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Andréa Pereira dos Santos1 

 

Comunicação, mídia e cultura são três temas 

convergentes nos dias atuais, uma vez que ao se falar em 

processos comunicacionais não podemos perder de vista a 

interferência cultural dos indivíduos na produção das 

informações que são transmitidas por meio das diversas mídias 

existentes. Nesse sentido, a circulação dessas informações 

perpassa por diferentes grupos em diferentes meios de 

comunicação. 

Essa coletânea apresenta nove pesquisas que tem como 

foco a discussão da comunicação, mídia e cultura na 

                                                 
1 Professora do Curso de Biblioteconomia da UFG; Vice Diretora da 

Faculdade de Informação e Comunicação; Professora e subcoordenadora do 

Curso de Especialização em Letramento Informacional: Educação para 

Informação. Possui doutorado em Geografia no IESA/UFG. Mestre em 

Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (2009); Especialista em 

Docência Universitária pela Universidade Estadual de Goiás (2007) e 

graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás (2002). 

Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Técnicas 

de Recuperação de Informação, comunidades virtuais, construção de 

identidades, bibliotecas públicas e escolares e práticas de leitura, 

preconceitos em leitura, leitura em ambientes digitais/virtuais, espaço e 

leitura e letramento informacional. 



  

contemporaneidade. No primeiro capítulo de Thálita Teles 

Nascimento Silva e Maria Francisca Magalhães Nogueira, 

intitulado “Relato da pesquisa monográfica sobre a 

Sociabilidade no Tinder” o objetivo é apresentar os objetos 

teórico e empíricos da pesquisa: sociabilidade e Tinder, 

respectivamente. São ainda expostos e comentados os resultados 

obtidos, as análises realizadas à partir deles e os fundamentos 

teórico-metodológicos que estruturaram essa pesquisa.  

Já em “Avaliação e produtividade no trabalho 

acadêmico”, Maria das Graças Monteiro Castro, faz uma 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).2 

                                                 
2“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. 



  

A autora, Viviane Cristina Maia Gomes, no trabalho “Os 

idosos nas propagandas do Ministério da Saúde: velho velho ou 

novo velho?” busca 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, segundo a categorização da Organização 

Mundial de Saúde. 

Em “Entre identidades toxicomaníacas e exclusões 

dromológicas”, Carolina Silva de Moura e Suely Henrique de 

Aquino Gomes buscam contextualizar a dinâmica de 

apresentação de si nas redes fortalecendo uma felicidade 

contraditória. Na segunda parte do trabalho 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 as 

acompanha, participa de uma condição excludente que permite 

a manifestação de um poder simbólico. 

Alexandre Álvares em “A vulgarização do discurso 

audiovisual: o Empoderamento da Instância da Recepção e a 



  

Produção de Conteúdo Digitalizado, investiga 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). 

Em “A leitura nas mídias sociais: novas práticas e a evidência 

dos meios na cibercultura” Johnathan Pereira Alves Diniz busca 

compreender as transformações ocorridas nos processos de 

comunicação, desde o início dos seus estudos (final do século 

XIX) até os dias atuais, para que se possa entender a atualidade, 

ou seja, a cibercultura e as interatividades ocasionadas pelas 

mídias sociais, evidenciando novas práticas de leitura. 

Já Luiz Henrique Campos Pereira, no trabalho “O espaço 

da modernidade: imagem publicitária e imaginário do espaço 

privado” 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. 

No texto “Me leva: velocidade da vida e obliteração da 

morte no vídeo comercial da vivo” de Fabrícia Vilarinho de 

Menezes, é realizada a análise do 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 relacionar 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.  

Por fim, Ricardo Pavan e Adrielly Campos no texto “A 

Trajetória Midiática da Música Sertaneja: Tempos e Espaços do 

Gênero no Brasil” mostram como o gênero musical sertanejo 

tem se mostrado capaz de conciliar polos antagônicos, 

apresentando componentes do cenário contemporâneo e de 

velhos referenciais populares. Ao apropriarem-se das mudanças 

e da vivência social cotidiana do ‘moderno’ cenário urbano-

industrial-tecnológico, seus principais produtores conseguiram 

torná-la um paradigma dessa abertura que permite a relação 

recíproca entre a música sertaneja e a dinâmica do contexto 

sociocultural. 

Esperamos que essa obra contribua para que estudantes, 

professores e profissionais dos campos de comunicação e 



  

informação possam utiliza-la como instrumento de reflexão e de 

produção de novos estudos nessas áreas.  

 

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

Relato da pesquisa monográfica sobre a Sociabilidade no 

Tinder3 

 

Thálita Teles Nascimento Silva4 

Maria Francisca Magalhães Nogueira5 

 

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.  

                                                 
3 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.  
4 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 
5 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:mfrancisnogueira@gmail.com


  

 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 a 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 

vista isto, fomos tentar compreender como se dá a sociabilidade 

entre os indivíduos a 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 à 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 a 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 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" 6.  

 A descrição do aplicativo reflete a proposta e a principal 

funcionalidade do aplicativo, que define as buscas a partir da 

distância geográfica dos usuários. O Tinder assim tem como 

grande vantagem à conexão com pessoas geograficamente 

próximas, à 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 

                                                 
6  Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder . 

Acessado em 06 de julho de 2016, ás 20:32. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder


  

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 a 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 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 á 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: 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 a 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. 

 

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 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 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, noivo, casado, divorciado, viúvo, relacionamento a três 

e ainda o poliamor7. 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. 

                                                 
7  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. 



  

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. 



  

 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 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.  

 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.  

 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 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 à 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.  

 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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Avaliação e produtividade no trabalho acadêmico8 

 

Maria das Graças Monteiro Castro9 

 

 

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).10 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 

                                                 
8  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. 
9 Mestre em EducaçãoFE/UFG. Doutoranda em Educação. FIC/UFG. 

gracamcastro@gmail.com 
10“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. 



  

em doutoramento) do corpo docente da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), em que os autores11 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 

                                                 
 11José Alexandre Diniz Filho; Maria Clorinda S. Fioravanti, Luis Mauricio 

Binic e Thiago Fernando Rangelca. 



  

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.  

 

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, 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. 

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.12 

 

 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 

                                                 
12 Disponível em: http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/nicolelis-diz-

que-sofreu-sabotagem-nos-bastidores.html. Acesso em: Acesso em: 01 abr. 

2016. 

 



  

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 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. 

 

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, 

as manifestações e as consequências do predomínio desse 

particular capitalismo em sua versão acadêmica”.13 

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 

                                                 
13 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
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742015000400726#B41


  

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 

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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Entre identidades toxicomaníacas e exclusões dromológicas 
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Considerações Iniciais 

 

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, 
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bem como estilos de vida que se agregam na cibersocialidade. 

São articulações capazes de corroborar, em conjunto com outros 

diversos fenômenos, para 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 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 estriado16, 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.  

                                                 
16 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. 



  

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 toxicomaníaca17 em consumo de forma 

cada vez mais intensa e veloz. No entanto, quem não participa 

dessa lógica, desprovido de dromoaptidão18, se insere em um 

campo de exclusão e apatia.  

                                                 
17 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.   
18 O termo diz respeito à aptidão técnica ou propensão para acompanhar a 

velocidade que marca a sociedade dromológica. 



  

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 as 

acompanha, participa de uma condição excludente que permite 

a manifestação de um poder simbólico. 

 

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 seguida 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. Esse corpo 

plugado é em grande parte relacionado às tecnologias digitais, 

imerso no ciberespaço na figura dos avatares (SANTAELLA, 

2002).  

A emergência desse corpo ocorre na mudança do 

diagrama da disciplina para a sociedade do controle. Retomando 

os estudos de Foucault, nas sociedades da disciplina os 

mecanismos sociais de enclausuramento visavam à conformação 

de um corpo dócil e útil a produção das fábricas. Já nas 



  

sociedades atuais, a formatação dos corpos e modos de ser passa 

por estímulos econômicos que alimentam o consumo (SIBILIA, 

2002).  

A mudança do analógico para o digital contribui para 

essa conformação, haja vista que os rastros deixados pelos 

internautas servem de dados para entendimento dos padrões de 

consumo, a fim de direcionar as estratégias de marketing 

alimentando o mercado financeiro neocapitalista. Nas palavras 

de Sibilia (2002, p. 36) essa conjuntura apresenta “a transição do 

produtor disciplinado (o sujeito das fábricas) para o consumidor 

controlado (o sujeito das empresas)”. 

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 em 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 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 

às 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 

(LIPOVETSKY, 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 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 líquida19, 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.  

 

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 

                                                 
19 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.   



  

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 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).  

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).  



  

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).  

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, políticos 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 

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 que favorece as 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 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 analítica mais profunda 

no tema. 
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Os idosos nas propagandas do Ministério da Saúde: velho 

velho ou novo velho? 

 

Viviane Cristina Maia Gomes20 

 

A explosão demográfica dos idosos no Brasil 

 

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 
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anos também inclui 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 que deu 

origem a este artigo 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, 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 foram 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 uma combinação de elementos da análise fílmica 

para as narrativas audiovisuais 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 201021 apontam que a proporção de 

                                                 
21 Os números podem ser conferidos no site oficial do IBGE: 

www.ibge.gov.br. 

http://www.ibge.gov.br/


  

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 do Censo 2010 – XII Recenseamento Geral do 

Brasil – divulgados em 2012 pelo IBGE22 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% 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 gerontólogos23 

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 

                                                 
22 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_

noticia=1866&id_pagina=1. 
23 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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http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1


  

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 isso, 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. 

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 

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 (1996) 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 das ciências 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 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 caráter construtivo, que 

impacta 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. FERANDES 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’”24 (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 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). 

                                                 
24 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.  



  

 

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 (2001) 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 (2006) 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 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, segundo FREIRE FILHO (2004). 

 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 insiders25 e os outsiders26, Nós e Eles. “Assim, 

os estereótipos tonificam a autoestima 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). 

                                                 
25 Livre tradução da autora para a expressão em inglês: pessoa que pertence 

a determinado grupo. 
26 Livre tradução da autora para a expressão em inglês: pessoa que não 

pertence a determinado grupo. 



  

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 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 reinventar 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 

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 

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 

considerações. 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 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. 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 – 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 e abre espaço até para um novo estudo. 

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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A Vulgarização Do Discurso Audiovisual: O 

Empoderamento da Instância da Recepção e a Produção de 

Conteúdo Digitalizado 27 

 

Alexandre Antônio de Medeiros Álvares 28 

 

 

Introdução 

 

 A mensagem publicitária audiovisual, anunciada pela 

rede mundial de computadores, por meio de sites especializados 

em vídeos, entende-se, não de hoje, faz 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. 

                                                 
27Trabalho 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 08de dezembro de 

2016. 
28 O articulista, Alexandre Álvares, é professor mestre em comunicação 

social, pelo programa de Pós-graduação da UCB – e-mail: 

professor.alexandrealvares@gmail.com. 



  

 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 produto, passa por sua interpretação, até 

chegar à recepção da mensagem codificada naquele 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) 29 e o trailer de 

fã, Guerra Barril – Se Guerra Civil fosse na Bahia 30, publicado 

no canal Seu Pimenta TV, de responsabilidade de João Seu 

Pimenta, personalidade baiana contemporânea 31, 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 

                                                 
29 Conteúdo publicado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA. Acessado em 

23/6/2016, 18h. 
30 Conteúdo publicado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0. Acessado em 21/6/2016, 

20h. 
31 João Seu Pimenta:  

https://www.youtube.com/watch?v=FRLYZn5PGuA
https://www.youtube.com/watch?v=q78MIkWtju0


  

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 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. 

 

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 

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). 

 

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. 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 papéis 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 

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, que 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. 

 

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 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, afeições 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 prática 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 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 recorte 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) “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”. 

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).  

 

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 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, disponibilizado no site 

youtube.com. Fonte:googleimagens. 

 Imagem 02: Divulgação do trailer 

de fã – Guerra Barril (2016), de 

criação, roteirização e direção de 

João Seu Pimenta, do canal Seu 

Pimenta TV, disponibilizado no site 

youtube.com. 

Fonte:googleimagens. 

 

 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 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.  

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 à adesão 

do público-alvo. 
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A Leitura Nas Mídias Sociais: novas práticas e a evidência 

dos meios na cibercultura 32 
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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 
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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. 

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). 

 

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. 

 

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 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 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).  

 

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, 

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.  

 

[…] 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).  

 

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 “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). 

 

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) 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 



  

 

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, p. 35) 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. 

 

 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 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. 

 

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 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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O espaço da modernidade: imagem publicitária e 

imaginário do espaço privado34 

 

Luiz Henrique Campos PEREIRA35 

 

 

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 

                                                 
34  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. 
35 Bacharel em comunicação social com habilitação em Publicidade e 
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pela Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP – 

Campus Marília), bolsista do PET - Ciências Sociais. Contato: 
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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 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 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:  

  



  

Figura 1 – Cena apresentando vista aérea. 

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.36 

  

Figura 2 – Caminho arborizado. 

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.37 

                                                 
36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. 

Acessado em: ago. 2016. 
37 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


  

Figura 3 – Ciclovia integrada à natureza.

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.38 

 

Figura 4 – Crianças brincando num caminho arborizado. 

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.39 

                                                 
38 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. 

Acessado em: ago. 2016. 
39 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


  

 

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 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 

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 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:  

 

Figura 5 – Última frase do comercial  

 

Fonte: print screen do comercial da Fazenda Boa Vista.40 

                                                 
40 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE. 

Acessado em: ago. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXCjfzUI7CE


  

 

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.  

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 

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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Caipiras ou sertanejos? 

 

É difícil identificar qualquer antagonismo lexical entre 

os termos caipira e sertanejo, além do aspecto pejorativo que 

recebe a primeira expressão.43 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 se julga 

necessário um rigoroso aparelhamento de critérios semânticos 

para definir o termo que se transformou no foco do objeto de 

análise.  

                                                 
41  Doutor em Comunicação e docente do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. pavan.ufg@gmail.com  
42  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás. adriellycampos1@gmail.com  
43  “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


  

O jornalista e pesquisador Walter Souza (2005) observa 

que a vida do caipira foi sempre permeada pela ocupação e 

expulsão da terra que não é de sua propriedade. Por isso, acabou 

incorporando o ‘provisório’ ao seu próprio modo de vida. De 

forma 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) 

atentou no final do século XX 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 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 (NEPOMUCENO, 1999). 

 Natural de Tietê, interior de São Paulo, o 

contista/humorista teve, segundo pesquisadores, um papel de 

divisor no universo cultural caipira. 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.44 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 origens justificando a 

situação presente. Como observa o professor Paulo 

Emílio, ‘o segredo de sua permanência é a antigüidade. 

                                                 
44  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/


  

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 fundo45.  

 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 

                                                 
45  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. 



  

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.46 

 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 

                                                 
46  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.  



  

caipira (como o cururu, cateretê, congada e moda de viola) 

somaram-se aos importados (rasqueado, valsa, recortado e 

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 massificação do gênero musical 

 

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.47 Foi somente em 1981, 

no entanto, que, pela primeira vez, duas emissoras de TV 

                                                 
47  Anos mais tarde, a dupla voltaria à mesma emissora para apresentar 

o programa Na Beira da Tuia. 



  

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 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 padrões48 

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’49. 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 

                                                 
48  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. 
49  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. 



  

de cabelo’.50 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 “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”.51 

 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.52 No mesmo embalo surgiram outras duplas, sendo 

                                                 
50  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.  
51  Fonte: Revista Hit: número 4. São Paulo, Editora Azul, mar. 92. 
52  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. 



  

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.53 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.54 

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.55  

                                                 
53  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 
54   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.  
55  Revista Veja: mat. cit. 29 nov. 2000, p. 121-122.  



  

 

A música sertaneja chega ao espaço universitário 

 

A década de 1990, aliás, foi um período de intensas 

transformações político-econômicas, influenciadas pelas novas 

tecnologias digitais e o processo de globalização. No cenário 

musical, 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 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 sertanejo56, 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). 

 

                                                 
56  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. 



  

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 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 201357, 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 Crowley58, 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 

                                                 
57  A pesquisa Tribos Musicais, do IBOPE. Em: 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/tribos_musicais.pdf. 

Acesso em 4 out 2016. 
58  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. 

 

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


  

pela Folha de São Paulo59. Refletindo a tendência do consumo 

digital de música, no primeiro semestre desse ano, a cantora 

sertaneja Marilia Mendonça ficou como a 13° artista mais 

visualizada no mundo no Youtube60 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. 

                                                 
59  PADRO, Carol. Folha de São Paulo. Publicada em: 14/04/2016. 

“Música on-line alcança 76% dos internautas 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. 
60  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/noticiasbuc

hichomeu,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


  

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 

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. Rendendo-se às condições 

socioculturais e aos avanços tecnológicos do setor, essa música 



  

conseguiu firmar-se num paradigma de identificação da cultura 

de massa nacional, abrindo espaços para que ‘invadisse’ novos 

circuitos e conseguisse se sobrepor a históricas designações 

pejorativas que caracterizaram o gênero sertanejo no imaginário 

social brasileiro. 
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Me Leva: Velocidade Da Vida E Obliteração Da Morte No 

Vídeo Comercial Da Vivo 

 

 

Fabrícia Vilarinho de MENEZES61 

 

 

Introdução  

 

Na obra A resistência, Sabato62 (2008) argumenta que a 

velocidade da vida, voltada à produtividade, e a solidão causada 

pela virtualidade seriam uma ameaça à condição humana:  

 

Agora a humanidade carece de ócio, em grande parte 

porque nos habituamos a medir o tempo de modo 

                                                 
61 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. 
62  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
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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


  

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 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). 

 

As considerações de Sabato sobre as rápidas 

transformações sociais causadas pela velocidade do tempo em 

que vivemos se relacionam ao objeto deste trabalho na medida 

em que atualmente 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.  

Antes do imperativo da velocidade visando à 

produtividade (acentuado na década de 70 do século XX), em 

que a sociedade passou a tangenciar-se pelas inovações técnicas 

e intensificações tecnológicas, as mutações eram lentas, não 

causavam “abalos capazes de tão rapidamente provocar 

desestabilizações no modus vivendi” (SANTOS, G.F.C., 2009. 

p.2).  



  

Outro motivo para iniciarmos este trabalho com os 

pensamentos de Sabato é que, ao escrever aos 89 anos, 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 dois personagens do escritor italiano Luigi 

Pirandello, retirados do livro O falecido Mattia Pascal (2010), 

publicado pela primeira vez em 1904. Os personagens são 

Anselmo Paleari, um estudioso do além, e Adriano Meis63, uma 

das identidades do protagonista da história: 

 

                                                 
63 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). 

 



  

- [...] 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 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. 

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... 

 

Segundo Ariès (2001), desde a Idade Moderna64 a morte 

torna-se interdita e distante, algo que ocorre após um longo 

                                                 
64 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 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. 



  

período de vários séculos; já que a morte, tão presente e familiar 

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” 65 era diferente do 

atual que consiste em, basicamente, evitar o assunto, em nossos 

dias, “a morte amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer 

seu nome” (ARIÈS, 2001, p. 32). 

 O desejo de poupar o enfermo, prática usual na segunda 

metade do século XIX, 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). 

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), o homem está vivendo no espírito deste 

                                                 
Disponível em: PORTAL UOL: http://historiadomundo.uol.com.br/idade-

moderna/o-nascimento-ciencia-moderna.htm. Acesso em 03/10/2016. 

 
65 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


  

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.6), para quem a velocidade, a 

“desumana mecanização”, o individualismo, a destruição 

catastrófica da natureza, poderiam resultar em uma “total 

falência da cultura ocidental”. 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 zapping66; 

                                                 
66 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


  

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). 

 

Com a velocidade e a automação da vida, cada vez mais 

negamos a morte, 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). 

 

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” 67 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), 

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). 

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 remunerada68 

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 

                                                 
67 Grifo do autor 
68 Grifo do autor 



  

relacionado à comercialização de tecnologia da comunicação, 

pois o produto é um celular que permite o acesso à maior 

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 consequente 

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). 

 

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).  

 



  

O movimento, segundo Virilio (1996), 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). 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 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. 

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 Billboard69, 

                                                 
69 Disponível em http://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-12-28. 

Acesso em 17/09/2016 

 

http://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-12-28.%20Acesso%20em%2017/09/2016
http://www.billboard.com/charts/hot-100/1968-12-28.%20Acesso%20em%2017/09/2016


  

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 me70 

                                                 
70 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.  

 



  

 

As duas últimas estrofes71, 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”)72, 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. 

 

                                                 
71 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. 
72 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/
https://www.vagalume.com.br/stevie-wonder/for-once-in-my-life-traducao.html.%20Acesso%20em%2017/


  

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). 

 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).  

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 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 

https://instagram.com/muradosmann/


  

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 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), 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), 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.  

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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