seja devolvido aos cofres públicos.  

 

Quadro 5 – Comentários dos leitores na página do Facebook da revista Veja.  

 

Agnelo Rodrigues Desejo a morte pra esse ladrão, pq quantas pessoas honestas morreram, por 

falta de acistencia, causadas por falta desse dinheiro que ele robou sem ter piedade de ninguém. 

Graça Adevred Atualmente, a Polícia Federal é, provavelmente, a Instituição de maior 

prestígio e confiabilidade para a população brasileira. 

Merecidamente! 

Irismar Sousa Miranda Mas a melhor coisa que Eduardo Cunha poderia fazer pelo país hoje é 

contar, tintim por tintim. 

Mauricio Miranda Quando a notícia da prisão de um politico famoso é menos importante do 

que o policial dito hipster que o prendeu, é porque os valores não só estão invertidos como 

deturpados... 

Charlie Santos Santos Será que as bosadas que ele levou ficaram marcada nele ? Por enquanto 

foi de leve no dia que a população se retar mesmo e comecar a linxar político ladrão ,aí que vai 

ser . 

Lincoln Carvalho Ou é um grande teatro e os bastidores são vergonhosos, ou é o início do fim 

do Planalto!!!! 

Jorge Luiz Figueiredo SE A SEGURANÇA NÃO ABRIR O OLHO, ELE VOLTA PARA O 

IML ,RAPIDINHO, SÓ QUE DESSA VEZ PARA A AUTOPSIA. 

Rômulo Natto E quando será a vez do pai da corrupção ser preso mesmo em Brasil. 
 Fonte: Facebook/Veja 

 

 O Facebook da Folha de São Paulo publicou a matéria ‘É uma decisão absurda’, diz 

Cunha após exame no IML de Curitiba, às 11h30 do dia 20. A postagem teve 406 curtidas, 25 

compartilhamentos e 108 comentários. As postagens dos internautas apresentam as mesmas 

características já analisadas anteriormente.  

 Ao acessar a página do Facebook do G1 é possível observar que os comentários dos 

leitores são superiores, assim como em seu site, aos das demais publicações pesquisadas, talvez 

pela popularização do portal, que é considerado o maior do país. Ao postar às 10h52 a foto do 

ex-presidente da Câmara sendo levado pelos policiais foram registrados 5,9 mil curtidas, 416 

compartilhamentos e 352 comentários. Neste mesmo dia 20, a Época postou em seu Facebook 

a notícia ‘Defesa de Cunha cogita fazer reclamação contra Moro no Supremo Tribunal Federal’ 

às 17h59, e obteve 582 curtidas, 123 compartilhamentos e 115 comentários. 

 Ao ler as postagens, avaliamos que o diferencial nas mídias sociais, no que se refere ao 

discurso dos leitores, são os textos maiores, mais analíticos, críticos e que cobram severidade 

da Justiça, o que demonstra na maioria dos casos o quanto o leitor está atento aos 

https://www.facebook.com/agnelo.rodrigues.56?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/agnelo.rodrigues.56?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/graca.adevred?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/iris.miranda.37?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mmsreina?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/charliesantos.santos?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lincoln.carvalho.77?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jorgeluiz.figueiredo.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/romulo.nascimento.921?fref=ufi&rc=p
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acontecimentos políticos do país, além da quantidade de emoticons e figurinhas, o que por meio 

de imagens demonstra humor, indignação, ironia, dentre outros sentimentos dos usuários. Há 

ainda uma maior interação entre os internautas, que debatem entre si uma série de assuntos, que 

nem sempre se referem a notícia, mas a diferentes problemas sociais, políticos e econômicos 

do país.  

 

Do monoteísmo tradicional para o politeísmo da rede? 

 Estudar a mudança de ‘audiência para usuário’ por meio de postagens de ‘leitores-

internautas’ em sites e na rede social Facebook, como nos propusemos neste estudo, nos permite 

a compreender as mudanças introduzidas pela sociabilidade digital, da qual se refere Barbero 

(2015), “o novíssimo paradigma do digital, que transforma o monoteísmo de ler letras, em 

politeísmo de navegar de forma ampla e longa por todas as linguagens” (BARBERO, 2015), e 

neste sentido se expressar, de acordo com suas possibilidades de interação, a respeito do 

conteúdo jornalístico postado na internet.  

 Conforme o autor, pensar a comunicação hoje é entender que “conversar é a matriz que 

se configura uma rede social”, em que se entrelaçam palavras, fotos, letras de músicas, 

desenhos. Como característica do hipertexto, as intervenções dos leitores podem, por exemplo 

enriquece-lo ou até mesmo corrigi-lo, em um espaço aberto de interatividade que não pode ser 

limitado. (BARBERO, 2015).  

 Barbero (2015) compara a linguagem nas plataformas digitais com a linguagem oral, 

para buscar similitudes, e ao observar a coloquialidade das expressões utilizados pelos 

internautas nos posts isto pode ser comprovado. É o que ele pontua como necessidade da cultura 

popular de se expressar, falar sobre suas expectativas e aspirações coletivas, são as práticas 

populares de comunicação, que conforme o autor, estão presentes nestas interações advindas 

com as novas mídias.  

 Estudar a postagem dos leitores, a interação com o veículo de comunicação e dos 

usuários entre si, é situá-los neste mundo de mudanças sociais drásticas, como nos diz Castells 

(2013) quanto aos processos de transformação tecnológica e econômica, o que faz, dentre outros 

fatores, com que os sistemas políticos estejam mergulhados em uma crise estrutural de 

legitimidade, periodicamente arrastados por escândalos, com dependência total de cobertura da 

mídia.  

 Diante deste cenário, como nos orienta Castells (2013) e foi o que buscamos por meio 

deste estudo, é preciso observar, analisar e teorizar o cenário atual de convergência tecnológica 
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e estudos de recepção com o objetivo de abrir possibilidades de se construir um mundo diferente 

e melhor, em que o usuário passa a ser protagonista e não apenas coadjuvante dos processos de 

comunicação. E isto, conforme o autor, não se dá por meio de respostas prontas, mas suscitando 

perguntas pertinentes, dentre elas as que nos propusemos a responder por meio deste estudo. 

Há um longo caminho a ser percorrido, mas a internet abre possibilidades para isto.  
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Resumo:  
O gênero musical sertanejo tem se mostrado capaz de conciliar pólos antagônicos, apresentando 

componentes do cenário contemporâneo e de velhos referenciais populares. É impossível falar 

dessa música como um todo monolítico, uma vez que considera-se fundamental para o seu 

sucesso popular a diversidade cultural que permite uma amplitude estética para o gênero. A 

universalização do sertanejo – sem que isso pudesse significar uma completa ruptura de suas 

origens – foi o meio encontrado para que o estilo musical permanecesse vivo e até expandisse 

sua presença no imaginário popular midiatizado. 

 

 

Palavras-Chave:  
Música Sertaneja; Sertanejo Midiático; Sertanejo Universitário; Gênero Popular. 

 

 

Um país de caipiras ou sertanejos? 

É impossível identificar qualquer antagonismo lexical entre os termos caipira e 

sertanejo, além do aspecto pejorativo que recebe a primeira expressão.259 Esta carga negativa 

pode ser derivada da relação do caipira com sua condição social, que traduziu historicamente a 

pobreza e rusticidade do meio rural brasileiro. Mas o importante é salientar aqui que não 

procuramos nos aparelhar de critérios semânticos para definir o termo que se transformou no 

foco do objeto de investigação. A designação atual sertanejo não nos parece mais convincente 

pelo simples fato de vir sendo utilizada pela indústria cultural ao longo destas últimas duas 

décadas, mas também por caracterizar supostamente os habitantes de zonas rurais de todo o 

país; e não apenas de porções regionais, como muitas vezes quer revelar a denominação caipira.  

                                                 
256 Trabalho apresentado no GT 10 – Narrativas Midiáticas e Consumo do VIII Seminário de Mídia e Cultura – X 

Seminário de Mídia e Cidadania (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 

Goiás. 06 a 08 de dezembro de 2016.   
257 Doutor em Comunicação e docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Goiás. pavan.ufg@gmail.com  
258 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

adriellycampos1@gmail.com  
259 “Sertanejo: do sertão, que habita o sertão; caipira; rústico, agreste, rude. caipira: habitante do campo ou da 

roça, particularmente os de pouca instrução e de convívio e modos rústicos e canhestros; sendo alguns regionais; 

biriva ou biriba, matuto, roceiro, sertanejo; indivíduo sem traquejo social, cafona, casca-grossa; diz-se das festas 

juninas e do traje típico usado nessas festas. Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário 

da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira; 1986, p. 314 e 1577. 

mailto:pavan.ufg@gmail.com
mailto:adriellycampos1@gmail.com
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O jornalista e pesquisador Walter Souza (2005) contribui com esta perspectiva ao 

observar que a vida do caipira foi sempre permeada por este se estabelecer e ser expulso da 

terra que não é de sua propriedade: Por isso, acabou incorporando o ‘provisório’ ao seu próprio 

modo de vida. De forma até mais contundente se posicionou Monteiro Lobato. O escritor, que 

chegara a entender os caipiras como sinônimo de vadiagem e preguiça – “Essa raça a modorrar 

de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso” (LOBATO apud YATSUDA, 

1992, p.111) – acabou repensando posteriormente sua conceitualização, entendendo a sina do 

roceiro abandonado pelos governantes. Darci Ribeiro (1995) atenta que uma comunidade 

caipira que conserva as formas tradicionais de sociabilidade é hoje uma sobrevivência rara, e 

está confinada às áreas mais remotas e menos integradas no sistema produtivo: “As instituições 

básicas da cultura caipira desintegraram-se ao impacto da onda renovadora representada pelas 

novas formas de produção agrícola e pastoril de caráter mercantil” (RIBEIRO, 1995, p. 392). 

 Embora os estudos sociológicos e antropológicos confiram, nos dias atuais, ao caipira o 

direito de ser um participante do processo social, sua trajetória parece estar marcada pelos 

infortúnios, pelo sofrimento e pela tristeza. Estas representações negativas, entretanto, não 

impediram a formação de certa ambigüidade nas significações do caipira. Como salienta o 

pesquisador dessa cultura, João Marcos Além (1996), as designações regionais e afins do 

caipira indicam traços de um sujeito crédulo, fácil de enganar, mas também sabido, matreiro, 

não sendo incomum ouvir-se de pessoas habitantes do campo e do interior auto-referências do 

tipo: sou um caipira do interior, pessoa simples, como expressão de falsa modéstia, matreirice 

aplicada a diversas situações que implicam negociar coisas e valores sociais. Enfim, se as 

representações do caipira têm na sua origem forte conotação pejorativa, permitem ainda 

ressignificações oponentes e ambíguas.  

 

O sertanejo no circuito midiático 

 O lado jocoso, matreiro, triste e também mentiroso do caipira acabaram se 

transformando no mote de sua inserção no cenário midiático. A visão pejorativa com que eram 

concebidos no início do século passado por alguns intelectuais não foi partilhada por Cornélio 

Pires o primeiro grande divulgador dessa cultura nos meios de comunicação de massa. Antes 

mesmo de dar início ao processo de ‘massificação’ do caipira, porém, o contista já fazia 

apresentações públicas propalando as peculiaridades do linguajar, a arte e a vivência dessa 

população. Escritor e palestrante, Pires representou roceiros em monólogos criados por ele. 
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 Natural de Tietê, interior de São Paulo, o contista/humorista teve, segundo 

pesquisadores, um papel de divisor no universo cultural caipira. Ao contrário de seu amigo 

Monteiro Lobato – nas suas primeiras impressões sobre o sertanejo paulista –, ele procurou 

mostrar que esse ‘dinossauro’ brasileiro tinha encantos e coisas a ensinar ao público urbano. 

Na interpretação de personagens, ironizou o citadino – com apresentações em praças públicas, 

teatros, auditórios e circos - que se achava mais inteligente do que o caipira (NEPOMUCENO, 

1999). Yatsuda (1992) enaltece a voz de Cornélio Pires seguindo contra a corrente da crença 

generalizada da preguiça do caipira, identificando a verdadeira causa do desânimo, como a 

separação do homem do seu meio de produção, conservando-o nas margens dos latifúndios.  

Com relação ao cinema, Cattani e Melo Souza (1983) lembram que o primeiro 

personagem do cinema brasileiro a fazer graça na tela interpretava um caipira. Em Nhô 

Anastácio chegou de viagem (1908), o ator-cantor circense José Gonçalves Leonardo 

compunha um tipo caipira perdido na cidade grande, que, depois de envolver-se em confusões, 

tem reservado um final feliz. Mas foi mesmo Mazzaropi quem melhor conseguiu retratar o lado 

grotesco do capiau na tela, produzindo, dirigindo e interpretando filmes que se transformaram 

em grandes sucessos de bilheteria, especialmente nos anos 60 e 70. Naquela época, sua 

produtora controlava aproximadamente 20% do mercado cinematográfico nacional.260 Falecido 

em junho de 1981 aos 69 anos, Mazzaropi fez 32 filmes em 28 anos de carreira.  

 Com o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, Amácio Mazzaropi fez surgir o 

caipira ingênuo e simples, mas esperto e malicioso, invariavelmente vestido com calças curtas, 

paletó apertado, camisa xadrez abotoada até em cima e um pito na boca. Seus personagens 

tornaram-se conhecidos em todo o país. A trajetória do artista, nos anos 50 e 60, coincide com 

o processo de desenvolvimento urbano: modernização, industrialização e crescimento 

econômico. Um processo que tinha como invólucro o chamado desenvolvimentismo. Neste 

contexto, o rural surge como a imagem do atraso. Mazzaropi veio preencher esse espaço, 

representando para as novas massas urbanas o conservadorismo: 

 

Jogando com a carta do patético porque une a expressão dramática com a 

cômica, Mazzaropi estabelece empatia com o público pelo sentimentalismo e 

pelo riso se deixa capturar numa identificação ao avesso: todos se sentem mais 

modernos, mais urbanos, procurando ver através do Jeca a sua própria 

modernidade. Eles representariam para o público o distanciamento de suas 

                                                 
260  

Paulo Moreira Leite. A Hollywood caipira; Folha de São Paulo 08/06/1977. In: site 

www.museumazzaropi.com.br, acesso em 18 out. 2016. 

http://www.museumazzaropi.com.br/
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origens justificando a situação presente. Como observa o professor Paulo 

Emílio, ‘o segredo de sua permanência é a antigüidade. Ele atinge fundo o 

arcaico da sociedade brasileira e de cada um de nós’. (ABREU, 1981, p.37) 

  

Com sua obra cinematográfica Mazzaropi se transformou num verdadeiro ícone do 

caipira brasileiro, que, aliás, já não residia apenas no sertão do sudeste e do centro-oeste, mas 

que se encontrava por todo o país, em zonas urbanas e rurais. O sucesso de seus personagens 

serviu de incentivo para a realização de outros filmes, que também tiveram ‘clássicos’ da 

música sertaneja como pano de fundo261.  

 Se no cinema o gênero caipira contou com imenso prestígio, especialmente a partir dos 

anos 50 com as impagáveis apresentações de Mazzaropi, foi mesmo no rádio e no mercado 

fonográfico que o estilo musical característico do meio rural brasileiro encontrou seu maior 

espaço e o público mais fiel.  Impulsionada inicialmente por esses meios de comunicação de 

massa, por uma política nacionalista, mas também pela poeticidade de suas composições e a 

sonoridade de seu principal instrumento – a viola de 10 cordas –, esta música contribuiu para a 

abertura das fronteiras entre o caipira e o sertanejo, que se diluíam sob a perspectiva da cidade. 

 Ainda no início dos anos 50, a música Índia, uma guarânia de autoria dos paraguaios 

Ortiz Guerrero e José Assunción Flores, cantada pela dupla Cascatinha e Inhana, tornava-se o 

primeiro hit do gênero a ser tocado em todo o território brasileiro, conquistando um dos maiores 

índices da indústria fonográfica nacional e definindo os rumos da expressão sertaneja no país.262 

 Além de duplas como Milionário e José Rico, e Cascatinha e Inhana, merece destaque 

neste relato uma que permanece viva na memória de quase todos os admiradores da música 

sertaneja: os saudosos irmãos Tonico e Tinoco.  Filhos de imigrantes espanhóis, lançaram 81 

LPs e 17 CDs (incluindo coletâneas); vendendo cerca de 50 milhões de discos, realizando 15 

mil shows e seis filmes durante a carreira, Tonico e Tinoco se transformaram no paradigma da 

música rural brasileira na segunda metade do século 20, com uma produção artística 

inesgotável, onde gêneros tidos até então como típicos do estilo caipira (como o cururu, 

cateretê, congada e moda de viola) somaram-se aos importados (rasqueado, valsa, recortado e 

                                                 
261  

Entre eles, estiveram, nos anos 1970 os longa-metragens Mágoa de Boiadeiro e O menino da porteira,  além de  A 

Estrada da Vida, lançado em 1980 por Nelson Pereira dos Santos, Filho Adotivo (1983), Marvada Carne (1985), 

Buena Sorte (1997) e, mais recentemente, em 2005, 2 Filhos de Francisco, dirigido por Breno Silveira. 
262  

Dados extra-oficiais indicam que a música vendeu no ano de seu lançamento, em 1951, a quantia de 300 mil 

cópias, chegando a soma de 3 milhões até os dias de hoje, uma vez que Índia recebeu inúmeras versões, inclusive 

de nomes consagrados da MPB, como é o caso das intérpretes Gal Costa e Maria Bethania.  
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guarânia). A obra da dupla é composta por canções que resistiram ao tempo e tornaram-se 

verdadeiros referenciais da música sertaneja. 

 Embora não tendo uma carreira tão bem-sucedida quanto Tonico e Tinoco, o ‘Deus 

carrancudo’ da viola – apelido que ganhou pelo permanente mau-humor –  Tião Carreiro (1934-

1993) é um dos poucos artistas sertanejos lembrados atualmente pelos admiradores do gênero. 

Por três décadas, entre os anos 50 e 70, formou dupla com Pardinho, mesmo com uma conhecida 

incompatibilidade de gênios. Criador do chamado pagode caipira, Tião Carreiro é considerado 

por muitos o maior violeiro que a música sertaneja conheceu. Toda a adoração pelo artista 

rendeu em 1996, numa fase de pleno sucesso do gênero no país, uma coletânea da gravadora 

Continental-Warner que levou o título de Saudades de Tião Carreiro, com gravações feitas 

entre 1961 e 1986, remasterizadas e mixadas com as participações dos mais expressivos nomes 

do estilo na época. 

 

A TV e a massificação do gênero no Brasil 

Se no rádio a música sertaneja encontrou um espaço de identificação imediata com o 

público nacional, na televisão a situação foi diferente. Embora sempre envolvida com a temática 

rural, especialmente no caso das telenovelas, a TV brasileira demonstrou restrições ao gênero 

sertanejo. O estilo musical, aliás, só veio a receber espaço na telinha em meados dos anos 60 

na TV Cultura com um programa intitulado Cidade Sertaneja. Depois veio Tarde Sertaneja, 

entre 1965 e 1969 na antiga TV Paulista, sendo que em 1968 a TV Tupi fez, pela primeira vez, 

um festival de música sertaneja. Conforme Braga (1986), nos anos 70 seguiram-se outros 

programas nessa linha, como o Show da Viola e Canta Brasil, ambos apresentados pela TV 

Gazeta.  

 Embalados pelo sucesso pessoal e por composições célebres como Romaria e Cio da 

Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento, os irmãos Tonico e Tinoco apresentaram entre 

1978 e 1980, na Rede Bandeirantes, o programa Som Verde, que ia ao ar aos sábados à tarde.263 

Foi somente em 1981, no entanto, que, pela primeira vez, duas emissoras de TV abriram efetivo 

espaço para o gênero, ultrapassando o amadorismo que caracterizava seus similares anteriores. 

A TV Cultura, em Viola, Minha Viola, entremeou música, dança e estórias do homem do 

campo; por sua vez, o Som Brasil, na TV Globo, abriu o leque e incluiu músicas urbanas, desde 

                                                 
263  

Anos mais tarde, a dupla voltaria à mesma emissora para apresentar o programa Na Beira da Tuia. 
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que não apresentassem influências estrangeiras. Os dois programas coroam o início da trajetória 

da música sertaneja na televisão. Braga (1986) nota que o programa da TV Globo serviu para 

desfazer o preconceito que existia na época com relação à música que pejorativamente 

denominavam de ‘caipira’. “Estreando em agosto de 1981, o Som Brasil não se transformou 

num programa exclusivamente sertanejo, tendo abertura para toda a música brasileira com 

raízes regionais” (BRAGA, 1986, p.77).  Num tom nacionalista, o criador e primeiro 

apresentador do programa, Rolando Boldrin, dizia que o importante era a divulgação da música 

pura, feita pelo caipira do interior de São Paulo ou de Minas Gerais, do sertão nordestino, do 

interior goiano ou matogrossense. Boldrin deixou o programa três anos após sua criação, em 

julho de 1984, depois de tê-lo visto sendo reconhecido pela crítica, que considerou o Som Brasil, 

por dois anos seguidos, o melhor programa da televisão brasileira (BRAGA, 1986, p. 77). 

  A grande transformação que seria constatada na música sertaneja nos anos 1980 foi 

deflagrada, segundo difusores do gênero, ainda no início da década de 1970, quando se 

profetizava a “morte do filão sertanejo”. Os discos encalhavam nas lojas e não vendiam nem 

em liquidação. Produtores da indústria fonográfica e do meio radiofônico entendiam que era 

necessário investir na ‘modernização’ do estilo, sob o risco deste perder por completo seu 

espaço no cenário midiático. As alterações que se seguiam eram acompanhadas não somente 

de um intenso processo de êxodo rural, mas também num momento em que a eletrificação rural 

começava a se tornar uma realidade no país. A primeira preocupação era a de que os novos 

padrões264 passavam a ser ditados pela televisão e que os artistas sertanejos teriam que se 

enquadrar nas regras de mercado. 

 O termo sertanejo já não servia para designar o ‘incerto’, o ‘distante’ ou o ‘inculto’265. 

Esta condição abria uma nova perspectiva para o gênero. No campo musical, o início dos anos 

80 encerrava o que acabou sendo conhecido como fase ‘pré-fio de cabelo’.266 Produtor de discos 

da gravadora Continental, Paulo Rocco aponta o ano de 1981 como o do início de um trabalho 

sério de marketing com o planejamento e cuidados nos mínimos detalhes para o gênero 

chamado sertanejo romântico. Mayrton Bahia, produtor da Polygram, entende, por sua vez, que 

                                                 
264 Estas alterações atravessavam desde o estilo musical, que passava a contar com toda uma nova parafernália 

instrumental, até o aspecto visual na apresentação dos artistas, o qual buscava um distanciamento das duplas que 

caracterizavam o gênero até o final dos anos 1970. 
265 Pode-se acrescentar a estes termos a tradução lexical, na qual o sertão aparece como uma zona pouco povoada 

do interior do país, onde perduram tradições e costumes antigos. Fonte: FERREIRA, 1986, p. 1.577. 
266 Fio de cabelo, guarânia composta por Marciano e Darci Rossi, cantada por Chitãozinho e Xororó, é reconhecido 

no meio musical como o primeiro hit a fazer sucesso nesta configuração do sertanejo que passou a existir nos anos 

1980.  
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“marcar uma data para esta virada chique não é fácil, mas não tenho dúvida de que a grande 

mudança começou em 1986, com o primeiro disco de Chitãozinho e Xororó – Se Deus me 

ouvisse – na gravadora”.267 

 Os anos 1990 só vieram a confirmar o que prenunciava a década anterior. Com uma 

fatia garantida no mercado fonográfico brasileiro, foram muitas as duplas que conquistaram o 

mesmo reconhecimento popular de seus antecessores Milionário e José Rico e Chitãozinho e 

Xororó. Um dos primeiros fenômenos no gênero seria a dupla Leandro e Leonardo.268 No 

mesmo embalo surgiram outras duplas, sendo que a mais destacada delas, Zezé di Camargo e 

Luciano, tem muito em comum com a anterior: é formada por irmãos, vem de Goiás e tem a 

peculiar origem precária dos camponeses brasileiros. De certa forma, repetiam a ‘epopéia’ de 

tantas outras que as precederam.269 A adesão ao gênero acontecia na mesma proporção em que 

se transformavam os cenários e situações de exibição das duplas na televisão. O fenômeno 

sertanejo teve o aval do presidente Fernando Collor de Mello – já tivera com Getúlio Vargas e 

Juscelino Kubistchek – Gosto da música que o povo gosta, disse em 1990 o Chefe da República, 

que gostava de aparecer ao lado de duplas sertanejas na TV no decorrer de seu breve governo. 

Mais comedido, Fernando Henrique Cardoso anunciou o luto do país pela morte de Leandro, 

em junho de 1998, um episódio que alcançou ampla repercussão midiática.270 A dimensão dada 

ao fato pôde ser medida um ano depois, em 1999, quando Leonardo, já em carreira solo, 

atingiria o primeiro lugar nas vendagens de discos no período, com 2 milhões e 800 mil cópias 

comercializadas de seus CDs Tempo e Ao Vivo.271  

 

A música sertaneja chega ao espaço universitário 

A década de 1990 foi um período de intensas transformações político-econômicas, 

influenciadas pelas novas tecnologias digitais e o processo de globalização. No cenário musical, 

                                                 
267  

Fonte: Revista Hit: número 4. São Paulo, Editora Azul, mar. 92. 
268  

Depois de já ter emplacado a canção Entre tapas e beijos no final dos anos 80, a dupla cantou em 91 um de seus 

maiores sucessos: Pense em Mim, cujo compacto também chegava próximo da marca dos 3 milhões de CDs 

vendidos. Fonte: BMG-Ariola/Revista Veja: “A Família de 80 milhões”; n. 1677. 29 nov. 2000, p. 121. 
269  

Zezé di Camargo e Luciano conquistaram um feito histórico na década passada: com a marca de 17 milhões de 

CDs foram os que mais venderam no Brasil durante esse período. Fonte: Sony Music 
270   

Comoção pública semelhante ocorrera um ano antes, em setembro de 1997, quando João Paulo – então parceiro 

de Daniel –  falecera após capotar sua BMW numa rodovia do interior paulista.  
271  

Revista Veja: mat. cit. 29 nov. 2000, p. 121-122.  
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as fusões das gravadoras brasileiras com as multinacionais, proporcionaram à música sertaneja, 

uma institucionalização da vertente romântica do gênero e permitiu legitimar os artistas 

representantes diante dos principais veículos de comunicação do país, através de uma política 

de altos investimentos por parte da indústria fonográfica em artistas populares, que incluía os 

sertanejos. 

Essa intervenção mercadológica segundo Alonso (2015) permitiu que o gênero sertanejo 

pudesse recontar sua história, o que proporcionou uma noção de tradição no processo histórico 

que vai da música caipira à música sertaneja romântica, além de possibilitar uma nova visão do 

gênero e seus representantes, menos ofensiva que a dedicada ao estereótipo do caipira. 

Contemporânea, a música sertaneja tornou-se um produto cultural que poderia ser consumido 

e apropriado pela sociedade brasileira. No entanto, esse consumo estava geralmente associado 

às classes sociais mais baixas. Porém, a partir dos anos 2000, em especial a partir de 2005, a 

música sertaneja começa a transitar por todas as classes sociais e faixas etárias, de norte a sul 

do país, através do denominado sertanejo universitário. 

Diversos são os fatores que podem ter influenciado no processo de popularização do 

sertanejo universitário como produto cultural e favorecido de forma crescente a adesão ao 

gênero por grupos multifacetados. Inicialmente, podemos destacar o processo de ascensão da 

classe média (classe C) brasileira, relacionada a políticas sociais e econômicas durante os 

primeiros anos do governo Lula. A classe média com poder de compra passou a representar o 

novo público-alvo do mercado. 

Segundo Vera França (2015), o crescimento econômico da classe média permitiu que 

esses consumidores se apropriassem de bens de consumo como computadores e celulares, 

carros, roupas de marca e itens de entretenimento e lazer. Essa tendência ao consumismo 

encontra repercussão nas temáticas do sertanejo universitário que supervalorizam o consumo 

de bens como forma de status, e proporciona processos de identificação do público com o 

gênero. Alonso (2015) define o sertanejo universitário em três estéticas temáticas: “a poética 

do amor afirmativo” na qual acredita-se na possibilidade de efetivar os sentimentos amorosos; 

“a poética da farra” amores rápidos em encontros de baladas; e “a poética do ‘tô nem ai’”, em 

que os amores rápidos do cotidiano podem ser facilmente substituídos por outros. Nessas 

temáticas é possível identificar a felicidade pelo consumo, seja do sexo, de bebidas ou do status 

social. 

Também merece destaque a popularização das novas tecnologias digitais e da internet. 

Segundo Alonso (2015) não é atoa que os primeiros CDs do sertanejo universitário são lançados 
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em 2005, para ele a chegada da internet banda larga, do Youtube e redes sociais, nesse mesmo 

ano, são essências para o fenômeno de popularização do sertanejo universitário. 

Já Teló & Piunti (2015, p. 244) afirmam que “a internet e a facilidade de download se 

tornaram realidade alguns anos depois, mas pelo menos por cinco anos, de 2005 a 2010, a 

distribuição de “CD’s promocionais”, [...] foi a principal forma de divulgação das duplas 

sertanejas”. Fato é que pelo menos inicialmente os trabalhos dos artistas do sertanejo 

universitário estava associado a um processo de divulgação vinculado aos recursos tecnológicos 

disponibilizados pela internet. 

A “autopirataria”, como ficou denominada essa distribuição de CD’s promocionais, foi 

essencial para a popularização dos artistas pioneiros e a inclusão do sertanejo universitário na 

indústria fonográfica, tendo em vista que nesse período havia uma dificuldade de inserção de 

novos artistas sertanejos nas gravadoras multinacionais, por conta do sucesso do axé e do 

pagode. Esse processo pode ser identificado na carreira dos cantores Jorge e Mateus.  Em 

entrevista ao programa Bem sertanejo272, Mateus afirma que: 

 

A gente pegou uma fase da internet em que as pessoas ainda estavam 

entendendo a melhor maneira de usá-la. Não existia lojas on-line para venda 

de música. Era a época do CD paralelo, o promo. A gente distribuía esses CD’s 

nas universidades. Meus amigos que estudavam em outras cidades ajudavam, 

levavam os CD’s e distribuíam. Desse jeito, o CD rodava pra caramba. (Teló 

& Piunti, 2015, p.232). 

 

Victor da dupla com Léo também acrescenta: 

 

As rádios, naquela época, entravam em contato com a gente e diziam o 

seguinte: “Manda a música pra mim, que ela está tocando em primeiro lugar 

e eu nunca toquei”, foi assim com “Vida Boa”, “Fada”, “Amigo apaixonado”.  

(Teló & Piunti, 2015, p.156). 

 

Os primeiros CD’s dos artistas representantes do sertanejo universitário foram 

produzidos de forma independente, contando com o auxílio das gravadoras caseiras, ou 

copiadoras em série e distribuídos pela estratégia da “autopirataria”. Essa estratégia pode ser 

observada nos primeiros discos de alguns artistas do sertanejo universitário, entre eles de João 

                                                 
272  

O “Bem Sertanejo” foi uma série especial exibida no programa Fantástico da emissora Rede Globo, estreada em 

20 de junho de 2014. Com o objetivo de contar a história da música sertaneja através de entrevistas com alguns 

representantes do gênero a série recebeu uma versão em DVD e em livro lançado pela Editora Planeta em 2015. 



 
X Seminário de Mídia e Cidadania 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) 
Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

 
540 

 

Bosco e Vinícius , César Menotti e Fabiano, e Jorge e Mateus , que são considerados os 

pioneiros da nova vertente do gênero. Mas a partir de 2008, essa tendência passa a compor 

intensamente o mercado fonográfico. Pode-se observar esse processo de apropriação do gênero 

sertanejo universitário e seus artistas pela indústria fonográfica a partir dos investimentos da 

gravadora Som Livre: 

 

A Som Livre, de propriedade da Rede Globo, embora só tenha entrado de 

cabeça no sertanejo a partir de 2008, veio com tudo. Foi responsável pelo 

lançamento de Michel Teló, Maria Cecília & Rodolfo, Cristiano Araújo e 

Gusttavo Lima. Com essa política de altos investimentos na seara popular, 

vendeu meio milhão de discos do sertanejo universitário entre outubro de 2009 

e outubro de 2010. Correspondidas todas as expectativas, entre 2010 e 2014 

passou a contratar vários sertanejos que já gravaram e outras grandes 

gravadoras, entre eles Thaeme & Thiago, Gabriel Gava, Cristiano Araújo, 

Victor & Léo, César Menotti & Fabiano, Jorge e Mateus, Luan Santana, 

Fernando & Sorocaba e João Carreiro & Capataz. Além de contratar diversos 

sertanejos a Som Livre lançou inúmeras compilações de seus artistas em 

coletâneas como Sertanejo Pop Festival – 2012, Sertanejo pra namorar, Amor 

sertanejo, Box batidão sertanejo, Na pegada do arrocha, Villa Mix e Pista 

Sertaneja. (ALONSO, 2015, p. 390). 

 

 Segundo dados da pesquisa Tribos Musicais, realizada pelo IBOPE Media em 2013273, 

o consumo de música sertaneja passou por uma fase de crescimento entre 2007 e 2012. Em 

2007, das pessoas que ouviam rádio com frequência, 50% ouvia música sertaneja; em 2012 esse 

número cresceu para 58%. Em 2015, segundo dados da empresa Crowley274, das 100 músicas 

mais tocadas, 74 eram sertanejas, o que indica que o gênero continuou crescendo 

quantitativamente em todo o país. 

Em relação ao mundo digital, a música sertaneja segue as tendências de consumo 

mundiais. Em 2016, pela primeira vez, a arrecadação de receita dos produtos digitais foi maior 

do que a da venda dos discos físicos, segundo relatório da IFPI (Federação Internacional da 

Indústria Fonográfica) divulgado pela Folha de São Paulo275. Refletindo a tendência do 

                                                 
273  

A pesquisa Tribos Musicais, do IBOPE. Em: http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/tribos_musicais.pdf. Acesso em 4 out 2016. 
274  

Folha de São Paulo em 04/01/2016 de acordo com dados da Crowley Broadscast Analysis Brasil. Em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-

74-sao-sertanejas.shtml. Acesso em 04 out 2016. 

 
275  

PADRO, Carol. Folha de São Paulo. Publicada em: 14/04/2016. “Música on-line alcança 76% dos internautas 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/tribos_musicais.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/tribos_musicais.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-74-sao-sertanejas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-74-sao-sertanejas.shtml
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consumo digital de música, no primeiro semestre desse ano, a cantora sertaneja Marilia 

Mendonça ficou como a 13° artista mais visualizada no mundo no Youtube276 à frente de artistas 

como Adele e Taylor Swift. 

A disposição de artistas do sertanejo universitário nos top trends digitais vem se 

repetindo ao longo dos anos 2000. “Victor e Léo teve a música para celular mais vendida de 

2009 [...] em maio de 2013, o clipe “Ai se eu te pego” era o vídeo mais visto na história do 

Youtube: tinha mais de 500 milhões de visualizações.” (ALONSO, 2015, p. 359 - 360). Em 

abril de 2015, Michel Teló foi o primeiro brasileiro a bater a marca de 1 bilhão de visualizações 

no Youtube. 

O fato é que, embora haja diversos fatores que podem ter influenciado na popularização 

da música sertaneja universitária, a questão do crescimento econômico foi essencial. A 

mudança no cenário econômico rural brasileiro possibilitou que jovens de cidades interioranas 

pudessem cursar uma universidade, assim como jovens de classe média urbana. É nesse 

ambiente que o sertanejo universitário se populariza, através das rodas de amigos nas festas da 

faculdade. Nesse ambiente, as modas de viola foram repaginadas, no formato acústico com voz 

e violão, influenciado pelo sucesso do programa Acústico MTV.  

Seguindo o modelo de produção, a dupla João Bosco & Vinícius, lançou em 2003 o CD 

independente – Acústico Bar, com regravações de antigos sucessos sertanejos. Foram seguidos 

por César Menotti & Fabiano  que lançaram em 2004 o CD “Ao vivo no observatório”. Os 

artistas estouraram, respectivamente, os hits: “Chora me liga” e “Leilão”, e foram contratados 

pela gravadora Universal Music. Se iniciava o ciclo do sertanejo universitário. (ALONSO, 

2015). 

Já Jorge & Mateus lançaram em 2005 o CD caseiro que iniciou a carreira dos cantores. 

O sucesso regional foi tanto que, em 2007, os artistas foram contratados pela gravadora 

Universal Music e gravaram o disco “Ao vivo em Goiânia”. A canção “Pode Chorar” virou hit 

e a venda do álbum rendeu aos artistas o primeiro disco de ouro. Em 2008 a canção “De tanto 

te querer”, do mesmo álbum, foi escolhida para compor a trilha sonora da novela Favorita, 

emplacando a canção nas rádios de todo o país. Os artistas viraram uma máquina de sucessos 

                                                 
brasileiros, diz pesquisa”.Em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1760862-musica-on-line-alcanca-

76-dos-internautas-brasileiros-diz-pesquisa.shtml. Acesso em 05 out. 2016. 
276  

Em entrevista ao O povo on-line “Fenômeno sertanejo”. Artista brasileira mais assistida no YouTube, Marília 

Mendonça fala com exclusividade sobre carreira e inspirações. Confira entrevista!”. Em: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/buchichomeu/2016/10/01/noticiasbuchichomeu,3661382/fenomeno-

sertanejo.shtml. Acesso em 5 out 2016.  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1760862-musica-on-line-alcanca-76-dos-internautas-brasileiros-diz-pesquisa.shtml.A
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1760862-musica-on-line-alcanca-76-dos-internautas-brasileiros-diz-pesquisa.shtml.A
http://www.opovo.com.br/app/opovo/buchichomeu/2016/10/01/noticiasbuchichomeu,3661382/fenomeno-sertanejo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/buchichomeu/2016/10/01/noticiasbuchichomeu,3661382/fenomeno-sertanejo.shtml
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comemorando, em 2015, os dez anos de carreira com a gravação do DVD “Jorge e Mateus 10 

anos em Brasília”, gravado no estádio Mané Garrincha. 

A história se repetiu com diversos outros artistas, os nomes que iam se popularizando 

na internet por meio das redes sociais e do Youtube, ou por meio dos CDs promocionais eram 

rapidamente apropriados pela indústria fonográfica e inseridos nas trilhas sonoras das 

telenovelas brasileiras, e programas televisivos. Entre eles, Fernando e Sorocaba, Victor e Léo, 

Luan Santana, Paula Fernandes, Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Humberto e Ronaldo, Henrique 

e Juliano, Marcos e Belutti, Simone e Simara, Matheus e Kauan, Munhoz e Mariano e Cristiano 

Araújo. Sobre esse sucesso popular, Vera França (2015) pontua: 

 

Esse momento é marcado por um esquema de superprodução, incluindo shows 

por todo o Brasil, presença em rodeios, gravação de videoclips e DVDs de 

ampla divulgação. Sua presença na televisão muda de lugar: de um lugar 

discreto em programas dirigidos a um público específico, fora do horário 

nobre, o sertanejo universitário passa a ocupar as trilhas sonoras de novelas, e 

os cantores marcam presença em programas televisivos consagrados – como 

o Domingão do Faustão, Caldeirão do Huck e até Encontro com Fátima 

Bernardes, na Globo, programas exibidos também em outros países além do 

Brasil. (FRANÇA, 2015, p. 110). 

 

Outra característica que auxiliou na popularização do ritmo foi a capacidade da música 

sertaneja de dialogar com outros gêneros. O sertanejo universitário se apropria de diversos 

ritmos brasileiros, como o funk, o pagode, o forró, o arrocha, e ao se misturar com esses gêneros 

regionalizados, ampliou seu espaço na cultura de massa nacional. Para Alonso (2015), essa 

característica está presente na música sertaneja como um todo, fazendo referência, por exemplo, 

às misturas que marcaram a década de 1950 em que a música sertaneja se fundiu com guarânias 

paraguaias e boleros mexicanos; ou nos anos 1980 em que o gênero flertava com o country 

americano; mas fica mais evidente mesmo no sertanejo universitário. 

Esse grau de miscigenação demostra o que Janotti & Freire (2006, p.8) pretendem dizer 

com a afirmação: “A música popular massiva está diretamente associada a uma cadeia 

midiática, cujo ponto de partida é o esforço de lançar mão dos artefatos comunicacionais para 

se atingir o maior número possível de ouvintes”. E reflete o sucesso do sertanejo universitário 

ao longo dos anos 2000. 
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