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A cultura do bem envelhecer: uma análise de discurso na postagem de um blog 
para idosos1 

 
Elcha Britto O. Gomes 

 
RESUMO 
O conceito de cultura é amplo e permite um leque de leituras e significados. Esse artigo 
tem a pretensão de reunir argumentos sobre os discursos de saberes acerca dos fatores e 
conceitos que levam o sujeito a uma boa velhice nos blogs direcionados para idosos, 
bem como as representações sociais do que seria essa boa velhice divulgada nessa 
mídia, além de contribuir com os estudos da Comunicação acerca da velhice. Para um 
melhor entendimento o artigo está dividido em quatro tópicos: A Cultura do bem 
envelhecer, O Conceito de Cuidado de si em Foucault, Blog para o idoso, Referencial 
Metodológico, Dados Analisados, Fases: Descrição Analítica e Interpretação 
Referencial e Inconclusões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento, blogs, cultura, envelhecimento bem-sucedido. 
 
 
1.1. A CULTURA DO BEM ENVELHECER 

 

A palavra cultura remete a tudo que está introjetado ou implantado nas pessoas. 

Falar sobre cultura subentende que é algo que é cultivado há muitos anos como afirma 

Eagleton (1943, p. 10) “A raiz da palavra “cultura” é colere, o que pode significar 

qualquer coisa, desde cultivar e habitar a adorar e proteger.” 

 

“O cultural é o que podemos mudar, mas o material a ser alterado tem 
sua própria existência autônoma, a qual então lhe empresta algo da 
recalcitrância da natureza. Mas cultura também é uma questão de 
seguir regras, e isso também envolve uma interação entre o regulado e 
o não-regulado. Seguir uma regra não é similar a obedecer uma lei 
física, já que implica uma aplicação criativa da regra em questão.” 
(EAGLETON, 1943, p.13) 

 

A cultura dentro da perspectiva do artigo é vista não apenas em sua criação mais 

em suas adequações e alterações. Como ainda prescreve Eagleton (1943, p.15) “A 

cultura, assim, é uma questão de auto-superação tanto quanto de auto-realização. Se ela 

celebra o eu, ao mesmo tempo também o disciplina, estética e asceticamente.”  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Com o fenômeno do envelhecimento da população mundial erigem de diversas 

formas, culturas que divulgam e fomentam uma boa envelhecência. A velhice é 

entendida como a fase cronológica posterior a adulta. Alguns estudos dividem o fator 

idade entre: cronológica que delimita a real idade do indivíduo; social, a idade que o 

outro atribui a esse indivíduo e idade psicológica, a idade que o sujeito constrói 

subjetivamente para si. 

No que Peixoto afirma:  

 

A representação social da pessoa envelhecida conheceu, assim, uma 
série de modificações ao longo do tempo, uma vez que as mudanças 
sociais reclamavam políticas sociais para a velhice, políticas essas que 
pressionavam pela criação de categorias classificatórias adaptadas à 
nova condição moral, assim como a construção ética do objeto velho. 
(Clarice Peixoto, 2006, p.70) 

 

O universo do idoso é comumente cercado de estigmas, tabus e esteriótipos, 

sempre é representado como doente, cansado, dependente emocional e financeiramente. 

Essa imagem negativa focado nos problemas, nas doenças, no abandono gera um estado 

de negação, onde velhice é não aparentar a idade que tem e onde o velho é sempre o 

outro. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde um sujeito é considerado idoso a 

partir de 60 anos. O crescimento do número de idosos aumentou significativamente, 

diversos estudos apontam que a população mundial envelheceu. Com isso, diversas 

áreas ligadas a gerontologia, se atentaram para expandir os estudos e pesquisas 

pertinentes a velhice, em como são seus efeitos, seus percalços, seus estágios e 

principalmente como amenizar possíveis efeitos colaterais propiciando uma boa velhice. 

 

1.2. O CONCEITO DE 'CUIDADO DE SI' EM FOUCAULT 

 

Dentro dessa perspectiva do que poderia ser um possível bom envelhecimento, 

trançando assim um paralelo com os fatores que culminariam no bem-estar do idoso, 

aventa-se um entrelaçamento com a teoria do cuidado de si de Michel Foucault para 

poder explicar essa cultura da velhice bem sucedida. 
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Extraído do livro “A Hermenêutica do sujeito” do psicólogo e professor Michel 

Foucault, a primeira aula relata a relação existente entre “sujeito” e “verdade”, e para 

explicar esse paralelo ele faz uso da máxima “cuidado de si” (Epimeleia heautoû) que é 

o fato de ocupar-se consigo mesmo, de preocupar consigo mesmo e da essência 

“conhece-te a ti mesmo” (Gnothi seautón). 

Michel Foucault faz uma passagem por diversas interpretações de outros autores 

sobre o que seria na realidade o tão falado “cuidado de si” em diversas épocas, desde a 

Antiguidade até o período Cristão. Para tanto, ele inicia com preceitos délficos de 

Roscher, de 1901 que diz “cuida de ver em si mesmo o que tens precisão de saber” e de 

Defradas, de 1951 “nenhum excesso na maneira de conduzir”. Porém, o ápice de suas 

elucubrações se dá quando associa o cuidado de si ao pensamento filosófico Socrático.  

A aula coloca em evidencia ainda, o pensamento das culturas grega, helenística e 

romana: em Epicuro verifica-se o “ocupar-se com sua própria alma” que acreditava ser 

através de cuidados médicos e terapia da alma; o contrário pensamento dos cínicos no 

texto de Sêneca, que relata a inutilidade do estudo dos fenômenos naturais enfatizando 

assim um “cuidado de si capital”; e o pensamento dos estóicos que coloca o cuidado de 

si como uma idéia central. 

Foucault significa o “cuidado de si” como uma atitude, um novo olhar para si 

mesmo e para o mundo, ações que são exercidas para consigo, ações pelas quais se deve 

assumir se modificar e se transfigurar.  

Diante de várias conclusões, Foucault levanta um novo questionamento: “por 

que, a despeito de tudo, a noção do ‘cuidado de si’ foi desconsiderada no modo como o 

pensamento, a filosofia ocidental, refez sua própria história?” Para responder a sua 

própria pergunta ele levanta algumas hipóteses: A primeira hipótese é a de que o 

princípio do cuidado de si foi convertido em uma série de formulas deixando assim, de 

ter valor positivo. A segunda seria por todos os reais preceitos do cuidado de si serem 

assentados pelo cristianismo e pelo mundo moderno numa moral do não egoísmo. A 

terceira, e mais séria é o que Foucault denominou “momento cartesiano” que compara o 

conhecimento de si como uma forma de consciência referente ao procedimento 

cartesiano. 
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A partir desse conceito de cuidado de si, onde o sujeito é direcionado a rever 

questões pessoais e íntimas, gera a reflexão para entender esse esforço e tendência 

dentro da perspectiva da velhice de fomentar o cuidado e gestão de si. 

 

1.3. BLOG PARA O IDOSO 

 

O ciberespaço tem sido o que há de mais ecumênico na atualidade pela 

abrangência e cobertura de pessoas de todas as idades e classes. Permite interação, 

dinamicidade, convergência midiática e velocidade da informação e, portanto, torna-se 

local de comunicação, de pensamento e reflexão entre seus usuários e permite a 

construção de conhecimento de forma dialógica e colaborativa. 

Para Carvalho (2010, p.9) “O blog, contração do termo “web log”, é uma 

interface cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos 

chamados artigos ou 'posts'.” Os blogs são diários online de temas específicos. Os 

artigos ou postagens são alimentados por uma ou por mais pessoas que publica uma 

idéia, história, mensagem sempre pertinente ao tema proposto pelo blog. Os temas são 

construídos e escritos de forma a atrair e cativar um determinado público. 

 

Muitos blogs expõem comentários ou notícias sobre um assunto em 
particular; outros funcionam mais como diários particulares online. 
Um blog típico combina texto, imagens e links, para outros blogs, 
páginas da web e mídias relacionadas a seu tema, daí tomarmos essa 
interface, nesse artigo, como um espaço de convergência midiática de 
caráter sedutor através de suas estratégias de enunciação que 
evidenciam a linguagem de maneira sedutora, construindo 
discursivamente uma imagem de si (do blog) e de um tu (seus 
leitores), dois elementos indispensáveis para a realização de seu 
contrato de leitura. (CARVALHO, 2010, p.10) 

 

O blog da 'terceira idade – professor Medeiros', idoso e gerontólogo social. 

Como objetivo do bloco “transmitir para a sociedade informações que possam ajudar as 

pessoas que desejarem trabalhar pela valorização dos seres envelhecidos, sem usar de 

assistencialismos e paternalismo. As postagens são feitas pelo próprio criador com 

temas sempre pertinentes ao publico idoso. Dentre os textos postados: Aprenda como 
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viver 'desaposentado', A aposentadoria chegou, Aposentados ou idosos, Aposentar e ser 

Feliz, Brasil Envelhecido.  

O visual do blog, como plano de fundo há uma imagem de uma estante cheia de 

livros, no início centro da página antes do título do texto esta a foto do professor. Não 

há menção da data da criação do mesmo. 

 

1.4. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

A metodologia adotada para a execução desse artigo se pautou na pesquisa 

qualitativa, onde segundo Bardin (1994) o que serve de informação é a presença ou a 

ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características 

num determinado fragmento de mensagem que é levado em consideração. 

Para análise das postagens do blog, como referencial metodológico foi utilizado 

a análise de conteúdo que como Bardin (1994, p.18) preconiza “a análise de conteúdo é 

uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto na comunicação.” 

Na análise de conteúdo pode ser estruturada em três fases: pré-análise: a 

organização e seleção do material a ser analisado; descrição analítica: o que constitui o 

corpus do trabalho; e interpretação referencial: é a fase propriamente dita onde há a 

reflexão, a intuição com embasamento em materiais empíricos. Na definição de 

categorias analíticas será utilizado o modelo fechado onde o pesquisador divide as 

categorias apoiado em um ponto de vista teórico que submete. 

 

1.5. DADOS ANALISADOS 

 

Na fase da pré-análise, como corpus desse artigo, a postagem a ser analisada 

com o seguinte título: 'Aviso: está valendo a pena envelhecer' postado em 23 de 

novembro de 2011. A postagem está descrita na íntegra para uma melhor análise e os 

pontos destacados serão analisados a partir do referencial teórico da autora Guita Debert 

no próximo tópico. Acesso em 10 de Agosto de 2013. 
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Aviso: Está valendo a pena envelhecer 

Postado em 23 de novembro de 2011 

Link:http://idosos-

profmedeiros.blogspot.com.br/search/label/AVISO%3A%20Est%C3%A1%20val

endo%20a%20pena%20envelhecer  

 

Quando decidimos lutar pela valorização dos idosos, optamos pelos ainda 

residentes com suas famílias nas comunidades, evitando o uso de assistencialismos ou 

paternalismos. Fomos à busca de instrumentos que pudessem provocar no ser humano 

idosos à vontade de lutar, o desejo de viver melhor, provando para eles que tudo isso é 

possível, desde que haja vontade e decisão. 

Em parte, alcançamos nosso objetivo quando criamos eventos coletivos como jogos, 

festas, reuniões para debates, obtendo a adesão de alguns milhares de pessoas idosas, no 

Distrito Federal, de 1986 até 1999. 

Os idosos participavam se divertiam, mas o objetivo maior foi chamar a atenção 

da sociedade para as questões do envelhecimento humano, provando que eles são 

capazes de se reintegrarem à vida, em todos os campos, respeitando apenas as restrições 

trazidas pela idade avançada. 

Com o projeto Grupos Comunitários de 3ª Idade, levamos até eles somente 

mensagens positivas, declarando total confiança na capacidade deles. Proporcionamos 

reuniões semanais, com exercícios físicos e atividade cultural, nas comunidades onde 

vivem, deu para aqueles mais extrovertidos as chances de que eles precisavam para 

reassumir funções de liderança, apenas adormecidas no convívio familiar e na 

comunidade. 

Com a filosofia de “com eles, por eles e para eles”, nos permitiu implantar um 

trabalho tendo como base a entrega para eles das responsabilidades quanto às atividades 

dos Grupos e Associações, bem como o comando das decisões, através de votações dos 

componentes da organização. 

Jamais levamos projetos prontos. Sempre realizamos o que eles, idosos, pediam. 

Jamais demos ordens, pois sabemos para líderes não devemos dar ordens, apenas 
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convencê-los através a usarem sua capacidade para voltarem ao exercício pleno da 

cidadania. 

Aí está o segredo do sucesso de nosso trabalho no Distrito Federal, que começou 

em 15 de outubro de 1986 e encerrou-se dia 04 de janeiro de 1999. Paramos por decisão 

do novo governo que assumiu o poder. Saímos quando os frutos começavam a ficar 

sazonados, pelos ganhos relativos a um melhor atendimento nas instituições de saúde e 

bancárias e, o reconhecimento dos órgãos de imprensa em geral, que deixaram de 

somente mostrar o mundo cão representado pelos asilos e instituições tristemente 

apelidadas de “Depósitos de velhos”, passando a mostrar o lado positivo do 

envelhecimento humano. 

Os termos: velho, velhinho, vovozinho e vovozinha, ficaram pejorativos, devido 

ao mau uso deles, sempre vinculados ao abandono, miséria, próximos da morte, etc. 

Hoje se usa: idosos, 3ª idade, mais vividos, maturidade, maior idade, melhor idade, etc. 

É tão marcante este fato que, nas reuniões de alguns grupos de idosos é proibido usar 

esses termos pejorativos, e quem chamar alguém de velho ou velha é obrigado a pagar 

uma prenda (dançar, cantar ou declamar). 

Hoje, mais de 99% da população envelhecida ainda mora junto de suas famílias, 

sendo muito pequeno o número de pessoas idosas abandonadas em asilos ou em pobreza 

absoluta. 

Por muito tempo a pessoa somente era reconhecida como “velha” quando 

entrava em um hospital ou em um asilo. Nesses tempos, as instituições criadas para 

amparar a velhice no Brasil, somente trabalharam nos efeitos, “dando o peixe”, 

ignorando o dever de “ensinar a pescar”. Esse o motivo que, tão tardiamente, começa-se 

a perceber a importância das pessoas envelhecidas. 

A atual sociedade brasileira está começando a eliminar uma série de tabus e 

preconceitos que dificultavam a participação dos seres humanos envelhecidos de forma 

integral, nas atividades criadas para os seus membros. 

É um grande privilegio para eu estar envelhecendo contemporaneamente com o 

aparecimento de movimentos em favor da valorização do ser humano envelhecido, com 

métodos modernos que aumentam a auto-estima deles, sem usar de assistencialismos ou 

paternalismos. 
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1.6. FASES: DESCRIÇÃO ANALÍTICA E INTERPRETAÇÃO REFERENCIAL 

 

Na fase da descrição analítica, os trechos destacados serão ponto de partida para a 

fase da interpretação referencial com base nas teorias levantadas por Debert 

especificamente com a obra A Reinvenção da Velhice. 

 

Grupos de convivência como alternativa única para o bem estar do idoso 

Nas falas: “(...) alcançamos nosso objetivo quando criamos eventos coletivos... 

são capazes de se reintegrarem à vida.”; “(...) Proporcionamos reuniões semanais, com 

exercícios físicos e atividade cultural.”; “(...) aparecimento de movimentos em favor da 

valorização do ser humano envelhecido, com métodos modernos que aumentam a auto-

estima deles.”; (…) “Com o projeto Grupos Comunitários de 3ª Idade, levamos até eles 

somente mensagens positivas, declarando total confiança na capacidade deles.” Para 

fazer a distinção do conceito de velhice e terceira idade, Silva afirma que: 

 

O surgimento da categoria ‘terceira idade’ é considerado, pela 
literatura especializada, uma das maiores informações por que passou 
a historia da velhice. De fato, a modificação da sensibilidade investida 
sobre a velhice acabou gerando uma profunda inversão dos valores a 
ela atribuídos: antes entendida como decadência física e invalidez, 
momento de descanso e quietude no qual imperavam a solidão e o 
isolamento afetivo, passa a significar o momento do lazer, propício à 
realização pessoal que ficou incompleta na juventude, à criação de 
novos hábitos, hobbies e habilidades e ao cultivo de laços afetivos e 
amorosos alternativos à família. (SILVA, 2008, p.162) 

 

Em diversas partes do texto autor afirma que apenas com os agrupamentos para 

a terceira idade é possível realizar atividades, interagir com os outras pessoas e com 

isso, ter uma velhice feliz. 

 

A celebração do envelhecimento não é exclusiva dos programas para a 
terceira idade ou dos grupos de convivência de idosos, mas tem na 
mídia o palco central para a criação e divulgação das novas imagens. 
(DEBERT, 1999, p.209) 
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Sabe-se que, apesar desses agrupamentos apresentarem excelentes resultados 

para os frequentadores. Os mesmos foram criados para atender, para atender a lógica 

capitalista criando uma nova verde de consumo, o mercado sênior, e que a grande 

maioria deles possuem um caráter de tutela e até de infantilização do idoso, erigindo 

políticas de vigilância. 

 

As trevas asilares 

Nas falas: “Quando decidimos lutar pela valorização dos idosos, optamos pelos 

ainda residentes com suas famílias nas comunidades, evitando o uso de 

assistencialismos ou paternalismos.”; “sendo muito pequeno o número de pessoas 

idosas abandonadas em asilos.” Os asilos são retratados como ambientes nocivos, 

porém Debert afirma que:  

 

Em oposição aos trabalhos que analisam a situação dos velhos em 
asilos, oferecendo um quadro dramático dessa experiência, os 
programas são apresentados como uma oportunidade de ampliação do 
círculo social de amizades e de criação de novos espaços para ação, 
configurando uma nova qualidade de vida para os indivíduos 
envolvidos. (DEBERT, 1999, p.208) 

 

A configuração levantada pelos gerontólogos contradiz o pensamento dos idosos 

que utilizam os espaços asilares. Nessa configuração, para aqueles que não possuem 

outra opção, por motivos como ausência de familiares vivos, condição financeira 

restrita, os locais de acolhimento além de se configurarem como as melhores 

alternativas ainda provem efeitos positivos como a criação de novos laços sociais. 

 

A alternativa se torna regra 

Na fala: “provando para eles que tudo isso é possível, desde que haja vontade e 

decisão.” É imperioso que o idoso queira algo melhor, que anseia alterações positivas 

em seu cotidiano que saia da mesmice. Entretanto, pode averiguar na fala de Debert que 

isso se torna regra, com direito a punições.  

 

Além disso, numa sociedade altamente hierarquizada como a 
brasileira, corre-se o risco de transformar o direito de escolha num 
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dever, numa obrigação de todo o cidadão. A liberdade de escolha – 
que estas palavras de ordem supõem, é, assim, igualmente distribuída, 
mas os recursos disponíveis para o seu exercício, obviamente, não são. 
Dar voz aos oprimidos pode, então, ser uma nova receita para tornar 
os mais velhos culpados pelos seus infortúnios, recita para uma vida 
sem dignidade e repleta de autodepreciação. (DEBERT, 1999, p. 229) 

 

Percebe-se que o sujeito se torna obrigado a se enquadrar aos movimentos e 

tendências que o social julga pertinente a sua idade, e que caso não haja a adesão ele se 

torna responsável por sua infelicidade e por todos os dramas que podem surgir.  

 

Novos mitos são fomentados 

Fala: “nas reuniões de alguns grupos de idosos é proibido usar esses termos 

pejorativos...(velho, velhinho, vovozinho e vovozinha)”. Existe a declarada preferência 

por parte dos idosos de serem chamados de 3ª idade, mais vividos, maturidade, maior 

idade, melhor idade. No entanto, para Debert: 

 

A transformação das etapas mais avançadas da vida em novos 
mercados de consumo e as novas imagens do envelhecimento acabam 
por exigir uma reformulação da imagem do idoso, produzida pelo 
discurso gerontológico. (DEBERT, 1999, p.219) 

 

Aventa-se a possibilidade de haver o surgimento de demandas de novas imagens 

e estigmas quando o modelo apresentado se torna de capital importância para o receptor. 

Rolnick (2002) sobre um ideal de vida divulgado e aceito como realidade afirma que:  

 

Identidades prêt-à-porter, figuras glamorizadas imunes aos 
estremecimentos da força. Mas quando são consumidas como próteses 
de identidade, seu efeito dura pouco, pois os indivíduos-clones que 
então se produzem, com seus falsos-self estereotipados, são 
vulneráveis a qualquer ventania de forças mais intensas. Os viciados 
nessa droga vivem dispostos a mitificar e consumir toda imagem que 
se apresente de forma minimamente sedutora, na esperança de 
assegurar seu reconhecimento em alguma órbita do mercado. 
(ROLNICK, 2002, p.22) 

 

Tornou-se tabu, a menção de alguns termos pertinentes ao universo do idoso. A 

contradição se dá pelo fato de que a luta está para a queda de preconceitos e aceitação 
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da real idade, mas a imagem é alterada pelo surgimento de novos esteriótipos e pelo 

endeusamento de pessoas saudáveis e adeptas aos “estilos de vida e à parafernália de 

técnicas de manutenção corporal” fazendo jus e alimentando o pensamento coletivo de 

ojeriza ao corpo envelhecido.  

 

Mídia como disseminadora do mal 

Na fala “Saímos quando os frutos começavam a ficar sazonados, pelos ganhos 

relativos a um melhor atendimento nas instituições de saúde e bancárias e, o 

reconhecimento dos órgãos de imprensa em geral, que deixaram de somente mostrar o 

mundo cão representado pelos asilos e instituições tristemente apelidadas de 'Depósitos 

de velhos', passando a mostrar o lado positivo do envelhecimento humano.” transparece 

que a luta já está ganha e que todos os problemas sociais pertinentes ao universo do 

idoso já foram solucionados. Outro fator evidente é o direcionamento da mídia como o 

malfeitor que dissemina o lado negativo do envelhecimento. Oposta a isso, Debert 

(1999) afirma que “O resultado que as novas pesquisas apresentam e as imagens da 

velhice na mídia contrastam com a imagem do idoso construída pelo discurso 

gerontológico.” Com isso, os meios de comunicação acabaram por auxiliar a 

desmistificar muitos conceitos errôneos construídos pelos gerontólogos. E o 

questionamento que surge é porque não retratar as atrocidades do asilos e os casos de 

desrespeito com os idosos? 

 

1.7. INCONCLUSÕES 

 

A velhice assim como qualquer fase do desenvolvimento requer cuidados 

próprios, mas é evidente que quando isso se torna imperativo, e caminho único para 

atingir uma suposta felicidade e bem estar contradiz seu objetivo. Torna-se regra e passa 

a ter caráter punitivo àqueles que não a seguirem, passando a ser assim responsáveis por 

todos os seus dissabores.  

Debert chama de perspectiva do idoso como “fonte de recurso” quando há uma 

alteração no modo como o idoso é visto. Sendo que antes era estereotipado a partir da 

visão de abandono, solidão, dependência e passam a serem vistos como seres ativos. 
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Preconiza que todo o processo de reprivatização da velhice é resultado do diálogo dos 

gerontólogos com a mídia e através dos espaços sociais criados em torno do 

envelhecimento. Assim afirma que: 

 

Os estereótipos do abandono e da solidão, que caracterizariam a 
experiência de envelhecimento, são substituídos pela imagem dos 
idosos como seres ativos, capazes de oferecer respostas criativas ao 
conjunto de mudanças sociais que redefinem a experiência do 
envelhecimento. Novas formas de sociabilidade e de lazer marcariam 
essa etapa da vida, reciclando identidades anteriores e redefinindo as 
relações com a família e parentes. (DEBERT, 1999, p.206) 

 

A 'perspectiva da miséria' tão mencionada por Debert (1999) que traz a tona a 

visão do velho abandonado, dependente, da decrepitude física contrapõe a esse ideal 

fomentado de 'feliz idade' alterando todo um quadro até então construído o que remete à 

fala de Eagleton (1943, p.39) quando coloca a cultura como algo a ser alterado de 

maneira maniqueísta “Mas nenhuma cultura pode ser inteiramente negativa, já que só 

para atingir seus fins perversos ela tem de promover capacidades que sempre implicam 

usos virtuosos.”  

Essa visão romantizada dos idosos inseridos em grupos de convivência e 

associações para a terceira idade torna-se uma imposição. Aqueles que optam pela 

reclusão, para momentos introspectivos estão à margem da sociedade e da felicidade 

prometida. Com isso, o que vem a tona é o que seria o bem envelhecer? 
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O papel da propaganda, a visão mítica de celebridades e os efeitos sobre o 
comportamento de consumo na visão da psicologia comportamental2 3 

 

 

Carla Simone Castro da Silva 

 
RESUMO 
Em campanhas publicitárias geralmente se utiliza o endosso de uma pessoa para 
apresentar um produto. Dentre essas pessoas, é comum a utilização de celebridades. O 
presente artigo procurou a discorrer sobre a possível influência de celebridades no 
contexto midiático e sua influência modulação do comportamento de escolha de 
produtos que usam este tipo de fonte como estímulo discriminativo, que para a 
psicologia comportamental se configura como um estímulo que irá antecipar 
determinadas respostas, uma vez que anteriormente foi vinculado a algum tipo de 
reforço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: celebridades, psicologia comportamental, comportamento do 
consumidor, publicidade. 
 
 
2.1. INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos ao longo da nossa história consomem bens e serviços de 

acordo com o contexto onde estão inseridos e influenciados por uma série de variáveis.  

Através dos tempos, as mais diversas técnicas de persuasão vêm sendo empregadas 

intencionando capturar a compra desses consumidores, mapeando seus passos em uma 

tentativa predizer o seu comportamento (Solomon, 2008). 

A propaganda é uma ferramenta poderosa que articula a busca da identificação 

com a história de determinado grupo de indivíduos integrados em um determinado meio 

cultural. Lipovetisky e Roux (2005) pontuam que identificação imprime diferenciação 

em relação a grupos ou em uma lógica de distinção de classes e serve como emblema 

para compradores que reivindicam determinados códigos sociais, seu pertencimento real 

ou simbólico. 

A publicidade se caracteriza pela apresentação de diversos estímulos que 

evocam uma identificação do público alvo com o produto, serviço ofertado ou marca 

                                                 
2 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
3 Este trabalho compõe dissertação de mestrado aprovada em fevereiro de 2011, pelo departamento de 
psicologia da PUC- GO. 
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ofertada, criando um inventário perceptual de imagens, sensações e associações com a 

marca (Randazzo, 1997). Elege-se um target e então um caminho é traçado para atingir 

determinado grupo focal. Muitas vezes são usados recursos da psicologia para 

fundamentar a ideia, ainda que de maneira precária, mas constantemente alguns 

estímulos são apresentados e manipulados como: cor, sons, ambiente a fim de 

contextualizar a mensagem dentro de uma ótica de proximidade com o consumidor.  

Segundo Grimal (1983) temos uma necessidade intrínseca de constituição de 

“mhytos”, palavra grega que se presta para designar “toda a história que se conta”.  

Portanto, não se espera que um mito comprove racionalmente coisa alguma. Por 

natureza o mito não precisa demonstrar sua veracidade. A “verdade” é intrínseca a ele, 

para aqueles que o recebem como tal. Randazzo (1997) em seu livro ‘Como criar mitos 

na Publicidade’, cita a análise de James Hesing para a mitologia. Segundo ele 

mitoligizar se resume naquilo que "... inclui todas as formas de ficção narrativa 

simbólica mostrando padrões recorrentes universais e coletivos de resposta psíquica às 

experiências da vida” (p. 58). Randazzo (1997), no mesmo trabalho, define  que 

mitologia em um sentido mais amplo, não se limita ao que formalmente chamamos de 

mitologia: abrange qualquer coisa que de alguma forma mitifica “enfeita a realidade”. A 

cultura ocidental por sofrer forte influência das mitologias grego-romanas, reforça a 

busca de um acordo com o mistério, como se esta situação promovesse o verdadeiro 

encontro do homem com o seu ambiente, o seu mundo, buscando reconhecê-lo, desta 

forma adquirindo aprendizagem que habilitará o homem a experimentar a presença 

divina (Randazzo,1997). Compreender a influência dos mitos culturais é tarefa 

importante para os profissionais de marketing, que geralmente padronizam suas 

mensagens dentro deste contexto (Solomon, 2008). 

  Quando Joseph Campbell (1990) afirma, no livro O poder do Mito, que cada 

indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com a sua própria vida, 

divide o mito em quatro funções básicas: 

1 - A função metafísica: Os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, 

para a consciência do mistério que subjaz a todas as formas. Aí percebemos o fenônemo 

do fascínio, experiência sensorial experimentada pelos que cultivam o mito, uma 
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constatação de que esses seres estão acima do bem e do mal. Como se escolhidos para 

estarem num “Olímpo” imaginário. 

2 - A dimensão cosmológica, da qual a ciência se ocupa – mostrando qual é a 

forma do universo, mas fazendo-o de tal maneira que o mistério, outra vez, se 

manifesta.  

3- A sociológica, suporte e validação de determinada ordem social. Aí se 

percebe a questão da aceitação, da necessidade de pertencer a um determinado grupo 

social, cujas particularidades fazem a busca pela segmentação tribal contemporânea, 

provocar a criação de “guetos” urbanos em todos os níveis sociais. 

4- A função psicológica, como viver uma vida humana sob qualquer 

circunstância e reconfirmadas pela interação social. Neste sentido, o mercado é fonte de 

autoridade, possui legitimidade para definir a validade das ações individuais, 

orientando-as nesta ou naquela direção, (p. 133).  

De acordo com Gillman (2007) A publicidade é uma forma de criar mitos. Ela 

aproveita o poder do mito e dos símbolos para criar e manter marcas de sucesso. Para 

ele, esses mitos remetem à história da origem do homem e do mundo, permitem que um 

indivíduo sinta-se identificado com um grupo além de fornecer estrutura e ordem às 

suas vidas. De acordo com Lara (1986) para os povos antigos, o mito era a palavra 

verdadeira. Os mitos são a expressão de uma globalidade, de percepção, na qual se 

entrelaçam fantasias, emoções e razão, mas são também, uma visão global da realidade. 

Uma das técnicas comumente utilizadas pela publicidade é o emprego de 

celebridades. Baseada na mitologia cultural, a publicidade cria mitologias de marca que 

refletem e consolidam as mesmas imagens que tradicionalmente vêm dominando a 

nossa cultura. As imagens femininas, baseadas na Grande Mãe ou na donzela sedutora 

(virgem tentadora) ou as masculinas reforçando os arquétipos do Grande Pai ou do 

Guerreiro (Randazzo, 1997). Se alguma coisa pode ser utilizada, é porque ela pode 

representar alguma coisa, exercendo sua função sígnica. A propaganda de forma geral 

procura estimular o desejo do leitor e criar convicção sobre a qualidade produto 

anunciado, a partir de ilustração, imagem ou slogan associado. (Vestergaard & Schoder, 

1996). 
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Quando celebridades estão à frente de produtos, isso significa transferir seus 

atributos ao mesmo, dando relevância e conceituação. A marca ou produto deixam de 

ser vistos comumente e passam a ser considerados de valor superior. A leitura que os 

consumidores fazem quando se trata de celebridades, é, de acordo com Zyman (2003) 

“Eu sou bem-sucedido, famoso e rico e, realmente, utilizo esse produto; se você 

comprá-lo, poderá ser igual a mim’ ou ‘pessoas interessantes e legais iguais a mim usam 

esse produto; se você não comprar, ficará de fora” (p. 47). 

Para a cultura ocidental, artistas, e nessa categoria podemos incluir todos aqueles 

cuja profissão experimenta o estado da arte, em seu sentido mais abrangente, tais como 

cantores, atores, pintores, bailarinos, modelos, teriam sido “abençoados" com a 

iluminação, que seria o reconhecimento da sua “radiância” em meios as coisas que 

sejam julgadas, na visão temporal, boas ou más, na sua revelação da verdade (Campbell, 

1990). 

Nossas crenças, nossos valores, nossos padrões de comportamento, são fruto de 

um processo de aprendizagem ancestral. Se nossos ancestrais acreditavam em 

determinados mitos e cultos, acabamos por acreditar nestes, pois nosso comportamento 

foi modelado dentro dessas práticas culturais, assim como o comportamento de nossos 

antepassados foi modelado pelos que os precederam (Laraia, 2008). A análise do 

comportamento provê interpretações alternativas sobre as histórias mitológicas e seu 

papel na seleção do comportamento. 

 

2.2. ANÁLISE FUNCIONAL DE MITOS E CELEBRIDADES 

 

Analisando o mito sob a ótica da análise do comportamento, deve-se antes de 

tudo partir da concepção de que o comportamento do indivíduo é fruto de seu processo 

de aprendizagem e história pessoal. Para Baum (1994/1999), as histórias e os mitos de 

uma cultura estão relacionados às regras porque também se referem a contingências de 

reforço e punição.  

Estamos inseridos em um contexto social, fruto de toda a carga histórica e 

cultural que carregamos. Os costumes que partilhamos no dia a dia são transmitidos por 

um grupo de uma geração para outra (Andery, Micheleto & Serio, 2005). Em sociedade, 
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os indivíduos não se comportam apenas em seu próprio benefício. Estes carregam genes 

e traços culturais, e seus conjuntos transcendem o indivíduo (Baum, 2006). Quando 

estímulos em relação aos quais desenvolvemos tais propensões são produzidos por 

outros membros de nossa espécie, então aprendemos rapidamente com estes indivíduos. 

Para Baum a cultura provavelmente seria impossível sem a imitação. A imitação se 

caracteriza por oferecer vantagens rápidas à sobrevivência da espécie.  

Além da imitação não podemos desconsiderar o papel desempenhado pelas 

regras. De acordo com Skinner (1974/1982) regras são estímulos discriminativos 

verbais que especificam parte de ou toda a contingência. Nas nossas interações sociais, 

essas verbalizações (sejam elas vocais ou não) influenciam o comportamento de outros 

indivíduos. Nelas se incluem ordens, conselhos, dicas, que caracterizariam o operante 

verbal, denominado como mando (Skinner, 1978). O mando é uma resposta verbal sob 

o controle de operações de privação e o reforço é específico e especificado na resposta 

verbal, como no exemplo “compre este apartamento que você será feliz”, ou mesmo na 

afirmação de Zyman (2003) citada acima. Sob o ponto de vista do ouvinte (que pode 

estar inclusive no mesmo organismo do falante) seu seguimento pode depender de 

reforço direto (moradia) ou social (aprovação social ou evitação de sanções do grupo, 

por exemplo). Estes dois tipos de consequências se aproximam, respectivamente, das 

noções de reforço utilitário e informativo desenvolvidas por Foxall (1990).  

Desde que um mito se constitui de uma história com seres sobrenaturais, sua 

função cultural poderia ser relacionada à concepção skinneriana de mando mágico 

(Skinner, 1978) no qual as 'consequências', apesar de serem especificadas, não estão sob 

o controle do ouvinte, nem estabelecem relações funcionais com seu comportamento. 

Assim, regras como “compre este produto e ‘você será como a celebridade tal’” teria 

função análoga a “pratique o bem que os deuses o recompensarão”. 

Carneiro & Medeiros (2005) realizaram uma análise funcional de propagandas 

de cerveja na mídia brasileira. De acordo com eles, na visão da perspectiva 

comportamental, celebridades funcionam como estímulos discriminativos, sinalizando 

que o comportamento daquela celebridade é reforçado e estabelecendo assim, um 

processo de identificação com o referido personagem que se torna porta voz da 
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mensagem. A técnica transfere alguns atributos do porta voz da mensagem para o 

produto, através do emparelhamento de estímulos. 

Carneiro e Medeiros (2005) pontuam que a identificação significa fazer com que 

o consumidor se coloque no lugar de outra pessoa, no caso a celebridade ou a 

personagem da propaganda o que implicaria transferência de propósitos, ideais, 

emoções, sentimentos. A identificação é de extrema valia para a propaganda. Se o 

consumidor conseguir identificar-se com os usuários do produto e se puder ver-se na 

mesma situação, então a propaganda tem mais probabilidade de mudar o 

comportamento de compra desse consumidor. Em linguagem comportamental, a 

identificação ocorre quando o indivíduo discrimina no modelo certas características que 

também observa em si mesmo. Neste sentido, o comportamento do indivíduo pode 

passar a ser controlado por reforçadores que mantêm o comportamento do modelo. Em 

outras palavras, se um ator ou personagem (um modelo) tem comportamento reforçado 

por um produto em uma propaganda, o produto pode passar a exercer função 

reforçadora sobre o comportamento do indivíduo (Carneiro & Medeiros, 2005). 

Este processo é chamado de emparelhamento de estímulos, ou seja, apresentar 

um estímulo e logo após o outro, que controla uma determinada resposta (Moreira & 

Medeiros 2007). O processo de condicionamento se dá pela repetição do procedimento, 

fazendo com que aprendamos um novo comportamento. No caso deste trabalho, o de 

ficar sob o controle, no produto anunciado, dos atributos do anunciador da mensagem. 

Contudo, como será visto a seguir, a literatura tem mostrado que a utilização das 

celebridades deve ser feita com cuidados, visto que ela pode influenciar em direção não 

desejada pelo anunciante do produto. 

 

2.3. OS EFEITOS DO USO DAS CELEBRIDADES NA PUBLICIDADE SOBRE 

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Em sentido amplo, o papel da propaganda é influenciar os consumidores para a 

aquisição de um produto, devendo chamar a atenção, despertar interesse, estimular o 

desejo, criar convicção e induzir a ação. A propaganda comunica os atributos e 

benefícios da marca de maneira lúdica, como em narrativa ficcionada, fazendo uso de 
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personagens, lugares e situações de modo a favorecer o envolvimento do consumidor 

(Randazzo, 1997). Geralmente as marcas possuem uma imagem ou postura associada a 

elas, positivas ou negativas, o que lhes confere significado ou diferenciação. (Zyman & 

Miller, 2001).  Segundo Solomon (2008), a propaganda é uma fonte importante de 

informação para o consumidor, fazendo uso das mais diversas técnicas de persuasão e 

identificação, tendo sua principal função, a diminuição do tempo de procura. 

Uma campanha publicitária tem como objetivo principal colocar os 

consumidores sob o controle de determinadas características de um produto. Os 

atributos a serem utilizados, vão depender do público-alvo, do tipo de produto, dentre 

outras variáveis. Não é incomum a utilização de pessoas envolvidas em uma história na 

qual o produto aparece relacionado ao contexto envolvido na história apresentada. E a 

utilização de celebridades é frequente, com argumentos que geralmente relacionam seu 

uso a seu “poder mitológico”. Na maioria deles, um ponto é comum: colocar o 

expectador (ou o possível consumidor) em contato com “o significado” da mensagem, 

não apenas com partes deste significado (Sant’Anna, Rocha Júnior & Garcia, 2009). 

Não é difícil imaginar que uma publicidade pode influenciar comportamento do 

consumidor, muito pelo contrário. E isto nada reflete que um princípio geral de controle 

do comportamento. Nosso comportamento é influenciado pelo comportamento de 

modelos e regras verbalizadas por outros indivíduos (Skinner, 1974/1982). E desde 

muito cedo isto ocorre. Por exemplo, Ueda (2010) expôs crianças a vídeos publicitários 

de animação sobre alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis e vídeos neutros com 

relação a alimentação, em cinco sessões. A ordem de exposição aos vídeos foi variada 

entre grupos, e todos os participantes foram expostos a todas as publicidades: na 

primeira sessão, todas foram expostas ao vídeo neutro; nas duas sessões seguintes, 

metade dos participantes do grupo experimental (n = 12) assistiu ao vídeo com 

alimentos saudáveis e a outra metade assistiu aos vídeos de alimentos não saudáveis; 

nas duas últimas sessões os vídeos foram invertidos para os participantes. Além disso, 

um grupo de referência com quatro participantes assistiu apenas ao vídeo neutro em 

todas as sessões.  

Após serem expostas aos vídeos as crianças escolhiam figuras dos alimentos que 

utilizariam em suas diferentes refeições. Além disso, foi realizada avaliação nutricional 
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e observação dos alimentos consumidos. Ueda observou que o numero de escolha de 

figuras de alimentos saudáveis aumentou da terceira para a quarta sessão para os que 

assistiram ao vídeo de alimentos saudáveis, na segunda e terceira sessões, e diminuiu 

para o grupo que assistiu ao vídeo de alimentos não saudáveis nas segunda e terceira 

sessões.  

 Os efeitos a longo-prazo de uma campanha podem ser prejudicados por variáveis 

contextuais. Lima (2008), por exemplo, promoveu uma campanha pró-ambiental na 

praça de alimentação de um Shopping Center, após avaliar a frequência de descarte de 

lixo e colocação das bandejas no local apropriado. A campanha foi realizada com 

cartazes afixados próximo às lixeiras da praça de alimentação, isoladamente ou em 

conjunto a pessoas vestindo uma camiseta com o tema “Jogue seu lixo na lixeira! Faça a 

sua parte! Ajude a limpar o planeta, junto com o Alameda Shopping!”. Lima verificou 

que a frequência de descarte foi menor em dias e horários com mais consumidores e por 

mesas compostas por mais pessoas. Além disso, o descarte foi maior quando os 

estímulos da campanha estavam presentes (de 34%, com os cartazes e as pessoas com 

os panfletos e 38% quando estavam disponíveis apenas os cartazes) em comparação às 

linhas de base realizadas antes (20,5%) ou após (22,5%) a campanha. Assim, pode-se 

verificar que a campanha foi menos efetiva em dias com muito movimento e seus 

efeitos não perduraram após sua retirada. 

 Mader (2003) analisou a imagem feminina nas propagandas de cerveja. Esta 

autora observa que o uso de mulheres em cartazes de propagandas de cervejas no Brasil 

tem ocorrido desde o início da profissionalização da fabricação deste produto. Além 

disso, a forma de apresentação tem se relacionado, ao longo dos anos, ao contexto 

histórico-social e o mito criado nas peças publicitárias deve facilitar que o consumidor 

se identifique com ele. Em relação a isto, Mader observa que os assuntos mais falados 

por homens (principais consumidores de cerveja) quando estão bebendo são, em ordem: 

mulheres, futebol, trabalho e lazer. Estes pontos, criação de identificação com a peça 

publicitária, incluindo o “emissor da mensagem”, e observação dos contextos nos quais 

o produto é utilizado tem sido apontados como fundamentais para atingir os 

consumidores do produto. 
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Esta identificação é um dos principais argumentos para a utilização de pessoas 

para endossar o consumo de produtos. As principais têm sido pessoas com suposta 

expertise e celebridades. Em uma revisão da literatura, Ergodan (1999) relata que alguns 

dados sugerem que o uso de celebridades é mais efetivo que o de experts não 

conhecidas, ao passo que outros propõem que o uso de experts seria mais efetivo para 

aumentar o consumo de um produto.  

Speck, Schumann & Thompson (1988) apresentaram cinco anúncios impresso 

de carro e de tênis a 192 estudantes universitários, apresentados por celebridades. Para 

cada produto, o anúncio podia ser apresentado por uma celebridade com histórico 

relacionado ao produto anunciado, ou sem histórico relacionado ao produto. No 

anúncio-alvo Speck e cols. também variaram a frase apresentada no anúncio (com a 

celebridade relatando alto conhecimento do produto, com a celebridade apresentando 

conhecimento típico ou com relato neutro). Os estudantes podiam consultar o anúncio 

por 20 ou 60 segundos, conforme o grupo e, posteriormente tinham que recordar 

informações específicas do anúncio-alvo. O aumento do tempo de exposição ao anúncio 

levou ao aumento do número de informações recordadas. Este aumento foi maior 

quando a celebridade do anúncio era alguém não relacionada ao produto anunciado, o 

que deve ter ocorrido, de acordo com Speck e cols., pelo fato de que o aumento do 

tempo teria permitido que os participantes construíssem uma maior relação entre a 

celebridade e a mensagem. Com relação ao tipo de mensagem utilizada, o maior nível 

de recordação ocorreu quando a mensagem era neutra, sugerindo que as informações 

típicas e de alto conhecimento podem ser redundantes ou dificultarem um papel mais 

interpretativo do participante. 

Apesar de se basear em medidas diferentes, os resultados obtidos por Speck e 

cols. (1988) são relativamente contraditórios a outros que mostram que celebridades 

mais relacionadas ao produto geram maior mudança nas atitudes (Doss, nd). Doss 

verificou que não apenas a celebridade afeta a avaliação de um produto. Segundo ele, a 

credibilidade e o alto conhecimento que uma celebridade tem (ou sinaliza ter) de um 

produto é influenciada pelas atitudes dos indivíduos em relação a ele. Doss separou 12 

celebridades e 12 marcas em grupos positivos e negativos e apresentou a 284 estudantes 

universitários anúncios com celebridade positiva x marca negativa, celebridade negativa 
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x marca negativa, celebridade negativa x marca positiva e celebridade negativa x marca 

negativa. Posteriormente apresentou duas escalas de diferenciação semânticas para 

marca e para celebridades. Quando celebridades positivas foram apresentadas com 

marcas negativas, observou-se uma diminuição significativa em atratividade, 

confiabilidade e na perícia da celebridade. Por outro lado, marcas positivas não 

melhoraram a avaliação da atratividade e confiabilidade de celebridades negativas. 

Esses dados sugerem que a relação entre marca e celebridade deve ser tomada com 

cuidado. Quanto a isto, Ergadon (1999) ressalta ainda que os efeitos da utilização de 

uma celebridade pode se concentrar nas atitudes em relação ao produto, sem contudo 

influenciar a probabilidade de compra. 
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Produção Semântica nos Plexos entre Jornalismo e Cultura: Campo, Discurso e 
Racionalização no Espaço do Vivido4 5 
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Goiamérico Felício 

 
RESUMO 
Este trabalho objetiva investigar até que ponto os tensionamentos gerados entre o 
espaço vivido da cultura e o jornalismo na condição de estrutura sistêmica se associam, 
se anulam mutuamente e produzem novas cargas simbólicas, de modo a considerar a 
dualidade conflitiva entre a institucionalização do campo jornalístico e o mundo da 
vida, partindo de sua concepção em Habermas. Não menos importante, tentar 
compreender em que medida o diálogo entre este autor e Martín-Barbero nos auxilia a 
enxergar o jornalismo como mediação, isto é, como instância produtora de sentidos e, a 
partir disso, lançar luz sobre as instâncias nas quais operam as experiências e memórias 
culturais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cultura; jornalismo; mundo da vida; mediação; comunicação. 
 

3.1. (DES)APROPRIAÇÃO CULTURAL NO CAMPO JORNALÍSTICO 

 

Há algo que perpassa hoje o campo do jornalismo. Uma espécie de ferida a qual 

não é vista e pouco notada. Dos pródromos de sua gênese – datada do século 17 – à 

atual configuração pela qual atualmente opera, observa-se uma crise epistemológica que 

põe em questionamento o conjunto de atividades concernentes ao campo, vistas, então, 

como formas anacronizantes de se fazer e pensar o vivido social. Se essas atribulações 

fossem tão somente restritas ao âmbito da área, bastaria, pois, reformular a prática de 

modo a readequá-la à estrutura sistêmica, não fosse pelo fato de que, por serem um 

tanto mais complexas, desembocam no seio social, donde opera o embrião da cultura. 

Mas em que medida, afinal, os problemas epistemológicos do campo jornalístico 

se relacionam com a cultura do vivido cotidiano? Como se afetam mutuamente e, não 

menos importante, até que ponto dependem um do outro? O escopo se detém no sentido 

de investigar tais indagações de modo pontual, sem a pretensão de extrair delas 

respostas que solucionam parte da crise, muito embora sua discussão se faça necessária. 

                                                 
4 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
5 Pesquisa engendrada pelo autor, ainda inédita, como pródomo à elaboração de dissertação de mestrado. 
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Tentar, tanto quanto possível, escapar estrategicamente do pólo de produção 

hegemônica e centrar a análise na que se engendra a partir desta, isto é, nos sentidos que 

se articulam no cotidiano social em forma de cultura. 

O que hoje se compreende como sendo o jornalismo é resultado de uma 

evolução histórica na qual sua constituição se deu conforme uma miríade de 

deontologias que legitimaram suas atividades na condição de práticas, sendo, ainda na 

fase literária, menos uma questão de se pensar filosófica e introspectivamente, do que 

de agir de modo reativo. Na perspectiva cultural, adaptando o pensamento de Martín-

Barbero (2009), acerca dos meios de comunicação, há a produção jornalística voltada ao 

modo de se engendrar um estilo de vida – tomemos aqui por base o conteúdo de tudo o 

que se produz – e, noutra direção, uma linguagem própria que reforça e universaliza 

esse modus vivendi. Entretanto, o que se entende aqui como sendo meio não é uma 

questão de canais pelos quais se veicula esse modo de vida, mas, especificamente, 

fenômenos que podem ou não se institucionalizar, os quais nascem do útero do 

cotidiano.  

O lapso que se engendra a partir da institucionalização do jornalismo está no fato 

de que, ao se apoiar nas premissas que legitimam a prática (como o conjunto de técnicas 

que estruturam o campo), toma-se o vivido tão somente como ancoragem à prática, 

mera matéria-prima de um exercício maior e legítimo em que o cidadão – quando muito 

considerado como tal – é visto como “uma abstração, alguma coisa sobre a qual a 

imprensa fala, mas com a qual não se comunica” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 

46), sendo o espaço do cotidiano apenas um receptáculo donde se incluem os sujeitos 

tidos como os que receberão essa produção jornalística.  

Deste modo, ao se constituir sistemicamente como campo e a partir da égide de 

um saber cultural cravado ao seio da sociedade, a atual configuração de jornalismo 

obsoleta a si própria ao não problematizar o fato de que ser “uma criatura cultural 

pressupõe toda uma série de práticas compartilhadas” (EAGLETON, 2005, p. 217), o 

que, ao se alçar na condição de agente legitimador do que circula no locus social, o 

próprio campo desconsidera os sentidos que são produzidos e articulados em instâncias 

vividas, experimentadas e reformuladas por esses que fazem da cultura o que a priori 

ela é, por vezes fazendo de si o detentor desses sentidos. Sob essa ótica, o jornalismo 
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reconhecido como prática, atividade que tem por intento integrar as esferas da cultura e 

da sociedade por meio de técnicas que organizam certo caos aprioristicamente dado no 

mundo, se fundamenta desde o início pela premissa de que a cultura se volta “à irrisão 

sofisticada dos efeitos especiais, substitutos dos efeitos de sentidos, do desaparecimento 

dos acontecimentos pela informação, sob o manto diáfano da sua simulação hiper-real” 

(RODRIGUES, 1997, p. 196) e que desconsidera as articulações semânticas naquilo que 

Habermas (2012), entende como sendo o Lebenswelt, mundo da vida daqueles que se 

inserem num agir comunicativo. 

A estrutura sistêmica do atual jornalismo pressupõe uma passagem velada 

àqueles que nela se situam, um entrelugar oculto pelo qual sempre operou a mudança de 

uma racionalização cultural à racionalização social aos ditames do mercado, em que a 

“incorporação institucional e a ancoragem motivacional de estruturas cognitivas, 

surgidas ao longo do caminho de racionalização das cosmovisões” (HABERMAS, 

2012, p. 521), fez do campo um agregador de culturas múltiplas até que atingisse 

legitimidade de engendrar sua própria concepção de saber cultural, operando a partir da 

circulação dos processos entendidos como informações, que, como atenta Braga (2006), 

são produzidos de modo a penetrar a sociedade – esta parte que, ao jornalismo, 

representa o outro lado da noção que para si tomou por cultura – e direcionar as 

experiências culturais, porquanto se “não circulassem, não estariam na cultura” (Idem, 

p. 27) e, deste modo, legitimar sua própria atividade na condição de prática sine qua non 

a essa circulação. 

Os estudos culturais latino-americanos apontaram à direção de uma redefinição 

de cultura, surgida e articulada no seio disso que, neste trabalho, se atém a chamar de 

mundo da vida. Por essa lógica, toma-se a compreensão da natureza comunicativa do 

campo do jornalismo a partir de seu “caráter no processo produtor de significações e 

não de mera circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples 

decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um 

produtor” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 289), um coenunciador do processo de 

engendramento semântico entre os partícipes da comunicação que se inserem no âmbito 

da cultura. Essa discussão será tratada logo adiante, mas não antes que se esclareça 

analiticamente o modo pelo qual a racionalização do jornalismo se inscreve, sobretudo, 
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no cenário de composição semântica do mundo da vida, operando no intento de 

engendrar, a partir disso, novas nuanças do que se é simbolicamente produzido fora do 

campo e por ele parcialmente incorporado.  

 

 

 

3.2. INSERÇÃO DO JORNALISMO NO MUNDO DA VIDA 

 

Uma vez engendrando um tipo específico de cultura legitimada pelas lógicas do 

próprio campo, o jornalismo atua no sentido de construir subjetivamente um mundo a 

ela coerente, a partir da efetuação de uma linguagem e conduta próprias, um 

instrumento simbólico, como aponta Bourdieu (2010), que se organiza aos moldes de 

uma estrutura sistêmica composta de “multiplicidade de grupos e subgrupos [...] e suas 

relações e equilíbrio internos estão regidos por complexos rituais e sistemas de normas” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 134, grifo meu), que agem menos a horizontalizar as 

produções culturais do que em verticalizá-las sob a égide da legitimação profissional, 

como se o extra-campo se constituísse de sujeitos, fenômenos e elementos 

culturalmente dispersos e que carecem de uma ordenação lógica dada pelo jornalismo.  

É dessa ideia de espaço que extrapola o campo do jornalismo, que encontramos 

em Habermas – quando este parte das noções de interação social e representação 

coletiva, de Mead e Durkheim, respectivamente –, uma associação à proposta deste 

trabalho de compreender sociedade e o próprio jornalismo concebidos “na perspectiva 

participante de sujeitos que agem, isto é, do ponto de vista do mundo da vida de um 

grupo social” (Habermas, 2012, p. 215), esta espécie de a priori social que se insere na 

intersubjetividade do entendimento linguístico, e agem de modo a engendrar cadeias de 

sentido, pouco ou quase não apropriadas pelas regras que legitimam o discurso 

jornalístico, como se pautasse-se pela premissa de que a carga semântica é tão somente 

produzida quando passa pela estrutura sistêmica do campo.  

O que Habermas propõe, afinal, é uma ação comunicativa idealizada, noção 

teórica que se apoia em um modelo de sociedade linguisticamente conectada pelas vias 

da cultura. Mas há de se frisar aqui, no entanto, que ao centrar sua análise no aspecto 
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ético do que considera como sendo as interações sociais que primam pelo entendimento, 

desconsidera (ou não percebe) o que resulta do conjunto de articulações semânticas do 

mundo da vida, entendidos aqui como o que há de especificamente comunicacional na 

configuração de jornalismo como fenômeno desse locus do cotidiano e conceitualmente 

desvinculado do sistema, pertencente ao espaço da cultura.  

Quando se parte da racionalidade comunicacional em Habermas, o deslocamento 

que aqui se propõe acerca da noção de jornalismo opera no sentido de, ao compreender 

a “maneira pela qual os sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o saber” 

(HABERMAS, 2012, p. 31), analisar que a prática jornalística é hoje insuficiente para 

dar conta das singularidades de sentido engendradas pelos sujeitos partícipes da ação 

comunicativa. Não se trata tanto, afinal, de estabelecer acordo e entendimento, “um 

tantinho mais difíceis de delimitar, já que, em sua maioria, escapam à análise racional” 

(SFEZ, 1994, p. 108), mas de lançar luz sobre os resultados da produção de sentidos que 

se articulam a partir desse agir comunicacional, questionando então a própria noção de 

prática conferida pela legitimidade do campo, que se fortifica em torno da premissa de 

que, deste modo, garantirá a própria existência do jornalismo e consequentemente da 

cultura na qual se insere.  

Apoiado na ideia de que os meios garantem, per se, o desenvolvimento tanto da 

cultura quanto da comunicação, o jornalismo que hoje opera na sociedade se anacroniza 

ao pressupor que os próprios canais pelos quais operam os sentidos engendrados – 

vistos menos como linguagem e instâncias semânticas do que, propriamente, como 

aparatos técnicos – são suficientes apenas por expandir informações que se legitimam 

segundo as lógicas concernentes ao campo, pouca atenção dando à noção, sugerida por 

Habermas, de meio como conjunto de fenômenos que irão ou não se institucionalizar. O 

suporte tecnológico que legitima o know how jornalístico atua como um modificador da 

sociedade em “mercado, e deste, em principal agenciador da mundialização (em seus 

muitos e contrapostos sentidos)” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 20) em vez de um 

operador sociosemântico, desprezando, assim, a capacidade que os meios tem de 

carregar em si uma densidade cultural, ainda que propensa à materialização 

institucional. A proposta deste autor, ao contrário da de Habermas, é propor um 

deslocamento conceitual-metodológico que parta dos meios até afluir às mediações.  
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Se, por um lado, Habermas não se atenta às articulações semânticas do mundo 

da vida, por outro, Martín-Barbero pouca importância dá à especificidade daquilo que 

entende como sendo uma mediação, dissociada da ideia de meio como fenômeno. Sua 

proposta de deslocamento se dá no sentido de analisar as “articulações entre práticas de 

comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a 

pluralidade de matrizes culturais” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 261), despindo-se da 

pretensão de separar teórico-analiticamente as noções de mediação e intermediação. Se 

esta segunda se caracteriza pelas conexões estabelecidas entre instâncias diferentes da 

sociedade – e, portanto, uma tecnologia em si se mostra capaz de fazê-lo com eficácia, 

como é o caso da atual configuração de jornalismo –, a primeira, consideravelmente 

mais complexa, se apresenta como uma única instância abrangente donde ocorrem as 

produções semânticas de comunicação entre os agentes da sociedade, um locus 

integrador no qual se inserem, por sua vez, “lugares dos quais provêm as construções 

que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 294), esfera de resistência frente ao hegemônico da 

estrutura sistêmica do jornalismo.  

Como no agir comunicativo “os participantes tentam realizar consensualmente 

seus planos tomando como base uma definição comum da situação” (HABERMAS, 

1981, p. 233), é na instância entendida como mediação que operam as produções de 

sentido dos que participam dessa ação. Entretanto, ainda que exista no mundo da vida 

uma espécie de organização linguística que é culturalmente transmitida, e que, portanto, 

é condição sine qua non às articulações semânticas, isso não o exime de se tornar um 

subsistema mantenedor da ordem sistêmica. O campo jornalístico é hoje um bom 

exemplo desse controle do que se passa no mundo da vida, tomando-o por ancoragem e 

dele extraindo sua energos, sua ação, muito embora usando-o como pretexto à 

continuidade da prática, sem o cuidado de compreender a complexidade semântica por 

ele engendrada e, sobretudo, as implicações desses sentidos quando articulados à 

cultura. 

 

3.3. OPERAÇÃO DO JORNALISMO PELA NOÇÃO DE CULTURA 
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Partindo da ideia de mediação, entendida então como instância em que ocorrem 

as produções de sentido na sociedade, Martín-Barbero não se distancia de Habermas ao 

compreender a cultura como um tipo específico de resistência que se dá no agir 

comunicativo entre os sujeitos, locus de “resistências que aí têm seu lugar, o da 

apropriação a partir de seus usos” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 28) e por eles 

construída socialmente. Cultura que não se define, mas que se compõe através de plexos 

que permeiam o vivido, que faz comunicável a memória e experiência subjetivas, cuja 

força “repousa nas condições dos atores que utilizam, experimentam e dão continuidade 

aos esquemas de valores transmitidos, aos padrões de interpretação e de expressão” 

(HABERMAS, 1981, p. 271), muito embora o jornalismo também contribua a essa 

transmissão valorativa da cultura.  

O que, então, faz do campo jornalístico um espaço por vezes incoerente às 

experiências culturais? Por que há conflitos se, a princípio, sua função hoje se volta à 

reprodução destas? Quanto a isso, é interessante observar que aquilo que se toma por 

cultura opera no jornalismo menos como uma entidade do que na condição de atividade, 

que não rejeita o meramente aparente e que se legitima tão somente como outra forma 

de conhecimento, não de práxis problematizada a partir do que se vive. Habermas e 

Martín-Barbero concordam quanto ao fato de haver um tipo novo e especial de 

valorização do cotidiano que não está, necessariamente, articulada como operação da 

estrutura sistêmica, mas de “espaços de conflitos e expressões da nova subjetividade em 

gestação” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 96), material que, acertadamente, Eagleton 

(2005), considera como sendo culturalmente construído. 

De construção também se faz a transmissão e renovação do saber cultural que 

opera pelo agir comunicativo, apontados por Habermas – quando toma por base o 

aspecto da socialização – como formador de identidades pessoais, estas que surgem da 

crise e pela memória são carregadas, fundamento, inclusive, da própria comunicação, ao 

transgredir as regras que o jornalismo segue, isto é, partindo aqui da premissa de que, se 

cultura é fenômeno construído no e pelo vivido, a necessidade de se ter uma estrutura 

sistêmico-institucionalizada operando como esfera de legitimidade e com a faina de 

reproduzir ou pôr em evidência o que já é engendrado, torna-se, então, ele próprio 

anacrônico. Perde-se, pois, o dinamismo que a noção de cultura em si carrega, visto que 
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esta se instaura no instante do viver, nos espaços de produção de sentido e, portanto, da 

própria comunicação. A legitimação de práticas operadas por profissionais – assentada 

na lógica do próprio campo – não faz outra coisa senão aumentar 

 

a distância entre as culturas de especialistas e o grande público. Isso 
significa que aquilo se acrescenta à cultura mediante a elaboração 
especializada e a reflexão não se torna, sem mais nem menos, posse da 
prática cotidiana. Entretanto, a racionalização cultural ameaça 
empobrecer o mundo da vida, já desvalorizado em sua substância 
tradicional. (HABERMAS, 2012, p. 589-590).  

 

Desvalorização essa, a priori, surgida da estrutura pela qual se institucionaliza 

hoje o jornalismo. Uma vez mais, Eagleton nos dá pistas quando considera a 

possibilidade de uma natureza que nos extrapola e supera, ideia de cultura além de nós, 

sendo o jornalismo tão somente um operador construtivista que a (re)elabora com a 

premissa de torná-la humanamente significativa, tratando-se menos de “desconstruir a 

oposição entre cultura e natureza do que de reconhecer que o termo [...] já é uma tal 

desconstrução” (EAGLETON, 2005, P. 11 – grifo meu), fazendo do jornalismo, então, 

um pretenso reparador de algo maior que anseia pela constante renovação, como uma 

pele que, ao fim do dia, terá as impurezas removidas.  

Sendo assim, por mais conflitantes que a princípio aparentam, as noções aqui 

tratadas como cultura e jornalismo não devem ser categorizadas como verdades 

absolutas e estanques uma da outra, mas compreendidas na condição de instâncias que 

se tencionam e produz sentidos, articuladas “com sua maneira de produzir bens, com 

sua maneira de produzir relações sociais” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 25), como a 

própria comunicação.  

 

3.4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

É demasiado cedo, por certo, dar respostas ou estabelecer as diretrizes pelas 

quais deva operar a configuração de um jornalismo dado por ideal ou mais correto, ou 

uma noção de cultura que a ele se vincula e se adeque parcimoniosamente. Mesmo 

porque, “bom” e “ruim” não passam de abstrações não quantificáveis se acaso não 
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avaliarmos nestas as potencialidades e limitações que implicam. O que se intenta neste 

trabalho e na pesquisa que a ele se relaciona4, é compreender o modo pelo qual se 

configura o atual modelo de jornalismo, isto é, inserido numa estrutura sistêmica que se 

institucionaliza a partir de regras de legitimidade concedidas pelo próprio campo, 

tentando, com isso, observá-lo como resultado de uma produção de sentidos que se 

articula no mundo da vida, espaço donde reina a cultura.  

Boa parte dos estudos que repensam hoje a função do jornalismo na sociedade primam 

por sua característica racional-iluminista, cujos “objetivos continuam sendo educar os 

setores populares – elevar sua consciência política – e representá-los no ou frente ao 

Estado” (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 277), e de forma crítica, no sentido de 

tencionar “processos e produtos midiáticos, gerando dinâmicas de mudança” (BRAGA, 

2006, p. 46). A ideia de uma racionalização do jornalismo, tomando emprestado o 

pensamento de Habermas, que assumiria funções de ação, socialização e coparticipação 

na produção de sentidos, está voltada menos a uma reformulação estrutural do que, 

especificamente, à proposta de um jornalismo que em vez de isolar e segregar, 

comunica aos moldes de um locus cuja gênese está no útero dos sentidos produzidos 

pelos indivíduos de uma sociedade.  

A noção que mais se aproxima deste modelo de jornalismo surgido das cadeias 

de sentidos engendrados é a de coenunciação, que compreende as ações dos sujeitos 

como um único ciclo. Pela ideia de coenunciação, a sociedade não é espectadora do 

funcionamento autônomo dos processos que constituem o campo do jornalismo, mas, 

por outro lado, não é vista pela perspectiva kantiana de agirem autonomamente e de 

acordo com a própria razão. O que deveria ser função primeva do então modelo de 

jornalismo – ao menos até que surja outro – é estimular “uma cultura de opções pessoais 

e de grupos que qualifique os usuários a fazerem sua própria crítica, por sua conta e 

risco” (BRAGA, 2006, p. 63), a partir de sentidos mutuamente engendrados.  

A coenunciação, entretanto, não deve ser vista como fenômeno à parte da cultura 

e da comunicação, porquanto é tão somente produto destas, em que os sujeitos, como 

aponta Eagleton (2005), estão envoltos em uma série de práticas compartilhadas. O que 

se percebe hoje no jornalismo – considerando-se aqui seus aspectos culturais próprios – 

é uma separação que opera na forma de instrumento de distinção, uma legitimidade que 
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se define pela sua distância em relação à cultura dominada, que engloba aquilo que o 

próprio campo define como sendo o público.  

Seja na noção habermasiana de mundo da vida aqui adaptada como locus 

principal da real produção de sentidos do jornalismo – e não dele extraindo matéria-

prima para legitimar a própria prática institucionalizada –, ou na ideia de que este deva 

operar como mediação, na visão de Martín-Barbero, as consequências de se abrir a tal 

ponto o campo jornalístico carecem ainda de pesquisa e análise. É provável, talvez, que 

os sentidos culturais engendrados no mundo da vida pouco ou nada se relacionam com 

os que são tratados pelo campo do jornalismo, do mesmo modo que, aparentemente, 

exista um saber cultural específico no jornalismo e que carregue em si uma 

complexidade e carga simbólica próprias. É aconselhável deixar que a pesquisa, com o 

tempo, aponte para novos rumos deste custoso rizoma que é a comunicação.  
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Beleza concebida, beleza transformada6 
 

 Shirley Elias Vilela 

 
RESUMO 
Este trabalho levanta conceitos de beleza em diversas épocas e lugares. A aparência é a 
primeira contribuição na vida pública. A beleza é um prazer de acordo com o olhar e 
interpretação do meio. Busca-se ser percebido, marcar presença por meio do corpo e 
este tende a ser considerado em seu aspecto ideal, pois é único e identitário.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Beleza, corpo, narcisa. 
 

4.1. A BELEZA TEM HISTÓRIA 

 

Em cada época e lugar, a beleza do corpo é concebida de uma forma específica. 

Na Grécia antiga o critério de avaliação da beleza: “O mais justo é o mais belo” (ECO, 

2004, p. 37). A beleza teria uma relação com a moral e a bondade. O belo era sinal de 

virtude. Também se acreditava que o belo estaria na harmonia7, na proporção das partes 

e no esplendor, sendo que a beleza não estaria vinculada a um objeto específico, seria 

encontrada em toda parte. Ao longo da Idade Média, a beleza também era uma 

manifestação de poder. Os ricos e poderosos enfeitavam-se de jóias e vestiam roupas 

com cores consideradas preciosas. A cor púrpura e os matizes em ouro eram artifícios 

que derivavam de minerais ou vegetais e representavam prosperidade, devido ao seu 

valor. Em um corpo feminino eram belos os olhos verdes azulados, a pele rosada, que 

determinava um aspecto de saúde8 (FONTANEL, 1998, p. 17). Deu-se ênfase à magreza 

e à verticalidade, além de um ventre avantajado (símbolo de fertilidade) e um busto 

miúdo. As roupas se ajustavam ao corpo, a fim de assemelharem-se às colunas góticas.  

Na Renascença a beleza será divinizada, esplendor de luz sagrada. Com o 

advento da burguesia, o corpo feminino passa a ser cultuado em suas formas 

arredondadas, pois as “gordinhas” representavam a opulência, prosperidade. A pele 

branca destacava-se da morenice, efeito do trabalho “sol a sol” causticante, condição 

                                                 
6 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
7 O conceito de harmonia teria sido criado por Pitágoras e elaborado por Heráclito, sendo esta um 
equilíbrio de contrastes-simetria (ECO, 2004, p. 49). 
8 No período medieval havia intensidade de mortes, devido a inúmeras doenças, fome e invasões. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

45 
 

apenas imposta às camponesas pobres. A rica mulher renascentista usa a arte da 

cosmética e delicia-se com o embelezamento dos cabelos e de seu corpo. No período do 

Iluminismo, Eco (2004) ressalta que David Hume levanta a idéia de que a beleza não 

seria inerente às coisas, mas se formaria na mente do observador (“gosto não se 

discute”). As pinturas encontradas neste período mostram mulheres sem corpetes 

sufocantes, com seios e cabelos livres. A razão passa a dar praticidade às novas 

concepções do ver. No século XIX, após as revoluções burguesas, o Estado burguês 

promove lentamente negação do mundo aristocrático. O romantismo propunha uma 

intensidade sentimental, o ar lânguido tocava os homens em um ideal de beleza 

perseguido pelo senso comum. 

Com o tempo, o corpo e a beleza continuam mudar seus critérios. Ao final da 

primeira Guerra Mundial, o corpo começa a se soltar. No início do século XX aparece a 

moda da mulher mais magra. As roupas surgiam mais coladas e, obviamente, o corpo 

precisava ser mais definido. No século XX, principalmente depois das Guerras 

Mundiais, o ideal de estética e construção de beleza tornou-se relativamente acessível. 

A beleza viu-se mais cultuada, símbolo de status e aceitação social. A imprensa, dentre 

outros veículos de comunicação, insiste na idéia de que a beleza, a felicidade e o status 

podem ser comprados. 

Certos produtos de beleza começam a ser comercializado para deixar as 

consumidoras mais belas e isto quer dizer que a beleza passa a ser mais cobrada. Dentro 

deste esquema, a moda, a vestimenta, incorpora estes padrões de beleza. Corpo e roupa 

embelezam a mulher para agradar socialmente. A moda neste caso funcionava como 

sedutora, com seu caráter mutável, propondo o prazer do novo, ajudando a enaltecer ou 

inibir os apelos sexuais.  

Nos anos 20 e 30 do século XX acontecia a busca pela aparência saudável, corpo 

firme e jovem que poderiam ser adquiridos com uma vida higiênica e disciplinada. 

Theda Bara e Greta Garbo eram mitos do período, consideradas mulheres misteriosas, 

com bocas ressaltadas com batons rubros, trajes artísticos que valorizam as formas, 

cabelos detalhados com penteados. Aparência bem cuidada com particularizes 

atentamente estudada, com o fim de transformar o corpo em objeto de desejo e (em 

objeto) de consumo. Mulheres jovens aparecem constantemente em revistas, filmes, 
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shows, enquanto as mulheres mais velhas são afastadas do cenário público. No livro 

“Corpo a corpo com a mulher”, Mary Del Priory afirma: “Envelhecer começa a ser 

associado à perda de prestígio e ao afastamento do convívio social. Associa-se gordura 

diretamente à velhice. Curiosamente esbeltez e juventude se sobrepõem. Velhice e 

gordura, idem.” (PRIORY, 2000, p. 71). Outro mito do final do século XIX e início do 

século XX é o da beleza branca. Bonecas francesas de olhos azuis e cabelos loiros eram 

comuns dentro da elite brasileira influenciando modelos estéticos. No início do século 

XX existia a crença de que o clareamento da pele melhoraria a raça e induziria a um 

progresso social. Esta idéia seria reforçada pelo culto às atrizes Marlene Dretrich, 

Marilyn Monroe e Doris Day, entre tantas outras. Feiúra e beleza seriam um discurso 

das elites e um meio de normatização, uma vez que o mercado daria subsídios para a 

busca da “beleza certa”. Mesmo sendo a perfeição física um discurso, onde a mulher 

seria induzida a ser bela, jovem e saudável, existiam recursos que possibilitariam a 

beleza do corpo ainda que fossem constrangedores, molestadores, mutiladores, caros e 

alguns de difícil alcance.  

Em seu livro “A lei do mais belo”, Nancy Etcoff propõe: 

 

A mídia controla e dirige o desejo e reduz a amplitude de nossa faixa 
de preferência. Uma imagem que agrada a um grande grupo se torna 
molde, e a beleza é seguida pelo seu imitador. Marilyn Monroe 
agradava de tal forma a massa que foi imitada por todo o mundo, de 
Jane Mansfield à Madona (...) (ETCOFF, 1999: 59). 

 

Apesar dos padrões de beleza ser surreais, a mídia insiste em tentar convencer que a 

beleza é alcançável por meio de produtos mágicos. 

 

4.2. FORMATAÇÃO DA APARÊNCIA 

 

A aparência é a primeira contribuição na vida pública. A imagem é 

inevitavelmente compartilhada com todos. A beleza é um prazer de acordo com o olhar 

e interpretação do meio. 

No mundo contemporâneo, beleza é sinônimo de magreza e juventude. Estas 

características são cada vez mais alimentadas pela mídia e pela publicidade. Esta mídia 
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traz tecnologia da imagem, a fotografia tecnológica, da qual é possível fazer 

interferências e construir a imagem de acordo com as necessidades, deturpando o 

mundo real. A relação entre imagem construída e realidade foi invertida. Busca-se a 

imagem virtual irreal em prol do material real, ou seja, queremos uma imagem virtual 

em seu corpo real. 

Por meio das imagens dos corpos perfeitos, encontrados em revistas, sites que 

um padrão estético baseado na perfeição, na magreza e na juventude, é disseminado. A 

beleza não existe em si mesma, existe em uma trama de relações sociais. Nascemos em 

uma época em que a beleza pode ser conquistada, tende a ser o resultado de um trabalho 

que pode ser realizado segundo os recursos da “malhação”, cirurgias, cosméticos, entre 

outros. Este processo está alicerçado nos progressos da ciência, da indústria, no papel da 

publicidade e na liberação sexual feminina. É no corpo que se deflagra a sucessão de 

sacrifícios e que se espera a resposta de prazeres intensos, pois, ao tornar-se belo, será 

aceito e admirado. O corpo, nesse sentido, é um veículo de investimento do capitalismo, 

pois abarca o desejo de ser capturado pelos diversos movimentos do capital. É um 

objeto de consumo e lazer.  

Na face de algumas mulheres foram observadas algumas linhas que lhe 

conferem harmonia e beleza. O senso comum percebe que as mulheres ditas bonitas, no 

mundo ocidental, têm algumas características que se repetem como a região malar mais 

proeminente, o contorno da mandíbula bem marcada e o aparecimento de uma leve 

depressão na bochecha, uma definida proporção entre o nariz e o queixo. Estas imagens 

de mulheres são aceitas, procuradas e bem conhecidas na indústria da moda e do 

marketing. Muitas modelos são escolhidas com base nestas características. Uma das 

modelos mais famosas do mundo também tem esses predicados. Percebemos em Gisele 

Bündchen uma região malar proeminente, com discrição.  

Quantas mulheres não gostariam de se submeter a cirurgias plásticas para imitar 

esta beleza? Neste mundo ocidental quando beleza e saúde são vistas como capitais, o 

trabalho de melhorar o estado físico torna-se infinito. É uma busca constante. Busca-se 

ser percebido, marcar presença e é a aparência a porta de entrada por onde se iniciam 

estas conquistas. O ideal é ser bela para si primeiramente e posteriormente para a 
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coletividade. Para alguns a beleza talvez, seja o meio mais perspicaz de obter sucesso, 

poder e significado individuais e coletivos.  

O sofrimento não é exclusivamente material, a fonte de prazer não é apenas 

corporal, as relações humanas não são tão simples assim. Esta relação indica uma 

mulher que busca autonomia, senhora do seu próprio corpo, uma mulher proprietária do 

seu físico, de sua beleza, saúde e auto-estima. Beleza, saúde, auto-estima é uma tríade 

que rege o universo ocidental. A beleza torna-se um investimento e uma marca de 

identidade. 

Sem dúvida existe uma relação entre a construção de uma “Diva”, e a 

mercadoria, a mulher e o consumo. A estrela, a Diva, a atriz, nasce da estética 

persuasiva. Esta persuasão leva a um processo de identificação psíquica no consumidor 

de imagens midiáticas.  

Morin conclui: 

 

É típico do mito se inserir ou se encarnar de qualquer maneira na vida. 
Se o mito das estrelas adere tão notavelmente à realidade, é porque é 
esta realidade que o produz, ou melhor, é a história humana do século 
XX; mas também porque a, realidade humana se alimenta do 
imaginário a ponto de ela própria se tornar semi-imaginária. (MORIN, 
1989, p. 107). 

 

A vida que é apresentada ao consumo é semi-real. É tão presente que estimula a 

participação, seja pela compra destas imagens ou pela imitação dos comportamentos, 

dos penteados, da beleza, das roupas destas beldades. 

 

4.3. NARCISAS EM BUSCA DO CORPO BELO  

 

O narcisismo descreve uma condição psicológica e uma condição cultural. 

Indica um investimento exagerado na própria imagem. Uma narcisa em busca de si e de 

um corpo belo é a projeção de uma mulher contemporânea em busca de sua própria 

identidade, alicerçada no corpo ideal e aceito. As mulheres narcisas buscam a si mesmas 

em um processo de aceitação. Comparamos uma narcisa em busca do Fausto fashion. 

Lembremos da obra de Goethe que parte de uma lenda popular alemã. Fausto de Goethe 
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relata a tragédia do Doutor Fausto, que desiludido com o conhecimento do seu tempo, 

faz um pacto com o demônio Mefistófeles, que lhe insufla energia geradora de paixão 

pela vida, pela técnica e pelo progresso. Fausto invoca espíritos para explicar e 

amenizar sua angústia provocada pelos efeitos do cotidiano. Nestas invocações surge 

Mefistófeles, com o qual negociava viver por vinte e quatro anos sem envelhecer. No 

decorrer de sua existência, Fausto entregou-se aos prazeres, ao hedonismo. Após sua 

morte, como combinado, sua alma foi encaminhada ao inferno9. 

O mito do Fausto é a simplificação da tragédia humana, a negação da verdade. 

Fausto apega-se ao mundanismo, assim o ser humano pós-moderno, em um mundo 

conturbado, aliar-se ao efêmero. Entregar-se ao “demônio” é o mesmo que se doar ao 

luxo e aos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Até que ponto este luxo e o 

Fausto fashion são demoníacos? Fausto é um arquétipo da alma humana e o Fausto pós-

moderno pode projetar-se em qualquer situação ou indivíduo. As mulheres 

contemporâneas podem simbolicamente acomodar-se na personagem de Doutor Fausto. 

Uma narcisa justifica-se, pois, é uma hedonista à caça de uma imagem perfeita calcada 

na auto-estima, no luxo e os prazeres. As vestimentas, acessórios e artigos de luxos 

diversos provocam deliciosas sensações. 

Existe uma promoção da sedução relacionada à era do consumo. Seduzir tem 

diversos caminhos e um deles é por meio da aparência que trafega pelo mundo da 

imagem e de serviços que se apóiam no hedonismo, em ambientes de euforia e tentação. 

No capitalismo é necessário multiplicar e diversificar, e esta linguagem diversificada 

tornam o eco da sedução. O vazio, ligado ao desmoronamento dos ideários sociais, abre 

um momento único de apatia. Acreditar em que afinal? O mundo contemporâneo é 

muito rápido e intenso. Não existe tanta rapidez ou expectativa que corresponda ao 

sentimento já acostumado com o descartável. Inicia-se o fenômeno da indiferença por 

saturação. 

O capitalismo tem se renovado pela construção artificial do desejo e é neste 

contexto que nasce uma sociedade alimentada por imagens cuidadosamente 

arquitetadas, solicitadas pelo mercado ávido de frivolidades, futilidades e prazeres 

intensos. Algumas vezes o consumo e consumismo existem sem finalidade ou sentido. 

                                                 
9 Organizado por Carolina CANTARINO em Comciencia. A sonhada beleza virtual. Apud MARTINEZ. 
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Quando o contexto social é inexpressivo, o desejo e o prazer pelo material se 

transformam em valores pessoais. Estes valores, por serem materiais e trocáveis, logo 

perdem o brilho. Tudo é tão intenso que não se consegue manter o pico de excitação e 

logo morre, tornando ao vazio, desencadeando uma apatia que precisa ser sanada 

imediatamente com novas experimentações.  

O narcisismo aboliria um suposto e trágico desencanto, uma vez que se volta 

para si. Estaríamos em uma era de super investimento do eu e de tudo que ele pode 

representar? O materialismo exagerado e o culto da abundância proporcionaram o 

surgimento de uma cultura centrada no Eu e na subjetividade? Este momento é 

representado pelo cruzamento do hedonismo individualista impulsionado pelos objetos 

e sinais estimuladores que estão em toda parte. O adestramento social existe, mas de 

forma sorrateira e até democrática, já que existem várias opções de sedução. A mulher 

moderna calcada nesta imagem idealizada busca a si mesma, por meio de uma 

identidade que as insira no corpo-social recheado pelos conceitos de beleza, que se 

confundem com os de bem-estar. O narcisismo10 descreve uma condição psicológica e 

uma condição cultural. Sob a ótica da psicologia, indica um investimento exagerado na 

própria imagem. As narcisistas estão preocupadas como se apresentam à sociedade em 

detrimento do que sentem, identificando-se com uma imagem idealizada.  

O narcisismo, ou melhor, o estudo do narcisismo, surgiu da inspiração do mito 

de Narciso. De acordo com a mitologia grega, Narciso era belo jovem por quem a ninfa 

Eco se apaixonou. Eco fora privado da fala, por Hera, a esposa de Zeus, e só podia 

repetir as últimas sílabas das palavras. Eco não podia mais expressar seu amor por 

Narciso e foi por este rejeitada, morrendo de desgosto. 

Os deuses, inconformados com Narciso, o puniram, fazendo-o apaixonar-se por 

sua própria imagem. Assim, quando viu sua própria imagem refletida nas águas de uma 

fonte, ficou perdidamente apaixonado, permanecendo lá até sua morte. 

A predominância do narcisismo contemporâneo existe em uma sociedade que 

substitui valores superficiais, como poder, status, beleza física, realidades importantes 

                                                 
10 O adjetivo Fausto do latim significa: Venturoso, ditoso e próspero. O substantivo significa ostentação, 
soberbia, magnificência. 
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como amor fraternal e solidário, a família, sentimento de doação em uma estrutura de 

comunidade. 

 

Por vezes, homens e mulheres se vêem isolados como se estivessem 
em pleno deserto com seus corpos em plena forma. Para eles a 
publicidade não cessou de prometer um inédito de transfiguração: 
pode-se passar o inverno bronzeado, chegar aos cinqüenta com o rosto 
de quarenta e adquirir a aparência ideal para cada circunstância. 
Maravilhosa liberdade que, evidentemente, faz algum sentido quando 
existem meios de consumir. As centenas de tratamentos e produtos à 
venda. (SANT’ANNA, 2001, p. 69). 

 

Foucault (1979) relata que o corpo é uma realidade biológica que a sociedade 

capitalista investiu. Neste contexto, a disciplina vai produzir, pela solução e até coerção, 

exercícios e táticas, o tipo de indivíduo que necessita em cada época. Ele diz que as 

técnicas disciplinares não aparecem apenas na produção de corpos dóceis, mas o 

verdadeiro objetivo seria as atitudes e hábitos de submissão e de produtividade. Neste 

caso, a submissão a este novo modelo estético produz corpos de acordo com o modelo 

contemporâneo idealizado pela indústria de consumo. A partir do momento que existe a 

relação saber-poder, o domínio, a consciência do corpo puderam ser adquiridas pelo 

efeito do investimento em técnicas de exaltação entre elas o regime, a cirurgia plástica e 

a ginástica. 

Portanto, a identificação11 é inerente ao ser humano e ocorre quando a 

incorporam qualidades, valores de outras pessoas, personagens construídos. Esta 

identificação tem um papel no desenvolvimento da personalidade.  

As sensações corporais são valores pessoais, muito particulares, que pulverizam 

uma dimensão simbólica. A sociedade contemporânea vive um enfraquecimento dos 

padrões tradicionais. Deste modo, a nova ordem sócio-econômica, tomando o corpo 

como objeto homogêneo, atuou a partir das determinações específicas de uma sociedade 

de classes, criaram “tabelas” que definiriam valores referentes ao peso, idade, tipo de 

aparência, pré-determinando o corpo. Este pode ser constituído de possibilidades de 

processos de intervenção, remodelando-o e reconstruindo-o. 

                                                 
11 História e conceitos retirados do livro Narcisismo de Alexandre Lower. 
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De acordo com Sant’Anna (2001), o corpo contemporâneo é o corpo produtor de 

informações, é uma máquina que gera lucros servindo ao utilitarismo biotecnológico. A 

partir do século XIX valores positivos à magreza, condenando excesso de peso, 

inclusive atribuindo-o à doença12. 

Como resistir aos comerciais que apresentam mulheres perfeitas e belas? Como 

se opor ao modelo de estética apresentado como certo? O mercado incute a fabricação 

de um ser perfeito. O ideal de beleza gera padrões normatizadores e para aquele que não 

consegue alcançar o desvio psicológico é quase certo. Todos vigiam a todos. 

(FOUCAULT, 1983, p. 63). O olhar do outro é um olhar sobre si, sendo que o campo de 

visibilidade está no interior do próprio sujeito. 

 

Como se o corpo fosse a última fronteira que doravante devesse ser 
rompida, segundo a lógica dos contemporâneos mestres e possuidores 
do mundo. Após a colonização externa, a endocolonização 
massificada na medicina e expressa na cultura e no lazer. O corpo 
humano, derradeiro território a ser conquistado, desvendado e 
controlado, revela-se, assim, um campo proferido às experimentações 
da biotecnologia e do investimento da economia de mercado, 
justamente quando é fortalecido um paradoxo característico das 
sociedades industriais13. Por um lado, tem-se o culto, a adoração, a 
valorização extrema das aparências e da saúde; por outro, a 
fragmentação dos organismos e das terapias em expansão, a dispersão 
de células, genes e órgãos, além do comércio destes materiais em 
longa escala. (SANT’ANNA, 2001, p. 16). 

 

Neste sentido, esta pressão pela imagem perfeita, gera anorexia, bulimia e busca 

frenética pelas cirurgias plásticas. Todas estas são formas de depressões feminina, 

provocada pelas armadilhas da simulação estética. Este desequilíbrio vem do medo do 

ridículo e do abandono. Obrigando-nos adequar às “normas”, à “reforma corporal” e às 

devidas “correções” (de acordo com os padrões).  

                                                 
12 Identificação é a tendência para reproduzir as ações e atitudes ou respostas emocionais de modelos 
reais ou simbólicos. Considerado de grande importância na infância, na formação de valores. (BIAGGIO, 
1985, p. 230) 
13 No século XIX aconteceram a ascensão e estabelecimento da industrialização. Este processo promoveu 
o advento do proletário. Este necessitou disciplinar o corpo para se tornar apto para conduzir as máquinas. 
O trabalhador deveria então ser magro, rápido e ágil. Além disso, neste mesmo período a medicina 
evoluiu, fazendo do movimento corporal uma necessidade para a aquisição de saúde e de qualidade de 
vida. Finalizando, o surgimento da fotografia promoveu a investigação minuciosa do corpo, contribuindo 
para a concepção de máquina moldável. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

53 
 

 

O poder funciona e se exerce em rede nas suas malhas, os indivíduos 
não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e 
de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, 
são sempre centros de transmissão. Em outros termos o poder não se 
aplica aos indivíduos, passa por eles [...] O indivíduo é um efeito do 
poder e simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu 
centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele 
constitui. (FOUCAULT, 1979: 183). 

 

 

Isto quer dizer que folheando revistas, observando vitrines, dentre outros meios 

simbolicamente repositório de valores capitalistas, estaríamos criando e recriando o 

universo que nos circunda, tornando-se um centro de transmissão do poder do consumo 

e de valores capitalistas. As imagens nos aparecem altamente persuasiva, fazendo com 

que, ilusoriamente o mundo pareça estar ao nosso alcance, em um cotidiano 

espetacularizado com imagens de um simulacro social. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto mais o ideal de corpo belo torna-se exigência, mais a mídia vai 

consagrar os modelos de beleza. Atrizes, modelos, entre outros são sucesso, pois é 

espelho de uma sociedade que faz tributos à aparência física, representada por um corpo 

magro, delineado e jovem. Este modelo de beleza é mercantil, funcional, a serviço da 

promoção das marcas e do faturamento milionário da indústria. Este século canalizou as 

paixões para o Eu, para o hedonismo e para a exaltação da aparência física. A beleza é 

vendida como uma promessa para todos. A beleza e o corpo perfeito é o que se quer ter, 

mesmo sendo uma miragem. Como escapar deste simulacro? Como escapar à imagem 

tentadora? O belo corpo e as vestimentas ditas fashion constituem, portanto, uma 

linguagem altamente eficaz de aceitação, visibilidade e prazer. Este agrega valores 

subjetivos e objetivos, construindo identidades que se edificam por meio de 

identificações. Uma construção social de uma identidade calcada no corpo esculpido, 

fabricado, moldado para o fetiche do consumo. Belezas concebidas, belezas 

transformadas. 
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Biossociabilidade em Blogueiras com Câncer de Mama14  
 

Augusto Flamaryon Cecchin Bozz 

Deyvisson Pereira da Costa 

 
 
RESUMO 
A ascensão das novas tecnologias de comunicação possibilitou que pacientes/doentes 
tecessem uma rede de apoio e ajuda mútua sem impedimentos geográficos, nacionais, 
raciais etc. Eles participam de um tipo específico de sociabilidade que Ortega (2010) 
chama de biossociabilidade. Este termo descreve a formação de agrupamento que 
seguem critérios de saúde, doença, corpo. Assim, perguntamos-nos como o grupo de 
blogueiras acometidas pelo câncer, utilizando as tecnologias de comunicação – 
especificamente os blogs –, se constitui e quais as suas implicações para a produção de 
novas subjetividades. Valemos-nos de um estudo teórico-metodológico visando 
fornecer uma compreensão a partir das noções de dispositivo, subjetividade, corpo e 
discurso. Percebemos que esse grupo se constitui no ordenamento da gestão de si: é 
propulsionado pela vontade de amparo e de assistência, tanto buscado por elas quanto 
proporcionado por elas mesmas ao escreverem seus relatos. Conclui-se que o momento 
em que a vida biológica é politizada, formando uma biopolítica, novos discursos sobre o 
caráter vital e novas estratégias de intervenção sobre a existência são delineadas e 
formam modos de subjetivação.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Biossociabilidade; Blogs; Câncer de mama; Subjetividade.  
 

 
5.1. INTRODUÇÃO  

 

As tecnologias de comunicação, sobretudo os meios de comunicação de massa, 

tornaram-se foco central de estudos no campo comunicacional devido às suas 

“penetrabilidades” nos processos sociais, “modificando-os em função de seus próprios 

modos operatórios” (BRAGA, 2001, p. 23). Desde a década de setenta, correntes de 

pensamentos emergem para responderem aos problemas percebidos “num momento em 

que os sistemas tecnológicos complexos de comunicação e informação exercem um 

papel estruturante na organização da sociedade e da nova ordem mundial” 

(MATTELART, A; E., 2012, p. 159). Sabe-se que as tecnologias não somente 

anunciam a diferença de nossa atualidade com o que nos precede como também são 

condições de possibilidade dessa mudança. Elas operam transformações ontológicas.  
                                                 
14 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Dentre esse conjunto de problematizações sobre as tecnologias, dois tipos de 

abordagem se apoiam reciprocamente: uma que privilegia inicialmente a natureza das 

mudanças e outra que privilegia inicialmente as suas condições de possibilidade. Trata-

se de um gesto radicalmente historicizante (FERRAZ, 2005) que se propõe pensar as 

superações das dicotomias real/virtual, presença/ausência, natural/artificial, as tramas 

entre os objetos e os sujeitos, as conexões entre tipos de agenciamentos e as relações de 

forças. O que importa não são os meros dispositivos comunicacionais, mas sim a matriz 

sociotécnicas na qual eles fazem parte.  

Partindo por estas problematizações e estas abordagens, alguns estudos se 

desenvolvem na interface entre comunicação, subjetividade e sociabilidade (FERRAZ, 

2013; PIMENTEL e VAZ, 2009; SIBILIA, 2008; BRUNO e PIMENTEL, 2005; VAZ, 

1999). Nestes estudos, o acento recai nas relações consigo mesmo e com o mundo, que 

se efetuam a partir dos dispositivos comunicacionais, produzindo novas formas de 

subjetivação ou de socialização. Uma via de investigação aberta é descrever o cuidado 

com o corpo – compreendido como um nó de múltiplos investimentos e inquietações 

sociais – a partir de vetores de transformações, tais como os proporcionados pelas 

tecnologias (SIBILIA, 2002).  

Outro ponto de convergência dos estudos mencionados anteriormente, o corpo 

apresenta-se inscrito, em toda cultura, numa rede de imposições e obrigações, mas 

também de tecnologias. Atualmente, inúmeras produções midiáticas prescrevem aos 

leitores/ouvintes/telespectadores modos de cuidar e usufruir do corpo por meios de 

práticas de alimentação, musculação, esporte, sexo etc. Estas prescrições baseiam-se 

fortemente no conhecimento científico e tecnológico.  

Além disso, alguns pesquisadores apontaram que as mídias, pouco a pouco, se 

tornaram aquilo que na sociedade se adverte sobre os riscos e as maneiras de contorná-

los (VAZ, 1999). Todavia, paralelo à esta torrente informativa sobre o corpo na mídia 

tradicional, outro espaço de circulação dos discursos e práticas de cuidados corporais 

tem emergido onde os indivíduos são, ao mesmo tempo, protagonistas e produtores de 

conteúdos: os blogs (SIBILIA, 2008).  

Os blogs adquiriram importância nos estudos em comunicação ao promoverem 

novos formatos de exposição da vida íntima e do olhar do outro. São máquinas de ver 
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que produzem novos modos de ser e estar no mundo (BRUNO, 2002). Dentro do 

conjunto de blogs existentes, há aqueles em que seus autores(as) narram suas 

experiências como pacientes. E não somente relatam suas vidas como também 

produzem e reproduzem discursos de verdade sobre suas doenças. Além disso, 

constituem redes de apoio congregando antigos e novos blogs com a mesma 

“temática/problema/interesse”. É o caso das blogueiras acometidas pelo câncer de 

mama que se listam e fomentam uma assistência entre elas mesmas.  

Tomando este fenômeno como central, indagamos: como se constituem os 

processos de subjetivação no grupo de blogueiras que narram suas experiências de 

cuidado com o próprio corpo no enfrentamento ao câncer de mama?  

A formulação dessa questão parte da constatação de que a emergência de novas 

tecnologias tem transformado a experiência dos homens consigo mesmos e com o 

mundo; que a política molecular expressada pelas nanotecnologias tem reprogramado a 

vida em termos biológicos; e que os indivíduos que se agrupam, através das redes 

telemáticas e de sua “cidadania biológica” (RABINOW e ROSE, 2006), constituindo o 

que Ortega (2010) chama de biossociabilidade.  

 

5.2. OBJETIVO  

 

De maneira ampla, procuramos identificar as relações da formação do grupo de 

mulheres com câncer de mama, que relatam suas experiências nos blogs, com a 

produção de novas formas de subjetivação no cuidado com o corpo. Para tanto, se fez 

necessário, especificamente, a) descrever as relações que as autoras tecem entre elas; e, 

b) identificar os processos de reflexão e de problematização das blogueiras a cerca de si 

mesmas e das outras.  

 

5.3. JUSTIFICATIVA  

 

A pesquisa se ancorou de três modos recíprocos. O primeiro diz respeito a estes 

autores e a suas formações. Sendo a pesquisa aquilo que vai se constituindo numa 

caminhada, realizamos esta pesquisa a fim de sermos conduzidos às questões mais 
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elaboradas e sofisticadas, assim como de iniciação científica anterior nos proporcionou 

a formulação do problema propulsor deste trabalho. Mas essa metamorfose na 

experiência pessoal nunca se faz só. Se dirigimos a nossa preocupação aos objetos deste 

trabalho é porque, de algum modo, o campo comunicacional tem se conduzido para um 

conjunto complexo de problemas cujo qual depreendemos a “questão-chave” que 

acreditamos termos respondido.  

Daí uma segunda importância, a que diz respeito ao pensamento e as pesquisas, 

suas aberturas a novos problemas. Partimos da “suspeita de que ainda não pensamos o 

suficiente o que temos diante de nós” (FERRAZ, 2005, p. 82). Alguns pesquisadores se 

voltaram para as novas tecnologias de comunicação, a natureza dos objetos e a matriz 

sociotécnica no qual elas sustentam e são conjugadas. Eles se voltaram para as 

transformações operadas por tais tecnologias a fim de descrevê-las e analisá-las, mais 

detalhadamente, em seu solo histórico. Esta pesquisa se colocou também nesse curso a 

fim de contribuir para a solidificação de uma proposta de abordagem, onde descrever os 

atores e as redes se torna mais urgente do que contextualizá-los (LATOUR, 2012); onde 

descrever as tramas de uma rede é produzir um conhecimento e, ao mesmo tempo, 

redesenhar – ou reafirmar – um novo espaço público (BRUNO, 2012).  

Por fim, terceira importância deste trabalho: aquele que diz respeito à função 

política – da pesquisa acadêmica e do pesquisador – de retraçar o social, contribuindo 

para ampliar as redes. Como aponta Fernanda Bruno, “descrever e retraçar os rastros 

das ações que constituem as redes e coletivos é também um meio de continuar a sua 

composição, ampliando tanto a margem de entidades heterogêneas que dela podem 

participar, quanto a margem de ação que ela pode distribuir” (BRUNO, 2012, p. 15). É 

nesses momentos que retraçamos o social e compomos um mundo comum, fazemos 

“brilhar um clarão de luz nas palavras, fazer ouvir um grito nas coisas visíveis” 

(DELEUZE, 2005, p. 124), obtemos singularidades, sobretudo, dobras: tarefa política.  

Remete-se, modestamente, ao gesto lançado por Foucault (2010) em que 

pesquisar não é obtenção de conhecimento, mas “saber como e até onde seria possível 

pensar de modo diferente” (FOUCAULT, 2010a, p. 197). Desta forma, essa pesquisa se 

justificou na intermitente batalha política de trazer a tona novos modos de ser – de um 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

61 
 

lado, por parte do autor e, de outro lado, por parte do grupo de blogueiras acometidas 

pelo câncer – e fazer avançar o campo comunicacional.  

 

5.4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS  

 

Para alcançarmos o objetivo da pesquisa, estabelecemos um guia metodológico 

que possibilite descrever a proveniência de elementos heterogêneos entre si 

(FOUCAULT, 2005), seus agenciamentos (DELEUZE, 2005) e as ligeiras alterações 

nas associações (LATOUR, 2012); em suma, o recurso metodológico de um modo geral 

é descrever os processos. Desta forma, este projeto aposta modestamente na proposta 

genealógica e na proposta da sociologia das associações.  

Ambas procuram tomar distância do objeto pesquisado e ver como as relações 

entre elementos diversos vão o formando, e vice-versa. Assim, buscamos não aplicar, ao 

nosso objeto de estudo, o conceito de biopolítica ou justificá-lo através do acrônimo 

ator-rede, mas sim ver como o grupo de blogueiras produzem novas formas de 

subjetivação através de sua emergência. A genealogia coloca, por seu turno, “a questão 

do solo que nos viu nascer, da língua que falamos ou as leis que nos regem (...)” 

(FOUCAULT, 2005, p. 279). Já a ANT procura retraçar os atores a fim de “dispor as 

associações que tornaram determinado estado de coisas sólido e duradouro” (LATOUR, 

2012, p. 137).  

Em outros termos, buscamos retraçar e descrever a formação do grupo de 

blogueiras com câncer de mama, por meio dos rastros deixados na internet, e delinear os 

modos de subjetivação promovidos pelo grupo. Portanto, inicialmente, interrogamos o 

grupo em sua formação histórica; em seguida, partimos para as práticas pelas quais 

esses indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos; e, por fim, traça-las em suas 

relações, em rede (LATOUR, 1994). “São as ‘práticas’ concebidas ao mesmo tempo 

como modo de agir e de pensar que dão a chave de inteligibilidade para a constituição 

correlativa do sujeito e do objeto” (FOUCAULT, 2010a, p. 238).  

Para seguirmos os atores e iniciarmos a cartografia dos blogs, recorremos aos 

sites institucionais, de organizações não governamentais (ONG’s) e de notícias diárias 

que listaram, utilizando seus próprios critérios, os blogs de câncer de mama. Isso se fez 
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necessário principalmente porque há uma grande dispersão de blogs na internet. Há 

sempre um número considerável de blogs que tem iniciado ou estancado, seja porque 

surgem novos doentes, seja porque são curados, deixando de escrever, e por isso não se 

encontram nos vínculos de outros blogs.  

Entre tais sites, partimos pelo Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer 

(NASPEC) que catalogou, segundo seus juízos, os melhores blogs de câncer. Ele listou 

78 blogs sobre o câncer e, dentre esse conjunto, estão os diários de pessoas comuns e de 

ONG’s. Ainda, desse total, 64 são blogs “amigos do Oncoguia”. O Instituto Oncoguia15 

disponibiliza, em sua política assistencial para os acometidos pelo câncer que têm 

algum suporte online no qual escrevem suas experiências, um formulário de cadastro16 

voluntário a fim de divulgarem tais relatos.  

Devido à imensa dispersão de blogs que relatam alguma experiência sobre o 

câncer de mama e de posse da lista da NASPEC, selecionamos, através de amostra 

randômica, oito blogs para começarmos a observação e navegar na rede intrablogs. 

Conforme os blogs apontavam uns aos outros, filtramos para quatro blogs que 

consideramos principais: primeiro, porque eram atualizados frequentemente; segundo, 

porque eram blogs onde outros recomendavam; terceiro, porque eram blogs que 

tomavam para si a responsabilidade de comentar e liderar outros iniciantes; quarto e 

último, porque desempenhavam um papel, ante aos outros, de memória das coisas 

realmente ditas sobre o câncer, quase como uma enciclopédia sobre a doença e o 

tratamento.  

Justificamos que esses critérios foram postos em ação a partir das leituras dos 

textos A Escrita de Si (2010), do Foucault, e Reagregando o social (2012), do Latour. 

Do primeiro, nos apropriamos da ideia de que a escrita tem uma função no domínio de 

si e dos outros ao transformar a verdade em êthos. Do segundo, nos apropriamos da 

ideia de que não há grupos sólidos e invariáveis, mas somente formação de grupos, 

constantes performances de manutenção e trabalho de perpetuação. Acreditamos que 

seja no constante trabalho de formação desse grupo de mulheres com câncer de mama 

                                                 
15 http://www.oncoguia.org.br   
16 http://www.surveymonkey.com/s/27MJNHV   
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que o papel da companheira (paciente e blogueira) é requerido para, ao mesmo tempo, 

desempenhar a função da outra que examina e constituir uma maneira de se manifestar.  

Ao final, os blogs que selecionamos para a observação foram: a) Reelaborando a 

Palavra Viver17, escrito pela Tânia Regina; b) Dos nossos limões18, escrito pela Liliam 

Carla e Bibiana; c) Minha História19, escrito pela Cristina; d) Raspadinha e 

Carequinha20, escrito pela Marcia Lucas e Cassia Neves.  

 

 

 

 

 

5.5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Quando criado, os weblogs21 funcionavam como sites comuns e trabalhavam 

como divulgadores de links da web. Eles começaram a se tornar populares quando se 

acoplou em sua estrutura uma interface de publicação, que não requeria conhecimento 

da linguagem HTML, e a ferramenta de comentários, facilitando a utilização por 

usuários comuns. Desse  

modo, os blogs permitiram gerir a paginação de conteúdo no qual o seu autor publica 

suas criações e os leitores reagirem – com algum comentário positivo ou negativo – às 

informações publicadas. Esta transformação dos weblogs em ferramentas de fácil 

manuseamento amplificou seu uso por pessoas não especializadas em informática. O 

traço de amadorismo, por exemplo, é bastante característico nos quatro blogs que 

observamos.  

Mais tarde, a partir dos anos dois mil, os weblogs passaram a ser utilizados 

como um diário pessoal eletrônico. Esta apropriação tornou os blogs um lugar de 

ligação e afluência para muitas pessoas. Se partirmos pelo modo operacional do blog, 

perceberemos que existem várias ferramentas que criam “redes de blogs”, seja pelo 
                                                 
17 http://reelaborandoapalavraviver.blogspot.com.br/   
18 http://dosnossoslimoes.blogspot.com.br/   
19 http://cristinapaiva.blogspot.com.br   
20 http://raspadinhaecarequinha.blogspot.com.br/   
21 O termo blog é a contração da palavra weblog. Neste trabalho utilizaremos os dois.   
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tema ou assunto, seja pela afinidade com a outra pessoa. O indivíduo cria uma lista 

pessoal de blogs no qual ele se conecta e “segue”. Esta lista fica disponível para que os 

usuários do ciberespaço possam acessá-la e se conectar a ela. Para as quatro autoras que 

observamos, a lista que elas disponibilizam é constituída, em grande medida, por blogs 

de pacientes com câncer, sobretudo o de mama. O blog mais listado, entre os quatro 

observados, é o Dos nossos limões, das autoras Liliam Carla e Bibiana.  

Além dessa ferramenta padrão e muito utilizada, o blog permite que seus 

usuários comentem as narrativas aí publicadas, gerando uma aproximação. A 

possibilidade de publicação e de comentá-la facilita a aproximação entre autor e leitor. 

O fundamental desta tecnologia é que ela permite aos usuários exercer um trabalho 

constante de manutenção e estreitamento dos vínculos, trabalho essencial para a 

constituição de grupos, conforme destaca Latour (2012). Por exemplo, também no blog 

Minha história, a autora Cristina Paiva relata, no dia 13 de setembro de 2010, como é 

essencial escutar ou ler as histórias sobre superação existentes nos blogs de pacientes 

com câncer de mama.  

Esta estrutura operacional dos blogs permite que os usuários se agreguem e 

perpetuem seus vínculos. Contudo, não podemos separar esta estrutura do blog da 

configuração histórica em que ele agencia e é agenciado pelos indivíduos. Afinal, elas 

são sempre “selecionadas por um diagrama, assumidas por agenciamentos” 

(DELEUZE, 2005, p. 49).  

 

5.5.1 BIOSSOCIABILIDADE E GESTÃO DE SI  

 

De fato, o blog não é o único agente que conduz as mulheres a se socializarem. 

Há tantos outros elementos que entram em jogo e acionam os vínculos quanto podemos 

relatá-los por completo em poucas páginas. O próprio câncer, em sua história, associou, 

lentamente, entidades complexas que, com efeito, induziu as mulheres a determinados 

comportamentos e a determinados laços de sociabilidades. Por exemplo, a saúde 

pública, durante a segunda metade do séc. XX, solicitou a elas seus dotes de zeladoras, 

suas qualidades de mães. Nesse período, milhares de mulheres (não cancerosas) se 

uniram para cuidar dos outros e informá-los sobre os perigos do câncer (MINISTÉRIO 
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DA SAÚDE, 2007). Elas constituíram, naquele momento, um tipo de união e de vínculo 

potencializado pelo câncer.  

Os dispositivos comunicacionais permitem o acesso ao “outro” ao passo que 

moldam – e mesmo padronizam – essa interação. É completamente diferente a interação 

pelo celular comparado a do Facebook. Os blogs contribuem para que essas mulheres 

estreitem seus laços e estreitem a partir de um regime próprio. Mas antes dessa 

socialização ser afetada pelas tecnologias de comunicação, antes mesmos dessas 

mulheres relatarem suas vidas a outros – antes mesmo, em resumo, de haver uma 

interação entre as blogueiras –, há agentes que dão possibilidade de existência a uma 

socialização centrada na doença.  

O câncer permitiu a essas mulheres uma nova reflexão da vida, do corpo e, 

sobretudo, quando ele se torna algo de extraordinário que avassala a vida, um novo 

vínculo com o “outro”. Quando afirmamos câncer, estamos simplificando uma 

complexa rede de aparatos científicos, materiais biológicos, Leis, instituições e 

pesquisas que tentam defini-lo e definir um comportamento diante dele (TEXEIRA & 

FONSECA, 2007). E quando ele aparece no corpo, trás consigo toda esta rede que vem 

a afetar essas mulheres. Ora afeta o corpo ao submetê-lo a uma série de tratamentos, 

exames e medicamentos; ora afeta as emoções ao fazer despertar o desespero, a paixão, 

a tristeza. Elas são forçadas a saírem de um sono passivo e transitar em meio a um 

emaranhado sinuoso que é o câncer. As emoções, as sensações e os afetos também são 

atores, pois modificam as blogueiras, as transformam.  

Como elas apontam em seus relatos, o que as fizeram correr ao blog foi a 

aflição, o medo do porvir, o óbito mais ou menos presente. Apesar da força mortífera 

desta doença estar se apagando com o passar dos anos, ela carrega consigo o risco. E 

risco biforme: o de a vida escapar ao sujeito e o da escolha a se fazer. Havia, ali naquele 

corpo desconhecido,  

primeiramente, o câncer, que acordou uma angústia inigualável de ter que decidir com 

que arma lutar.  

Existem outros elementos que vem ordenar e reforçar esse agrupamento que são 

acionados por essa agonia pessoal. Se o câncer trouxe a angústia, este, por sua vez, 
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requereu a voz da experiência de alguém que já passou por isso. A voz do acalanto, 

aquela apta a poder dizer que existe uma saída.  

Definitivamente não é a presença do médico que trás a essas mulheres o alívio 

desejado, mas sim a presença da companheira doente. Em alguns casos, segundo as 

pacientes blogueiras, os profissionais de saúde recomendam a elas que compartilhem 

suas agonias com outras iguais. De todo modo, em ambas as ocorrências, há a ação de 

coletivizar, seja assumida pelas pacientes ou suscitada pelos profissionais da saúde, e a 

urgência de dizer a verdade sobre sua experiência a alguém. É na articulação do câncer 

e da aflição, da angústia, que a presença da outra é requerida com tanta ênfase e seu 

papel delineado.  

Se elas unem-se e trocam relatos da vida é, porem não somente, para obter a voz 

que ampara, a força do conjunto, a experiência dos que já sabem por onde caminhar. 

Elas fazem do sofrimento o elo, aquilo que é comum. Quando esses agentes entram 

cena, o sofrimento de cada uma delas se torna um problema expressamente coletivo e 

fortemente individual.  

Contudo, a iniciativa de partir aos blogs nem sempre é justificada pelo mesmo 

motivo que as unem em um primeiro momento. Se, por um lado, o papel da outra é 

aquele que ampara e por isso a escrita e os relatos possuem uma função bem específica, 

a de esclarecer, cabendo aos dispositivos comunicacionais possibilitarem esse acesso. 

Por outro lado, as pacientes recorrem aos blogs para desabafar, esbravejar, soltar a 

tensão a algum “outro”. Na capa do blog Raspadinha e Carequinha as irmãs afirmam 

que o abriram para se interagir e também para desabafar. Como de costume, nos 

primeiros post elas abordam temas como: dificuldades, tensão, agonia, sofrimento.  

O câncer é um enorme fardo. Neste caso, a escrita assume um papel terapêutico 

de aliviar as tensões. Mas, mesmo que se escreva somente para esbravejar, os vínculos 

se estabelecem, porque aparece um terceiro elemento que conduz essas mulheres a 

estreitarem seus laços. Como se fossem ovelhas fora do rebanho, as blogueiras mais 

velhas se esforçam  

em capturá-las. É a moral, precisamente o imperativo moral de ter que cuidar do outro. 

É evidente que este imperativo também está presente quando a voz do amparo se ergue 
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diante das outras para acalantá-las. Mas a moral aparece com muito mais rigor e 

visibilidade quando serve como acionador de um vínculo.  

Às vezes a abertura do blog é explicada pela vontade de contar a própria história 

ou de fazer da vida uma arte narrada. Aqui o “outro” também é um qualquer engendrado 

pelo dispositivo comunicacional, e não aquela específica que ampara. A complexa rede 

que o câncer traz consigo conduz essas mulheres a uma reflexividade de si mesmas, do 

outro e do mundo. O problema incide com muito mais peso no cuidado consigo.  

Mas é um cuidado de si diante daquele anônimo que lê. Se a reflexão fosse 

inscrita em um diário íntimo, seria próxima de uma meditação. Porém, ela é feita diante 

de um anônimo ausente, mas presente; há uma reciprocidade virtual. E o efeito dessa 

reflexão aberta por si diante de outro a partir da escrita no blog funciona como prova de 

verdade, guia de conduta. A socialização se dá, um pouco mais tarde, quando esse 

“discurso verdadeiro” é solicitado pelas outras e quando a necessidade de comparecer, 

de afirmar ou de ser afirmado como parte do grupo aparece. Ou seja, essa experiência 

individual é apropriada – e por isso pertencendo a um grupo – e devendo ser 

socializada.  

Em síntese, o câncer e a angústia abriram três caminhos para elas estabelecerem 

seus vínculos: o do amparo e da assistência, tanto buscado por elas quanto 

proporcionado por elas mesmas ao escreverem seus relatos; o terapêutico e libertário, 

onde a moral exerce um peso maior na orientação da outra; o da arte e da verdade, que 

serve como guia de comportamento. Problema da escolha, do fardo, da estética e do 

pertencimento. Entrelaçando com esse movimento de ajuda mútua e assistência, as 

blogueiras são levadas a se reconhecerem enquanto sujeitos de um corpo doente 

necessário de cuidados e também desabafos. A substância ética trabalhada, a askêsis, no 

qual se delineia o processo de subjetivação são a amizade – através do modelo da 

companheira – e a assistente – através do modelo da filantropa que ajuda a todos, muito 

embora desdobre na amizade.  

Qualquer que seja a explicação de abertura dos blogs, a doença possibilita 

estabelecer um tipo específico de sociabilidade centrado no problema da saúde. O que 

movimenta essas mulheres a se socializarem é a maior das urgências contemporâneas: a 

própria vida. É esta a batalha. Aquilo que de algum modo dá sentido, organização e 
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condição de existência a essa sociabilidade centrada na saúde é a vida. A 

biossociabilidade é o momento em que esses elementos se concatenam, adquirem uma 

ligadura. Enovelam-se.  

Se o câncer é uma vasta e complexa rede heterogênea, o mesmo vale para o 

grupo de mulheres com câncer de mama. Grupo este que para se delimitar mobilizou e é 

mobilizado por uma multiplicidade de agentes humanos e não humanos. Ao falarmos 

em grupos de mulheres com câncer de mama que se efetuam por meio dos blogs na 

internet, estamos pontualizando esta heterogeneidade, simplificando – ou traduzindo – a 

rede de elementos, suas relações e suas urgências; simplificando as condições de 

existência do grupo, os aparatos e objetos mobilizados para a sua perpetuação, o 

processo em que a outra pode aparecer como alguém “igual”, uma companheira; enfim, 

as relações infinitesimais em que cada uma delas, em um momento ou outro, é 

convocada a se alistarem no grupo e falar em nome dele.  

Esta pontualização é o momento em que este grupo se torna um agente por si só 

capaz de conduzir e afetar alguma coisa, tal como o câncer as afetam. Por exemplo, é 

um agente para um estudo acadêmico ou para uma política de saúde contemporânea. 

Afinal, as pacientes não apenas ajudam umas as outras – mediadas pelo blog ou por 

outra tecnologia de comunicação – como fornecem novas armas, novas estratégias e 

novas apropriações do mundo, do outro e de si mesmas.  

 

5.6. CONSIDERAÇÕES  

 

Acreditamos que seja necessário prosseguir esta pesquisa a fim de compreender 

detalhadamente como essas blogueiras com câncer de mama são levadas a atuar sobre si 

mesmas; como elas estreitam seus vínculos a partir de fenômenos não sociais; como 

seus laços se tornam duráveis e estáveis por meio de objetos quaisquer; e, enfim, de que 

modo essas mulheres resistem e deslocam o diagrama biopolítico contemporâneo.  

A pesquisa que gerou este relatório pôde modestamente contribuir para a 

solidificação de uma nova proposta de abordagem, onde descrever os atores e as redes 

se torna mais urgente do que contextualizá-los; onde descrever as tramas de uma rede é 
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produzir um conhecimento e, ao mesmo tempo, redesenhar – ou reafirmar – um novo 

espaço público.  

Certamente, continuar a descrever os dispositivos contemporâneos – os 

processos de verdades, os jogos de poder e os modos de subjetivação – a partir de 

conceitos como biopoder e biopolítica, relacionando-os a investigações empíricas, 

poderá nos fornecer chaves de inteligibilidade para aquilo que Deleuze (2006) chamou 

de “futuro próximo”.  
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Blogs terapêuticos e discursos biopolíticos22 
 

Deyvisson Pereira da Costa 

 
RESUMO 
Este trabalho aborda as relações entre as narrativas de mulheres que realizaram 
gastroplastia e os discursos biopolíticos. Neste sentido, busca-se identificar as conexões 
entre os blogs na construção da rede de apoio e terapia e as manifestações discursivas e 
imagéticas que envolvem as práticas terapêuticas biomédicas. Percebe-se que a rede 
possui estratégias de manutenção e expansão dos vínculos, ao mesmo tempo em que 
oferece categorias biomédicas para a subjetivação das autoras no cuidado com o próprio 
corpo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Blogs, Cirurgia, Corpo, Subjetividade 
 

6.1. INTRODUÇÃO  

 

Enquanto predominaram, as mídias tradicionais de massa, o pensamento 

comunicacional se debruçou especialmente sobre os polos da emissão ou da recepção. 

Notadamente, as novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) impuseram 

um repensar dos modelos de comunicação sugerindo a implosão dos modelos clássicos 

centrados isoladamente ora no emissor, ora no receptor, ou mesmo nos meios 

tecnológicos de comunicação.  

Para Marta Pinheiro (2000), atualmente aquelas posições analíticas se tornaram 

insuficientes diante da comunicação nas redes em seus múltiplos focos de produção e 

atos de leitura proporcionados pelas novas tecnologias, mas não por elas determinados. 

“O que assistimos é o uso criativo da rede que se irradia a cada instante e transforma o 

sentido de mídia como meio, transporte, transmissão e que se torna o espaço social de 

um mundo global. Os meios não são mais transcendentes à sociedade, mas internos a 

ela, destituindo as hierarquias, os valores, as cadeias de transmissão e as fronteiras” 

(p.4).  

A autora indaga quais são as formas de subjetivação compreendidas pelo modelo 

comunicacional que privilegia a rede, ao mesmo tempo em que questiona o jogo de 

correlações entre códigos (práticas discursivas) e comportamentos (práticas não 
                                                 
22 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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discursivas), em outras palavras os jogos propostos pelos dispositivos (FOUCAULT, 

2007). Para ela, as novas interfaces possibilitam a expansão das subjetividades para 

além dos limites físicos, mentais e culturais promovendo uma “subjetividade-

personagem”, manifesta na busca por signos de expressão publicamente reconhecíveis. 

“E, neste aspecto, entra em questão o discurso, como campo de possibilidade de 

reconhecimento mútuo, de saberes e de performances.” 

Os espaços são ocupados de diferentes maneiras pelos atores na rede. Desde 

zonas que reafirmam as hierarquias socioeconômicas com suas zonas protegidas, 

comerciais ou governamentais, até outros que objetivam constituir redes dentro da rede. 

“Consideramos duas direções entre essa diversidade de redes: uma é apenas estar 

conectado (redes centralizadas e hierarquizadas), e a outra é como se está conectado 

(descentralização e horizontalidade)” (PINHEIRO, 2000, p. 2).  

Corroborando com a proposta da autora, procuramos delinear as redes 

constituídas no interior da rede mais ampla de trocas buscando descrever a expansão e 

constituição destas subjetividades lá inscritas. Considerando uma pesquisa23 mais ampla 

que visa identificar como os blogs de pacientes bariátricas24 abrigam, respondem e são 

capazes de reinventar discursos biopolíticos, procuramos especificamente neste 

momento descrever como estão conectadas as mulheres que realizaram cirurgias 

bariátricas tendo em vista os relatos desta experiência em blogs e suas conexões em rede 

comunicacional. Em outras palavras, como se estrutura a rede de blogueiras bariátricas e 

quais as manifestações mais evidentes dos discursos biopolíticos? 

Considerando os aspectos levantados anteriormente, temos como propósito amplo a 

descrição da presença, das formas de manifestação e de resistência aos discursos 

biopolíticos, ou seja, como aqueles saberes-poderes estratégicos que têm como foco a 

vida humana em todas as suas potencialidades são incorporados e reelaborados nas 

                                                 
23 Pesquisa em curso, com resultados parciais, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Sociabilidades na UFMG com término previsto para 2014.  
24 A cirurgia bariátrica é estudada a aplicada desde meados da década de 1960. Atualmente a gastroplastia 
com desvio intestinal em “Y de Roux” é a técnica cirúrgica utilizada em aproximadamente 75% dos 
procedimentos realizados no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) . De uma maneira geral, as quatro técnicas reconhecidas pelo Ministério da Saúde são 
indicadas para indivíduos com IMC superior a 50, superior 40 para indivíduos sem sucessos em outros 
tipos de tratamento e para pessoas com IMC acima de 35 quando apresentarem quadro de altos riscos 
cardiovascular, diabetes, apneia etc. 
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narrativas produzidas por mulheres que realizaram gastroplastia. Neste sentido, 

objetivamos descrever com estes blogs abrigam, respondem e reinventam os discursos 

biopolíticos baseados na retórica do risco e da autonomia.  

Especificamente, para esta exposição que se segue, objetivamos a) identificar as 

conexões que sustentam e articulam em rede parte dos blogs presentes na internet; e 

tendo em vista estas conexões, b) apontar como estas narrativas abrigam algumas 

manifestações do discurso biopolítico; a fim de em outro momento oportuno prosseguir 

com a descrição das formas de resistência a estes discursos. 

Esta pesquisa, assim como qualquer outra proposta, seja ela qual for, é em parte 

determinada pelo histórico de trabalhos realizados anteriormente, pois sempre que 

lançamos luz sobre determinados objetos, acabamos por projetar sombras sobre outros. 

Ao longo do nosso percurso acadêmico, atentamo-nos aos processos localizados na 

interface entre dois principais campos disciplinares: as ciências da comunicação e as 

ciências da saúde. 

Atualmente, percebemos a necessidade de aprofundar sobre a discussão de temas 

não esgotados anteriormente (COSTA, 2009). Se no passado, identificamos alguns 

traços da produção de corpos saudáveis e subjetividades auto-reguladas no interior do 

discurso midiático, trata-se agora de estudar, além de novos dispositivos discursivos, 

também as materialidades outras que constituem os coletivos sociotécnicos de 

assistência terapêutica na internet produtores de novos modos de subjetivação 

(TUCHERMAN, 2005; BRUNO, 2004). 

Esperamos com isso, avançar na compreensão de novas materialidades 

provenientes de uma conversação social mais livre em relação aos limites de uma fala 

regulada e institucional. Mais do que uma justificativa restrita ao percurso individual, 

esta pesquisa procura responder questionamentos oriundos do próprio campo da 

Comunicação, tendo em vista a percepção da forte presença do corpo tanto nos 

processos quanto nos estudos comunicacionais. Sugerindo que a comunicação ocorre a 

partir do vínculo, Santos (2006) conclui que o corpo tem primazia como elemento 

primeiro de vinculação. “Nosso corpo recebe todo um aparato para ir ao encontro do 

outro, tocá-lo, partilhar com ele, mas também repeli-lo. É neste encontro entre o nosso 

corpo e o corpo do outro que ocorre o primeiro rumo à comunicação” (p. 81). 
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6.2. DA DISCIPLINA AO CONTROLE 

 

Investigar as relações entre o cuidado com o corpo, a produção de subjetividades 

e as formas de mediação inauguradas pelas novas tecnologias comunicacionais no 

mundo contemporâneo, exige-nos articular os limiares pelos quais as sociedades 

ocidentais ultrapassaram as produções midiáticas que proliferam pelas redes 

telemáticas.  

Uma diferenciação ampla e possível entre as sociedades modernas e as 

contemporâneas é compreendê-las como sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2007) e 

sociedade de controle (DELEUZE, 1992), respectivamente, considerando as formas de 

exercício do poder predominantes em cada uma destas formações históricas como um 

princípio de distinção entre elas.  

Neste sentido, os modos de exercício do poder constituiriam o princípio de 

diferenciação que nos permite apartar, de uma maneira geral, aquelas sociedades do 

passado daquilo que nos tornarmos ou estamos em vias de nos tornar. Consideremos 

desde já que a passagem histórica de uma à outra não se dá sob o modo da superação ou 

da substituição, mas de transformações e permanências, continuidades e 

descontinuidades.  

De uma maneira geral, desde a Modernidade, iniciada no século XVI, o poder se 

exerceu por meio de técnicas disciplinares instituindo práticas divisoras do sujeito em 

seu interior e em relação aos demais. Esta formação social conhecida como sociedade 

disciplinar (FOUCAULT, 2007) pode ser descrita através dos dispositivos de saber-

poder paradigmáticos, como o Panóptico, que visavam a total vigilância dos indivíduos 

comuns trazendo-os constantemente à visibilidade. 

Esta vigilância baseou-se em microdispositivos, cuja funcionalidade voltava-se 

aos indivíduos e seus corpos, mediando suas relações com o outro, consigo mesmo e 

com a própria vida biológica. Estratégias simples como o olhar hierárquico, a sansão 

normalizadora e sua combinação final no procedimento do exame garantiram a 

efetividade do poder disciplinar voltado para o controle dos corpos. 
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Desde a entrada da vida da espécie humana na ordem do saber e poder, nas 

técnicas políticas e na história a partir do século XVIII instaura-se o dispositivo da 

sexualidade (FOUCAULT, 1988). A confissão é considerada a estratégia de saber-poder 

predominante no dispositivo geral da sexualidade e tem como função primeira fazer 

passar pelo crivo da palavra tudo que se relaciona ao sexo, autenticando os indivíduos 

não mais pela referência aos outros, mas pelo discurso de verdade que são capazes ou 

obrigados a pronunciar sobre si mesmos, baseando-se em meticulosos exames de si.  

Entre os saberes relacionados ao exercício do poder na Modernidade e na 

contemporaneidade, os discursos biomédicos predominaram. Entretanto, podemos 

perceber que o vínculo da medicina com os meios de comunicação se alterou com o 

passar do tempo e, atualmente, depende da ligação do fator de risco com ações 

cotidianas dos indivíduos. “Desde então, as campanhas de saúde pública se endereçam, 

não aos que estão doentes, mas aos que podem adoecer” (VAZ et all, 2007) transferindo 

para os indivíduos o controle da doença e da responsabilidade pelo adoecimento. 

 

Para um olhar preocupado com a mudança na forma de cuidado de si, 
provocada pela aliança entre medicina e mídia, não importa tanto a 
possível incerteza do leitor sobre se comer pão efetivamente aumenta 
ou reduz as chances de adoecer; o decisivo é, sim, a reiteração diária 
nos diferentes conteúdos de que há um nexo quantificável entre futuro 
longínquo e ações cotidianas que, anteriormente, eram experimentadas 
como não tendo consequências (VAZ et all, 2007). 

 

Como nos adverte Deleuze (1992), deixamos de transitar entre um espaço 

fechado e outro (família, escola, fábrica, prisão, hospital), como nas sociedades previsto 

nas disciplinares para colocarmo-nos sob controle contínuo no espaço aberto. Diferentes 

técnicas de controle da população doente estão em transição. Se no passado o hospital 

representava o principal meio de confinamento e segregação da população doente 

daquela sã, hoje outros mecanismos estão à disposição: como hospital-dia, programas 

de saúde da família ou atendimento domiciliar, que ao mesmo tempo oferecem mais 

liberdades e integram novas estratégias de controle (DELEUZE, 1992). 

A problematização dos processos de adoecimento passa a ser pautada não mais 

na identificação dos desvios à norma, mas na identificação das consequências futuras 

dos modos de vida atuais. “O que inquieta não é mais o jogo entre a diferença visível e a 
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identidade dos indivíduos, mas o jogo entre o hábito e sua consequência, entre o prazer 

e o futuro” (VAZ, 1999, p. 168). Desse modo, o risco se torna o conceito primário a 

partir do qual se pensa a relação dos indivíduos consigo mesmo, com os outros e com 

mundo tanto naqueles processos vinculados à anátomo-política quanto à biopolítica. 

Nas produções midiáticas, os indivíduos são permanentemente convocados a se 

autocontrolar diante principalmente dos inúmeros riscos vinculados aos estilos de vida e 

riscos médicos constituindo assim o sujeito empreendedor de si e da própria saúde. A 

mídia é uma parte central da engrenagem de controle social através do medo e do risco, 

cotidianamente nos ensinando quais situações/práticas/pessoas/coisas devemos temer, 

quais riscos podem (e devem) ser evitados, o que devemos fazer para minimizá-los, em 

quais instituições (e especialistas) devemos confiar, etc. (RIPPOL, 2008, p.4). 

Frente a estes imperativos, podemos perceber a constituição de um discurso de 

autonomia caracterizado pela privatização das escolhas em cenário de riscos crescentes 

convocam incessantemente os indivíduos a gerirem por si mesmos a própria vida, saúde 

e felicidade. Conforme alerta Ehrenberg (2004), trata-se da linguagem da autonomia, 

decorrente do recuo do das disciplinas e do crescimento do “mundo das autonomias”. 

Em uma sociedade pós-disciplinar, a noção de risco e sua consequência 

subjetiva como fator de risco tornaram-se os mediadores entre as novas configurações 

das noções de normalidade e patologia, anteriormente definidoras das sociedades 

disciplinares. O risco e sua gestão estão associados a uma transformação ampla na 

normatividade social, ou seja, “a passagem de uma sociedade que se refere à disciplina 

(interdição, obediência, autoridade, etc.) para uma sociedade que se encontra sob o 

primado da autonomia. A autonomia, isto é, a decisão e ação pessoais” (ERHENBERG, 

2004, p. 147). “Não se tem que tomar a autonomia por uma substância, uma realidade; é 

uma linguagem, e como tal, é alguma coisa normativa, que implica expectativas” 

(EHRENBERG, 2004, p. 151).  

 

Cada um deve aprender a se governar por si mesmo e a encontrar as 
orientações para sua existência em si mesmo. (...) Essa definição é 
hoje uma norma de conduta de massa que se localiza no cruzamento 
de duas tradições: a realização pessoal do consumo, versão classes 
médias, e a justa concorrência da competição esportiva, versão classes 
populares (EHRENBERG, 2010, p. 11-12) 
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Como modo de subjetivação, a autonomia é de uma forma pela qual os 

indivíduos são levados a atuar sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em 

relação adiscursos de verdade, por meio de práticas do self, em nome de suaprópria vida 

ou saúde, da família ou de outra coletividade. O que se pode perceber é o nascimento de 

novas coletividades baseadas em termos biossociais.  

Neste sentido, para Ortega e Zorzanelli (2010), “o papel das tecnologias 

comunicacionais é determinante na construção de biossociabilidade. Estamos diante de 

um novo estilo de ativismo, organizado em torno da vida como valor biológico e a 

esperança de desenvolver curas ou tratamentos para condições patológicas” (p. 13). 

 

Na biossociabilidade, o corpo e a comida ocupam o lugar da 
sexualidade como fonte potencial de ansiedade e de patologia. O tabu 
que se colocava sobre a sexualidade desloca-se agora para o açúcar, as 
gorduras e taxas de colesterol. A anorexia constitui um bom exemplo 
da reação entre dietética, moral e bioascetismo, bem como, do 
deslocamento para o corpo da sexualidade como locus privilegiado de 
problematização moral. Na minha interpretação, a anorexia estaria 
para o século xx como a histeria para o século XIX. (ORTEGA, 2003, 
P. 61) 

 

Atualmente, as mídias em suas novas formas de articulação em rede podem 

funcionar como espaços de experimentação e laboratórios de novas formas de conduta. 

Ou seja, os blogs, por exemplo, podem funcionar como espaços de biossociabilidades 

sustentadas e que sustentam um discurso de autonomia. Desse modo, apontamos para o 

último deslocamento. 

Apesar dos mecanismos e das tecnologias de comunicação não constituírem em 

si mesmos um dispositivo25, não se resume aos equipamentos26, podemos considerar as 

                                                 
25 1.O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: 
discursos, instituições, arquitetura, regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito (...). 2.O dispositivo estabelece a 
natureza do nexo que pode existir entre esses elementos heterogêneos (...) 3.Trata-se de uma formação, 
que em um momento dado, teve por função responder a uma urgência. O dispositivo tem, assim, uma 
função estratégica. (...) 4.Além da estrutura de elementos heterogêneos, um dispositivo se define por sua 
gênese. (...) 5.O dispositivo, uma vez constituído, permanece como tal na medida em que tem lugar um 
processo de sobre determinação funcional: cada efeito, positivo ou negativo, querido ou não querido, 
entra em ressonância ou em contradição com os outros e exige um reajuste. (CASTRO, 2009, p. 124) 
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diversas mídias como uma “multiplicidade difusa, heterogênea, a dos 

microdispositivos” (DELEUZE, Desejo e Prazer). 

Um dispositivo é “a um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito” (FOUCAULT, 1979) que responde 

globalmente às emergências destas sociedades. 

Fischer (2002) lembra que pensar os dispositivos midiáticos, significa pensar 

não somente os processos de comunicação a partir de uma análise centrada estritamente 

nas questões de linguagem, mas atentar para a interseção entre poder e formas de 

subjetivação.  A autora considera o dispositivo pedagógico da mídia como um aparato 

discursivo (produtor de saberes e discursos) e não discursivo (uma trama de práticas de 

produção, circulação e consumo de mídias em meio a um contexto social e político) que 

incita o indivíduo comum à produção de discurso sobre si mesmo. 

Em paralelo, Fernanda Bruno (2004) argumenta que apesar da continuidade no 

foco no indivíduo comum no mundo atual, a introdução das novas tecnologias da 

comunicação deslocou a constituição das subjetividades do interior para o exterior, 

especialmente nos weblogs e webcans, nos quais vigora a projeção e a antecipação.  

Tucherman (2005), por sua vez, identifica hoje uma passagem dos dispositivos 

de vigilância para dispositivos de visibilidade. Neste novo regime, blogs, fotologs, 

videologs, redes sociais, reality-shows e determinados documentários respondem a um 

imperativo que não mais corresponderia à simples vigilância, mas ao mostrar-se, fazer-

se ver, produzindo personagens midiáticos que só existem quando são olhados.  

Para Paula Sibilia (2008), as subjetividades contemporâneas são marcadas por 

uma espetacularização da vida íntima de pessoas comuns em narrativas sobre o 

cotidiano que circulam por diversos ambientes comunicacionais, como correio 

eletrônico, canais de bate-papo, redes de sociabilidade, diários íntimos, webcans, canais 

de troca de vídeos, fóruns e grupos de notícia.  

                                                                                                                                               
26 “Um dispositivo é um regime, para começar, e não um equipamento; um regime de fazer ver e fazer 
dizer, que distribui o visível e o invisível, fazendo nascer ou desaparecer o objeto que não existiria fora 
desta luz; assim não devemos buscar sujeitos e objetos mas regimes de constituição de sujeitos e objetos” 
(TUCHERMAN, 2005, p. 42). 
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Tendo em vista ou as subjetividades confessadas (FISCHER, 2002), 

externalizadas (BRUNO, 2004), que se mostram (TUCHERMAN, 2005), ou 

espetacularizadas (SIBILIA, 2008), podemos concluir que os dispositivos 

comunicacionais contemporâneos colaboram de maneira definitiva para o deslocamento 

do modo como os sujeitos se constituem, se transformam, se observam e exercem sobre 

si mesmo algum tipo de atividade (ou de governo, em termos foucaultianos). 

Para Marta Pinheiro (2007), as novas interfaces possibilitam a expansão das 

subjetividades promovendo uma “subjetividade-personagem”, manifesta na busca por 

signos de expressão publicamente reconhecíveis. “E, neste aspecto, entra em questão o 

discurso, como campo de possibilidade de reconhecimento mútuo, de saberes e de 

performances.” 

Quando falamos em discurso, devemos considerar que o discurso é de parte a parte 

histórico (2007). Além disso, ele pode ser considerado:  

 

o conjunto das significações constrangidas e constrangedoras que 
passam através das relações sociais. (...). O discurso – o simples fato 
de falar, empregar palavras, utilizar palavras dos outros (com risco de 
retorná-las), palavras que os outros compreendem e aceitam (e, 
eventualmente, por sua vez, as retornam) - , esse fato é em si mesmo 
uma força. O discurso é para a relação das forças não apenas uma 
superfície de inscrição, mas um operador. (2011, 220-221) 

 

4.3. TECENDO A REDE DE BLOGS 

 

Os blogs que narram experienciais com a modelação corporal já existem a mais 

tempo. A própria proposição desta questão se deu após a visualização de uma matéria 

jornalística sobre o assunto: anotar o que come, fotografar as composições, comentar e 

ouvir conselhos etc. Em paralelo à proposição da questão programa fomos, ao mesmo 

tempo, fazendo as aproximações com os blogs de pacientes bariátricos.  

Para o primeiro gesto de delimitação do corpus de blogs a serem observados 

sistematicamente, realizamos uma busca no Google com os marcadores cirurgia 

bariátrica + blog, em agosto de 2012. Entre aqueles resultados que retornaram 
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escolhemos o de Fabíola Neves27 e passamos a acompanhá-lo, uma vez que entre os 

demais apresentou a atualização mais recente na ocasião.  

Atualmente, nele constam 556 postagens e mais de 4700 comentários registrados 

ao longo de cinco anos de publicações. A primeira leitura [primeiro blog, primeira 

leitura] da narrativa partiu das primeiras postagens em direção às mais recentes. Esta 

leitura permitiu construir uma narrativa histórica do seu percurso pessoal [ou dos 

procedimentos de rotina] desde a decisão de realizar a cirurgia até os dias atuais, tão 

comum à outras autoras. 

Fabiola Neves, como a maioria das demais, decidiu realizar a cirurgia e tão logo 

iniciou a escrita do blog, não possuíam outro blog antes daquele referente ao tema e não 

são profissionais da área de comunicação. Quase todas tentaram outras formas de 

emagrecimento antes de apelarem para a cirurgia bariátrica. Aconselhadas por 

profissionais da área ou por inúmeras outras formas, as mulheres recorrem a médicos, 

cirurgiões, nutricionistas, psicólogos e outra infinidade de especialistas. No entanto, elas 

também recorrem a outras mulheres que narram a experiência de terem também 

operaram, ou seja, elas “conversam” entre si, e os rastros desta interação estão 

disponíveis nos blogs.  

Após a leitura sistemática dos posts, desde a inauguração do blog até os mais 

recentes, foi produzido um relato narrando o percurso da autora desde a decisão de 

realizar a cirurgia até os dias atuais. Partindo para outros aspectos que envolviam o blog 

da autora, além da narrativa do percurso entre clínicas, exames, discussões com 

especialistas, etc passamos a observar o layout do blog, suas imagens, os comentários 

oferecidos, suas réplicas, os links apresentados no interior das postagens, mas, 

especialmente, os blogs que a autora “segue”, indicando-os página inicial por meio de 

links.  

A autora acompanha 75 outras mulheres e as atualizações destas narrativas estão 

assinaladas na página principal. A origem geográfica das autoras destes é diversa, 

incluindo de outros países como Portugal. Do Brasil, a única região não representada é a 

Norte. Deste número, oito não estão acessíveis porque o blog foi retirado do ar pelo 

                                                 
2727 http://fabiolaneves.blogspot.com.br/. 
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autor ou é preciso ter autorização para acessá-lo e nestas condições foram 

desconsiderados. 

Considerando o total de blogs acessíveis (66), ao se indagá-los quanto à 

predominância do tema “cirurgia bariátrica”, 30 concentram-se na temática da cirurgia 

bariátrica e relatam a experiência de antes e depois do procedimento desde as primeiras 

consultas até os cuidados pós-operatórios. 

Se classificado quanto à atualização o universo de 30 blogs se reduz a 12 com 

atualização última minimamente até agosto de 2012. Aqueles com atividade registrada 

anteriormente à data estão desconsiderados. Com mais (há pelo menos seis meses, pelo 

menos um ano, mais de um ano), considerando agosto de 2012.  

Naqueles blogs apontados por Fabíola Neves como sua rede (75) de interesses, 

cujo tema predominante é a cirurgia bariátrica (30) e que tiveram atualização até agosto 

de 2012 concentramos nossa atenção. Os seguintes descritores foram propostos 

paralelamente à leitura dos blogs: apresentação, blogs que segue, postagens, imagens, 

layout, links, comentários. Eles permitiriam identificar perfis, ciclos de escrita, 

temáticas, técnicas de exame e autoexame.  

 

6.4. BLOGS TERAPÊUTICOS E DISCURSOS BIOPOLÍTICOS 

 

De uma maneira geral, de acordo com André Lemos (2002), ciberdiários, 

webdiários ou weblogs são práticas contemporâneas de escrita online, onde usuários 

comuns escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de interesse pessoais ou 

sobre outros aspectos da cultura contemporânea.  

 

Os ciberdiários e as webcams são práticas individuais e coletivas de 
emissão de imagens e de palavras escritas pelo ciberespaço. Práticas 
que misturam o ficcional com o verossímil, a construção e a 
apresentação de si, os fenômenos apresentados aqui mostram que o 
ciberespaço é mais um meio de sociabilização na atual cultura e é, 
sem dúvida, meio de expressão de si, seja sob a forma ficcional, 
imagética ou confessional (LEMOS, 2002). 

 

Nos ciberdiários observados, as autoras apresentam a si mesmas e seus blogs de 

maneira semelhante. Na primeira página, na parte superior, indicam que se trata história 
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real, com opiniões de alguém que vivenciou a transformação da gastroplastia. 

Certamente os efeitos de verdade são comuns à maioria dos ciberdiários, no entanto, 

neste grupo específico, está presente um esforço constante para reafirmação deste 

aspecto “verdadeiro”, “experimentando”, “testemunhado”, com a indicação de locais, 

datas e cirurgiões responsáveis.  

 

Me Chamo A., irei relatar neste blog, meu desafio em emagrecer. Esse 
desabrochar será meu próprio, irei sair do casulo, virarei uma 
borboleta. Optei em fazer a Cirurgia Bariátrica depois de muitas 
tentativas frustrantes de emagrecimento. Colocarei aqui toda minha 
caminhada do pré e pós operatório. Realizei minha cirurgia dia 
25/04/2011, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, com o 
competente e simpático Doutor Ricardo Reis e sua equipe em 
Tubarão/SC. Uma nova Borboleta surgirá.28 

 

Estas apresentações não esgotam as formas como as blogueiras se auto-

representam. Também há outros espaços previstos como pelas interfaces técnicas para a 

exposição de si, e consequente, escrita e projeção de si. Notadamente, além da 

apresentação mais visível, algumas autoras incluem alguma frase que dá “sentido” ao 

blog, à escrita, à própria experiência. “Muito além de um sonho...”29; Superação para 

uma vida melhor...”30; “Quero ser magra – a conquista”31 

Em relação às temáticas, diante das seleções realizadas, a cirurgia bariátrica, 

seus procedimentos pré e pós-operatórios prevalecem. No entanto, apesar das postagens 

em sua grande maioria tratarem de assuntos relativos aos procedimentos cirúrgicos, 

outros temas são abordados como trabalho, emprego, casamento, gravidez e consumo.  

Em muitos casos, estes assuntos se manifestam associados ao tema predominante desde 

o início na busca de informações acerca do tema, na criação de vínculos com vistas à 

preparação para a cirurgia e nos cuidados necessários pós-cirurgia.  

As postagens atingem seu ápice de periodicidade e numerólogo após a realização 

da cirurgia. Enquanto se recuperam, estão mais disponíveis ao blog e interessadas em 

otimizarem os efeitos do procedimento com mais informação e confissões. As 

                                                 
28 http://odesabrochardeumarosa.blogspot.com.br/ 
29 http://muitoalemdeumsonho.blogspot.com.br/ 
30 http://christianesiqueira.blogspot.com.br/ 
31 http://querosermagra-cwh.blogspot.com.br/ 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

84 
 

postagens tendem a desaparecer um ano depois, após a consulta final com o cirurgião. O 

blog pode ser considerado integrante de uma vasta rede de dispositivos no cuidado com 

o corpo, especialmente na sua terapia, cura de doenças. Integra-o por meio de práticas 

discursivas e não-discursivas, o blog terapêutico.  

As imagens presentes nos blogs variam de acordo com seus tipos (figuras, 

fotografias, gráficos) e conteúdos (famílias, do próprio corpo, das transformações do 

corpo, dos procedimentos cirúrgicos, vídeos de memória, equipe médicas). Uma 

imagem está presente em todos. Trata-se de fotografias do corpo da autora antes e 

depois da cirurgia. Ela aparece trimestralmente, logo quando se dão as consultas 

médicas. As imagens registram o passado indesejado, localizam no presente as 

transformações e projetam o cuidado futuro para atingir a meta e garantir que o 

fantasma da obesidade não retorne. 

A cada postagem de novas imagens, proliferam os comentários com mensagens 

de apoio, elogios. De maneira geral, estes comentários trazem agradecimentos pelo 

sentimento de amizade, pedidos de dicas para si mesmas e para terceiros, consolidação 

do vínculo, conselhos. Notadamente, é possível perceber que se não há resposta 

imediata das autoras do blog aos comentários recebidos, mas podemos afirmar que os 

vínculos são mantidos e reafirmados por meio de chats, e-mais, msn que são trocados, 

além de endereços de outros blogs.  Os links disponibilizados nas postagens e na 

página inicial que levam a outros blogs, matérias jornalísticas e sites institucionais, bem 

como os comentários são a garantia da manutenção da rede de blogs e dos leitores.  

Os profissionais da saúde estão presentes em links que levam a sites de clínicas 

especializadas, nos comentários das leitoras que recomendam e ou não determinados 

médicos, nos elogios das autoras aos profissionais, nas fotografias posadas ao lado das 

equipes, nas fotografias registradas nos centros cirúrgicos, nos testemunhos, nos eventos 

compartilhas, nos grupos de apoio.   

 

Eu tenho uma amiga gastroplastizada que diz que, com a cirurgia, 
vivemos uma fase de encantamento pelo médico, afinal de contas, é 
ele quem está “realizando o sonho das nossas vidas”, que “muda tudo 
para tão melhor”. Enfim, pode até ser mesmo. Mas acho difícil que 
essa minha fase passe com o tempo. O que eu sinto é uma verdadeira 
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admiração, não só pelo trabalho que ele realiza, mas, especialmente, 
pela pessoa tão especial que ele é!32 

 

Em geral, as autoras relatam uma relação muito próxima com os profissionais da 

saúde que atuam nas equipes multidisciplinares: médicos, cirurgiões, nutricionistas, 

psicólogos etc. 

 

Conheci a clínica do Dr. Sérgio Arruda em agosto de 2008, eu já 
estava com quase 120 kg. Escondia-me de tudo e de todos, a 
depressão causava até dor física, se é que me entendem.Resolvi 
operar. A cirurgia me assustava. Não com medo de complicações e 
sim com medo de “parar de comer” (rsrs) Mesmo assim, fui em frente 
e, digo de coração aberto, NÃO ME ARREPENDO! Se tivesse que 
passar por tudo de novo, faria.Hoje minha vida é outra, a depressão foi 
embora e é só alegria. Minha família me apoiou e me apóia sempre. 
Eles me admiram muito pela minha coragem e obstinação. Me sinto 
como uma FÊNIX – renascida das cinzas!!! (rsrs). Ah! Aquele medo 
de “Não Poder Comer”… Hoje como muito bem!!!Obrigada a Deus, 
Obrigada a Fobi-Capella, Obrigada ao Dr. Sérgio, Obrigada a toda a 
equipe maravilhosa da Clínica Dr. Sérgio Arruda, que me aturaram 
antes, durante, até hoje e sei que me aturarão sempre!!!33 

 

Esta proximidade é uma exigência dada à complexidade dos procedimentos, ao 

longo percurso entre a decisão da cirurgia e sua realização, ao acompanhamento 

meticuloso e também das características pessoais dos profissionais. Mesmo assim, estes 

vínculos incluem relações de poder que necessitam serem consideradas uma vez que 

predominam também, em paralelo, como critérios biomédicos para a auto-avaliação que 

as autoras realizam sobre si mesmas.  

As autoras periodicamente avaliam o seu desempenho na perda de peso e, em 

muitos outros casos, avaliam o que mudou na vida além do corpo, ou pelo menos o que 

a transformação corporal permitiu mudar em outros aspectos. Observar estas auto-

avaliações permitem identificar quais as categorias elas apontam como as mais 

pertinentes para a própria avaliação do corpo, assim como uma das categorias para a 

problematização de si e, por conseguinte, dos seus modos de subjetivação 

predominantes. 

                                                 
32http://muitoalemdeumsonho.blogspot.com.br/2009/08/recem-operados-versus-gripe-suina.html 
33 http://www.sergioarruda.com.br/depoimentos/claudia-queiroz-novellino-madruga/ 
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Parabéns  amiga. É tão bom saber essas coisas. Nos dá ânimo pra 
continuar na luta, nas renuncias e sacrifícios. Sonho em ouvir isso da 
boca do meu cirurgião: "Meta alcançada." Posso imaginar sua 
felicidade. Bjus e boa comemoração no fim de semana. Se fosse eu 
comemoraria. 34 

 

 

6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos descrever as conexões entre um grupo de blogs de autoras que 

realizaram o procedimento cirúrgico da gastroplastia, a fim de identificar como esta 

rede de apoio e ajuda mútua na troca de informações e experiências se estabelecem. 

Trata-se de um procedimento parcial de uma pesquisa mais ampla. 

Para esta comunicação especificamente, identificamos os links e os comentários 

como os focos explícitos de manutenção dos vínculos entre as pacientes. Ao mesmo 

tempo, os profissionais de saúde, especialmente os médicos cirurgiões, aparecem como 

aqueles mais presentes nas fotografias e postagens das autoras, servindo como um dos 

principais problematizados dos corpos, da saúde e da subjetividade delas. Acreditamos 

que seja necessário prosseguir esta pesquisa a fim de identificar, além da manifestação 

dos discursos biopolíticos, quais as formas de resistência e reinvenção destes discursos 

pela rede terapêutica de blogs na internet.  
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Consumo, Identidade e Moda: breve análise das campanhas da Versace entre 1992 
e 199435 

 

Bruno Souza Silvestre 

Adair Marques Filho 

 

RESUMO 
A intenção do trabalho a seguir é, sob o viés dos autores escolhidos, entender como se 
dá o processo de transformação da identidade e aplicá-lo a uma determinada marca e a 
um período histórico específico, a Versace entre os anos de 1992 a 1994. Analisando as 
campanhas da marca, é possível reconhecer a significância da grife para a época e a 
identificação do público com a mesma, que buscava o estilo da Versace em suas roupas 
após um período de crise na economia. Através da leitura de imagem das campanhas da 
grife e após um entendimento do espírito do tempo da época, é traçado o perfil das 
consumidoras da marca. Dessa forma, é realizado um maior entendimento de como a 
moda influencia na formação de identidade do indivíduo e como as mudanças na moda 
interferem nas mudanças desses mesmos indivíduos no que se refere ao entendimento 
de identidade na contemporaneidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: moda; identidade; consumo. 
 

7.1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema da moda (BARTHES, 1999), tal como o conhecemos hoje, é composto 

por etapas que vão desde as primeiras definições de cores e materiais, até sua produção 

e consequente consumo. Neste sistema, uma das primeiras ações levadas a cabo por 

designer, estilistas e criadores, de um modo geral, são os levantamentos de tendências 

de moda. Este levantamento deve levar em conta, além destas definições iniciais, os 

comportamentos observados do público-alvo, as referências de filmes, peças 

publicitárias, de produções artísticas, das diferenças culturais, entre outros aspectos. 

 Precisamos agora voltar à década de 1970, onde a crise do Petróleo, a partir de 

1975 (BOUCHER, 2010, p. 427) causada pelo aumento de preços, incentivados pela 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP),começa a gerar reflexos que 

mais tarde afetarão o mundo da moda. A crise econômica se estende pelos anos 80, e vê 

seu ápice na Guerra do Golfo, em 1990.  

                                                 
35 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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 Durante este período de crise econômica, por volta do fim dos anos 70, 

encontramos consideráveis alterações no mercado de moda global. Vemos o mercado 

francês manter sua liderança criativa, porem perdendo espaço e diminuindo vendas. Em 

contra partida percebemos em mercados menores, como Inglaterra e Holanda um 

crescimento na produção e investimento em criação. No fim dos anos 80, a Ásia e parte 

do Oriente Médio começam a se lançar no mercado do vestuário, com roupas a preços 

mais competitivos devido ao baixo valor da mão de obra de produção. 

Se por um lado temos crise econômica, por outro temos uma explosão criativa 

por parte dos criadores. O sistema da moda, cíclico por natureza, já havia aprendido a 

lidar com crises econômicas anos antes. No período pós Segunda Guerra Mundial (1939 

– 1944), indústria, criadores, críticos e revistas de moda, se juntam para produzir, criar e 

divulgar o novo, o vestuário que traria novamente a mulher a sua posição de beleza 

impecável. Neste período de crise não foi diferente. Estilistas como Thierry Mugler, 

Gianni Versace, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld entre outros, 

fizeram algumas de suas criações mais aclamadas no período pela mídia 

especializada.Outro fator importante no mundo da moda para o período foi a 

contratação da editora Anna Wintour, pela Vogue Americana. A revista que desde sua 

criação, surge como um guia de moda começa agora sob tal direção, a trabalhar em 

conjunto com os criadores para a divulgação da moda em si. Anna foi a primeira a 

colocar nas capas de sua revista não apenas modelos, mas celebridades, atraindo assim 

maior atenção do público. Criou também um time de super modelos, entre elas Linda 

Evangelista e Naomi Campbell, que atingiram o status de celebridade, e passaram a ser 

queridas e idolatradas pelo público. 

 O início dos anos 90, para a moda carrega ainda a crise, e uma estética um pouco 

sombria e melancólica vinda principalmente dos estilistas japoneses e belgas que agora 

se destacavam no cenário internacional. Com o fim da Guerra do Golfo em 1991, a 

economia mundial volta a se estabilizar, e no mundo da moda, temos o decreto do fim, 

com a capa da edição de setembro da Vogue América de 1994 que dizia que a mulher 

poderia se sentir grande e glamorosa novamente.  
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7.2. GIANNI VERSACE 

 

Mais conhecida como Versace surge no ano de 1978 em Milão. Inicialmente 

comandada por Gianni Versace, a marca tinha como característica essencial a 

ostentação, o glamour e o luxo. Essas características encontram eco na necessidade das 

mulheres da época que buscavam destaque no mercado de trabalho, consolidando assim 

o estilo Power dressing.
36 

A primeira loja da Versace foi aberta em Milão, num dos pontos mais famosos 

da cidade no que se refere à moda. Com o passar do tempo, a grife foi ganhando 

importância não só no vestuário como também no segmento de acessórios e cosméticos 

além de objetos de decoração. Versace era uma marca que traduzia os desejos da nova 

geração de mulheres nos anos 80 e 90: poderosas, confiantes e que sabiam lidar e 

manipular os olhares masculinos a seu favor. Esse comportamento foi chamado por 

alguns na época de “feminismo controverso”. O estilo criado por Gianni Versace 

celebra o poder da mulher em suas peças e no seu conceito, inclusive nas campanhas da 

grife. A intenção de Gianni era transmitir poder e riqueza através de estampas, o uso do 

dourado e referências na antiguidade clássica. O estilista dizia que as mulheres já não 

precisavam mais imitar a maneira de vestir dos homens para se sentir poderosas, criando 

assim um comportamento mais seguro de si nas mulheres da época. Sua moda era 

maximalista e positivista. 

No ano de 1997, o estilista foi assassinado na porta de sua mansão deixando a 

administração da marca apara sua irmã Donatella e sua sobrinha, Allegra Versace. 

Donatella já participava da marca mesmo antes da morte de Gianni e foi escolhida a 

melhor opção para continuar o trabalho do irmão. Pouco mais de um ano depois da 

morte de Gianni, foi apresentada a primeira coleção da Versace desenhada por 

Donatella que segue até hoje na direção da marca. Donatella foi uma das primeiras 

estilistas a se aliar a celebridades para maior disseminação do nome da grife. Devido a 

duas crises na economia nos anos 2000, a marca sofreu grandes quedas na venda, além 
                                                 
36 O termo power-dressing é um estilo surgido nos 80, que representam a força da mulher no mercado de 
trabalho na época. As roupas pertencentes a esse estilo contem elementos que remetem a ideia de poder e 
eficiência como cores fortes, e ombreiras. O power-dressing se tornou um dos estilos mais importantes da 
década, além de possuir uma grande carga imagética e conceitual, suprindo o nicho do mercado composto 
por essas mulheres. 
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da redução no quadro de funcionários.  Em 2009, depois do recesso econômico de 2008, 

além das medidas para conter gastos, Donatella lançou mão de outra estratégia para 

alavancar as vendas novamente: o retorno da marca Versus, marca criada por Gianni no 

ano de 1989 como presente para Donatella. A marca era descrita como inovadora, 

antecipando novas tendências como foco no não convencional. De 1995 a 2003 a marca 

desfilou na semana de moda de Nova York. A crise da Versus ocorreu em 2004, quando 

a marca foi limitada apenas a acessórios e em 2005 apresentou sua ultima coleção. Em 

2009, o estilista escolhido para reviver a Versus juntamente com Donatella foi 

Christopher Kane, inicialmente lançando apenas acessórios. Atualmente a marca desfila 

na semana de moda de Milão e é consolidada no mercado e entre as revistas de moda ao 

redor do mundo. 

Com a intenção de tornar de disseminar mais ainda o nome da Versace e 

reconhecendo o poder das lojas de fastfashion, a estilista se aliou a loja de departamento 

H&M no ano de 2011 para lançar remakes de peças de sucesso da marca ao longo dos 

anos. Foram escolhidas roupas e acessórios criados tanto por Gianni como por 

Donatella que mais carregavam o DNA do marca, além de alguns artigos para casa. 

Versace segue como uma das marcas mais influentes do ocidente, e seus 

concorridos desfiles acontecem em Milão. Alem da Versus e da linha de prêt-à-porter, a 

Versace tem também uma linha conceitual chamada Atelier Versace, onde trabalha com 

os mesmos padrões de qualidade da Haute Couture francesa. 

 

7.3. CONSUMO E IDENTIDADE - A GÊNESE DO CONSUMIDOR 

  

Entendendo que o sistema da moda, surge em conjunto com o capitalismo, e 

participa do nascimento da burguesia, podemos atrelá-los e concluir que estão 

interligados e, até certo, ponto são dependentes um do outro. Longe da pretensão de 

uma análise econômica ou política buscamos aqui, através da história cultural, analisar 

as transformações decorridas de tal junção.  

Em Hannah Arendt (2010, p. 373) entendemos que o homem produz devido “ao 

desespero em relação à razão humana, que só parecia adequada quando confrontada 

com objetos produzidos pelo homem”. Com a primeira Revolução Industrial vemos 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

93 
 

surgirem novas possibilidades de produção, que superaram qualquer método conhecido 

até então. Porém agora o intuído da produção é outro. O produto não representa mais o 

confronto do homem consigo mesmo, nem a busca de uma identificação com Deus, mas 

uma busca de entendimento de si mesmo no próprio processo de produção que passa a 

ser a etapa mais importante.  

Vemos em Arendt (2010) que 

  

A mudança do “porque” e do “que” para o “como” implica que os 
verdadeiros objetos do conhecimento já não podem ser coisas ou 
movimentos eternos, mas processos, e que, portanto, o objeto da 
ciência já não é a natureza ou o universo, mas a história - a estória de 
como vieram a existir a natureza, a vida ou o universo. (ARENDT, 
2010, p. 370) 

 

Ou seja, o processo de criação se tornou nas ciências naturais mais importante 

que o produto em si. Esta mudança aguçou no homem a busca por seu entendimento 

através do seu processo histórico, onde ele é o agente sobre os acontecimentos. Segundo 

Arendt (p. 372) foi baseado “nesse tipo de argumento que fez com que Vico voltasse 

sua atenção da ciência natural para a história, que para ele, era a única esfera na qual o 

homem podia adquirir conhecimento seguro exatamente porque nela lidava apenas com 

produtos da atividade humana”. Ora, agora lidamos com uma busca pelo conhecimento 

de nossa existência nos nossos métodos de produção e no meio de criação das coisas. 

Tal alteração, diz Arendt (pg 383), “do “o que” para o “como”, da própria coisa para o 

processo de sua fabricação, não foi de modo algum pura benção”. O homem agora 

busca participar dos processos de produção, eliminando a contemplação de suas 

criações, tanto no âmbito das ciências naturais quanto da ciência histórica e ao fazer isso 

abstém-se de medidas e padrões que até então utilizava para fazer julgamentos sobre si. 

Aqui somente perde, pois a fabricação simplesmente experimenta os processos como 

meio para um fim determinado. Isto, diz Arendt (p. 384) faz com que “o princípio de 

utilidade, a própria quintessência de sua concepção do mundo, foi declarado insuficiente 

e substituído pelo principio da ”maior felicidade do maior número”. Vemos o produto 

não ter mais sua validade pelo seu uso ou utilidade, mas “pela quantidade de dor e de 

prazer experimentada na produção ou consumo das coisas” (Arendt p. 386). 
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A busca de felicidade através do consumo, seja ele de processos ou de produtos, 

não é suficiente ao homem, pois o distancia de si mesmo e o coloca em dependência de 

algo externo. A modernidade foi criada de forma hedonista, desprezando-se a dor e 

descartando a interioridade e a subjetividade humana. Arendt (p. 387) ressalta que “só 

aquele que sente dor realmente não sente coisa alguma a não ser a si mesmo; o prazer 

não se compraz consigo mesmo, mas com algo além de si mesmo”.  

 

7.4. DESDOBRAMENTOS 

  

A moda, como um sistema, transforma esta função social de distinção em função 

de identificação (SANT’ANNA, 2009, p. 44). O fim das monarquias e a possibilidade 

de transposição de classes sociais, antes também estigmatizadas pelo vestuário, deram a 

moda valor único na identificação pessoal. A relação valor-produto entra no sistema da 

moda e carrega o consumidor do produto de moda com a relação valor-pessoa, onde sua 

identidade é representada pelo seu vestuário. Vemos no decorrer do século XX a moda 

transpor o simples sistema de classes sociais, e a vestimenta se tornar símbolo de 

pertencimento. Podemos crer que a roupa moderna, seja o produto de consumo com 

maior carga simbólica, devido a tudo que carrega em relação à identidade de quem a usa 

(VEBLEN, 1985). 

 Como dito anteriormente, a moda se apropria de signos e, através da publicidade 

instiga os consumidores a uma necessidade de consumir tais signos para participar de 

seus significados. Vemos ser gerada aqui não uma simples vontade, mas uma complexa 

relação de poder. O sistema da moda, com toda sua amplitude, não participa da vida do 

sujeito moderno de forma indireta, se criando pela vontade dele. Muito ao contrario, 

como disse Foucault (1979) “não é o consenso que faz surgir o corpo social, mas a 

materialidade do poder se exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos”. Longe da 

pretensão de uma pesquisa aprofundada na relação corpo-moda, nos atemos aqui, 

apenas para o fato de a roupa, exercer sobre o corpo físico influências de variados 

modos como os de sentar, andar, no movimento permitido aos braços, entre outros. 

Quando a moda se massifica, se impõe igualmente sobre todos que alcança, lança, 

através do vestuário, sobre o corpo físico, a mesma coerção simbólica que lança sobre o 
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corpo social. Vemos em Bergamo (2007, p. 26) que “a moda não é apenas renovação de 

roupas, mas também renovação dos traços distintivos entre os indivíduos, a renovação 

das relações que eles estabelecem entre si e dos juízos de valores que nisso estão 

representados, a renovação da visão que eles têm de si próprios”. 

No período que sucede a Segunda Guerra Mundial, vemos as relações de poder 

serem alteradas, e com ela a relação da moda com o consumidor. Nesta nova 

configuração de poder, não participamos mais do que Foucault chamou de modelo 

panóptico37, mas vivenciamos agora um modelo sinóptico de poder, no qual todos 

observam a todos, e com isso observam a si mesmos (SANTA’NNA, p. 57). Tal 

alteração não permite mais aos detentores do poder serem figuras soberanas que estão 

acima do sujeito comum. Agora estes precisam agregar em torno de si pessoas que o 

queiram seguir, que vejam nele um modelo a ser seguido. Vivemos em uma sociedade 

que instiga seus membros a serem líderes, a terem capacidade criativa e também a 

buscarem novas soluções para problemas antigos (SANTA’NNA, pg. 43). Lideres estes 

que estão sempre se baseando e se espelhando em um modelo pronto de como se deve 

existir. 

No contexto da moda, encontramos a figura deste líder, o centro aparente de 

poder, na figura do estilista. De acordo com Bergamo (p. 32) “toda e qualquer imagem 

acerca da moda fica imediatamente vinculada à imagem dos criadores”. O estilista, ou 

em um termo recente, o diretor criativo, é a mente responsável por mostrar aos seus 

consumidores (ou seriam espectadores?38) o que eles querem ou precisam ver. Desde a 

pesquisa de tendências à finalização da campanha publicitária, é traçado um trajeto, um 

meio de ação. Tal método visa cobrir todas as lacunas de dúvida possíveis quanto à 

capacidade do criador e a validade da coleção. Um time de profissionais é escalado para 

que o consumidor da marca não escape aos encantos da ultima coleção. Aqui vemos a 

marca de moda agregar valor no produto. Ana Paula de Miranda (2008 p. 46) nos diz 

que o indivíduo se manifesta no ato do consumo, e através dele cria, imita e representa 

simbologias para instaurar a comunicação. Através da identificação do produto no 

outro, dos conceitos que sua roupa alheia carrega, o indivíduo consegue se identificar e 
                                                 
37 Modelo de prisão onde todos são vistos pelo centro do poder e ninguém se vê.  
38 Relação com o fato dos desfiles de moda atuais mais se parecerem com shows, espetáculos criados para 
cativar o público e a critica. 
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construir relações. Como ressalta Ana Paula (2008, p. 47) “assim o produto passa a ser 

um gerador de significados”.  

Tal contexto, aplicado a identidade humana, a fragiliza e a torna mais vulnerável 

a modificações. O sociólogo Stuart Hall (2006) defende que o período em que vivemos, 

deve ser chamado de pós-modernidade onde, as identidades humanas são “hibridas, 

mutáveis e inconstantes”, e também que as sociedades modernas mudam rapidamente, 

de maneira constante e que essa mudança é permanente. Com identidades cada vez mais 

variáveis, não fica difícil o mercado moldar essas identidades da maneira que mais lhe 

interessa e é conveniente ao consumo, criando padrões estéticos e influenciando 

sutilmente o consumidor. As relações entre consumo e moda, são aqui entendidas como 

influenciadores diretos de como a identidade humana vem se transformando. Não se 

pretende aqui, discutir ou afirmar teorias contemporâneas de comportamento fazemos 

apenas uso de nomenclaturas e definições para trilhar um caminho de entendimento 

sobre a relação entre moda e consumidor. 

 

 

 

7.5. APLICANDO CONCEITOS 

 

Compreendendo como se comporta o consumidor moderno, especificamente o 

de moda e como, através da tendência de moda o sujeito vê sua vontade moldada, 

avançaremos neste ponto. No período escolhido, de 1992 a 1994, conseguimos 

encontrar marcantes características no mundo da moda, que propiciam uma melhor 

pesquisa. A saber: variações econômicas e políticas que alteraram a produção e o 

consumo do produto de moda. Como dito anteriormente neste período temos o fim de 

uma crise que perdurava desde os anos 70, e uma reestruturação da economia mundial. 

A moda em momentos de crise se vê deixada de lado na ordem dos consumos de 

necessidade. No pós-crise então, vemos o sistema da moda lançar mão de todas suas 

ferramentas para fazer a moda ser atraente novamente, como define Boucher (p. 430) “a 

moda esta na moda”. Só visualizamos realmente um crescimento econômico no ano de 
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1994, porem o que nos interessa é entender como alguns criadores, entre eles Versace, 

anteciparam o que seriam algumas das características estéticas de quase uma década.  

Os anos 90, marcados por variações estéticas e por uma moda multicultural, tem 

em seu início ainda a estética sombria e desconstruída dos anos 80. Grande fenômeno 

do início da década de 90, o estilo grunge, divulgado principalmente pela banda 

Nirvana, toma lugar no gosto popular e se dissemina entre os jovens. Em 1992 vemos o 

que, segundo Boucher (p. 437), é uma reação ao estilo grunge, por parte dos criadores o 

fato dereintroduzirem o fenômeno glamour. Fenômeno este encabeçado principalmente 

pelas marcas Chanel e Versace. Ao incitar tal estilo, Versace encontra eco em 

consumidoras aflitas por uma nova estética, e por novos ricos ávidos por mostrar ao 

mundo seu novo poder aquisitivo.  

 

1992 

Primavera/verão. 

Na coleção de primavera/verão, que é apresentada no hemisfério por volta do mês de 

março, vemos Versace trazer a passarela vestidos com cortes suntuosos, animal print, 

motivos marítimos, saias com grandes volumes cortadas por sugestivas fendas, looks 

monocromáticos com grandes correntes douradas e detalhes em couro. O criador 

mistura ricos tecidos italianos ao jeans e compõe visual moderno para a mulher do fim 

do século. Os acessórios da coleção são grandes, chamativos e utilizados em excesso. 

Outono/Inverno 

Para a coleção outono/inverno o estilista segue a mesma linha de criação, porém vemos 

agora um maior uso do preto e do couro, ambos quase sempre em conjunto com 

correntes douradas e/ou chamativos bordados em pedraria. Pesados matelassês cobrem 

curtas hotpants e tops trespassados. 

 

1993 

Primavera/Verão  

Na coleção de verão, a marca traz tecidos mais leves em estampas florais e de poá. O 

branco é bastante visto em vestidos justos remetendo a sensualidade sugerida pela 

marca. Há também as calças e os macacões como modelagem boca de sino. O vermelho 
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e o preto completam a carteira de cores da coleção, que ora aposta em vestidos lisos, ora 

em estampas. 

 

Outono/Inverno 

Para o inverno de 1993, a Versace aposta em dois elementos: a cor preta e a silhueta 

slim. Há alguns resquícios da coleção de verão como as fendas e as listras. Essa coleção 

sugere uma mulher bastante sensual e ousada. Os materiais mais pesados são o tweed e 

o tricô, que aparece em vestidos, casacos e saias. Os casacos aparecem sob diferentes 

modelagens e tecidos. 

 

1994 

Primavera/Verão 

A coleção de verão de 94 traz uma feminilidade quase que inocente às mulheres. 

Marcada por vestidos curtos, lança mão das estampas renascentista, já usada em 92. 

Outro elemento já usado anteriormente por Gianni Versace é o couro e os detalhes em 

dourado. As pregas e os plissados estão presente na modelagem sugerida pelo estilista, 

assim como os vestidos bem ajustados ao corpo. Algumas estampas remetem a década 

de 60, assim como os sapatos que também carregar um ar da década. A campanha 

sugere uma mulher jovem e divertida, sem perder sua sensualidade, representada nas 

roupas por fendas e rendas. 

 

 

 

Outono/Inverno 

A força da mulher é a marca registrada da coleção de inverno de 1994 da Versace. Os 

estilos e a modelagem são multifacetados, assim como a cartela de cores que é bem 

ampla. Há a presença de tecidos metalizados, além do couro, do tweed e da lã. O 

metalizado se mistura com o tweed e com o jeans para criar combinações inesperadas. 

Os sapatos remetem ao estilo vitoriano. O trenchcoat mais uma vez aparece em tecidos 

envernizados, assim como também os vestidos e as saias da coleção. 
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7.6. CONCLUSÃO 

  

Ao fim deste trabalho encontramo-nos ainda na posição de pesquisadores atrás 

de respostas. Respostas estas que surgiram ao longo de um trabalho demorado e 

desafiador. Acreditamos ter conseguido aqui, o objetivo de entender, através da moda, 

os “porquês” e “como” o consumidor de moda se comporta na contemporaneidade. 

Encontramos-nos agora diante de novas questões que iram exigir mais leitura, 

observação e envolvimento com o tema. Os autores aqui pesquisados, grande parte não 

específicos da área de moda, nos deram outro olhar sobre o tema, e novas perspectivas 

de pesquisa. A moda como mercado se apresenta cada dia mais presente e participativa 

da vida cotidiana, participação esta cada vez mais influenciada pela mídia e pelas novas 

formar de comunicação. Após o entendimento de que esta participação influi 

diretamente em nossa identidade, na forma que nos relacionamos conosco e com o 

outro, nas nossas escolhas e vontades, sentimo-nos compelidos a avançar nas pesquisas 

sobre os desdobramentos deste complexo sistema de moda da contemporaneidade.  
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Discurso Midiático, Formas de Abordar o Envelhecimento Feminino e Sua Relação 
Com o Processo de Comunicação39 

 
Talíta Maria Carvalho de Lima 

Suely Henrique de Aquino Gomes 

 
RESUMO  
O objeto de estudo em questão, parte integrante do projeto de mestrado ainda em fase 
inicial, é a produção do discurso midiático sobre os cuidados do corpo no 
envelhecimento feminino e a produção de subjetividades. A hipótese é que o processo 
de envelhecer, atualmente, não é tratado pelas representações midiáticas como uma fase 
natural da vida e o envelhecimento, passando a ser classificado como doença. A partir 
dessa concepção, proliferam-se discursos instituidores de práticas voltadas para a busca 
e manutenção de corpos saudáveis. O corpo precisa estar em ótima forma em todos os 
seus quesitos, inclusive a perpetuação da jovialidade que, segundo, os padrões 
hegemônicos veiculado em produtos midiáticos, pauta a noção de corpo saudável e deve 
ser prolongada. O que move os padrões apresentados é a indústria da beleza que 
apresenta remédios, cosméticos, cirurgias práticas e outras técnicas de combate ao ato 
de envelhecer. Portanto o principal objetivo desse artigo é analisar qual a relação entre 
comunicação e o assunto abordado, além da tentativa de se chegar a um conceito de 
comunicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: discurso; envelhecimento feminino; comunicação.  
 

8.1. O ENVELHECIMENTO FEMININO NA MÍDIA  

 

O corpo feminino vive um processo de padronização sugerida pelos arquétipos 

de beleza veiculados em programas de televisão, reportagens em internet, revistas, 

jornais impressos e outros tipos de meios de comunicação que enfatizam o cuidado com 

o corpo e estabelece fórmulas a serem seguidas para atingir os objetivos almejados 

criando assim uma sociedade de controle. Isso quer dizer que para estar dentro dos 

parâmetros de beleza é necessário seguir regras. As barrigas devem ser esguias, 

músculos não podem ter flacidez, a pele não pode ter acne, o nariz precisa ser afinado.  

 Essas características parecem normais ou até mais fáceis de serem alcançadas 

por mulheres mais jovens. Mas o problema aparece com a chegada do envelhecimento. 

Seguir esse modelo, difundido pela mídia, começa a não ser tão simples assim.  

                                                 
39 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Para isso existem os inúmeros métodos para se chegar a esse corpo tido como 

ideal. Tais rituais levam as mulheres a procurarem por cirurgias e cremes, a controlar a 

alimentação, entrar em uma rotina de academia e fazerem sucessivos peelings. Maneiras 

para atingir a boa forma é o que não falta. E dessa forma, a subjetividade vai sendo 

influenciada pela classe hegemônica.  

A tecnologia, com vários programas de edição de imagens acabam por 

proporcionar fotos sempre bem trabalhadas, com ótimas resoluções e que são 

apresentadas a todo momento. A visualidade faz a diferença tanto para quem lê sobre o 

assunto como para os empresários do ramo. É através dela, que as empresas conseguem 

vender seus produtos mostrando assim, que os mesmos trazem bons resultados.   

Nas fotos e imagens de reportagens e propagandas, as celebridades aparecem 

sempre belas e jovens. Uma forma de mostrar, através do discurso e da difusão 

midiática, que aquele tipo de corpo, é o ideal naquela sociedade. Esses padrões acabam 

por fazer com que as mulheres em fase de envelhecimento, mas que ao mesmo tempo 

não aceitam ficar “fora de forma”, mudem seu comportamento e a maneira como 

cuidam de si.  

 

8.1.1. Prolongando a jovialidade 

A mídia exerce um importante papel na decisão dessas pessoas, que procuram 

por algum tipo de intervenção corporal. Por trás do que é apresentado, do que chega 

diretamente ao leitor ou telespectador, há um poder simbólico que traz as representações 

do que é certo ou não, do que deve ou não ser seguido. O que é imperceptível num 

primeiro momento.  

 

Suas imagens e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja 
como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos 
modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e 
comportamento. (KELLNER, 2001, p.27). 

 

O corpo então se torna mercadoria, passível de diversas alterações. Dessa 

maneira, permite ainda que o indivíduo se identifique com o meio a que pertence, 

através dele. “O corpo está obsessivamente onipresente porque ele se tornou um dos 

sintomas da cultura do nosso tempo.” (SANTAELLA, 2004, p.134) 
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É certo que com a aproximação do envelhecimento, há um distanciamento dos 

padrões de beleza. As marcas de expressão, como as rugas, por exemplo, começam a 

aparecer. Além do aumento de peso e outras diversas características próprias de um 

corpo que se aproxima da velhice.  

Inserido numa sociedade que preza pela jovialidade, o público feminino hoje 

procura métodos para retardar o envelhecimento e atingir a desejada imagem 

apresentada pela mídia. Para isso, procuram por algum tipo de tratamento estético, seja 

ele cirurgia, remédio, cremes e outras inúmeras opções. Elas se tornam verdadeiras 

seguidoras e perseguidoras daquilo que é dado como ideal.  

Estar dentro dos padrões exigidos e ser aceita em determinado grupo, se 

transformou em uma obsessão e o investimento no corpo passou a ser sinônimo de 

felicidade. 

 

Ser jovem, saudável, longevo e atento à forma física tornou-se a regra 
científica que aprova ou condena outras aspirações à felicidade (grifo 
do autor). (COSTA, 2005, p.190). 

 

A necessidade de estar de acordo com as regras de uma sociedade se dá pela 

adequação aos padrões e o ato de seguir as normas sociais faz com que o indivíduo 

passe a ser alguém. Para obter o reconhecimento do outro, sua subjetividade precisa 

estar de acordo com o local a que pertence. Assim sendo, os indivíduos não deixam de 

estar submetidos às forças hegemônicas.  

 Os discursos midiáticos produzem subjetividades, conforme obtém sucesso na 

venda de seus produtos. Eles proporcionam a “produção de kits de perfis-padrão de 

acordo com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, 

independentemente do contexto geográfico, nacional, cultural, etc.” (ROLNIK, 2006ª, 

p.20, grifo do autor) 

 Como consequência disso, é possível notar as academias sempre cheias e hoje, 

muitas são específicas para o público feminino, trazendo novos tipos de exercícios que 

prometem resultar num corpo ideal. Outro fato é o aumento da procura por clínicas de 

estética. Novas cirurgias, medicamentos, cosméticos estão cada vez mais difundidos 

pela indústria farmacêutica que medicaliza o corpo dentro da sociedade do controle. 
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Tudo com um objetivo: retardar o envelhecimento. Afinal, as imperfeições do corpo 

precisam ser solucionadas e a jovialidade necessita ser mantida por mais tempo.  

Programas de televisão, sites e revistas também devem ser adicionados à lista 

dessa indústria da beleza. Constantemente é possível encontrar reportagens que tratam 

sobre o assunto, trazendo receitas e até medidas ideais para o corpo feminino.  

Em duas edições da revista Boa Forma, por exemplo, é possível analisar esse 

tipo de discurso midiático.  Duas figuras abaixo expõem renomadas e belas atrizes, que 

na época dessa publicação estavam atuando em novelas da Rede Globo. Christiane 

Torloni condiz com a representação de uma mulher bem sucedida, em processo de 

envelhecimento e que, portanto, permanece com um corpo bonito, despertando o 

interesse de mulheres nessa faixa etária, de obterem esses mesmos resultados. 

Essa atriz representada, como mulher madura que não envelhece, evidencia o 

papel das representações midiáticas em exercer influência na vida das pessoas. O que 

está implícito no discurso visual das fotos das atrizes destaque da capa da revista e que 

talvez passe despercebido pelo público leitor da publicação, é a utilização de recursos de 

softwares de imagens que permitem realçar os corpos magros e tonificados ocultando 

detalhes como celulites, estrias, gorduras localizadas, manchas senis e rugas. 

 
 
Figura 1      Figura 2 

                  
          Fonte: Capa Boa Forma Setembro/2012           Fonte: Capa Boa Forma 
Outubro/2012          
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Números em destaque evidenciam a quantidade de peso que podem ser perdidos 

pelas leitoras. As chamadas demonstram o posicionamento da Boa Forma em conduzi-

las a entender que se seguirem os passos dessas atrizes, conseguirão ter o mesmo 

formato de corpo, cabelo e pele. A Boa Forma traz a questão do emagrecimento como 

se a mulher tivesse que apenas seguir as explicações contidas nas páginas da revista. E 

ignoram o fato de que o ser humano é idiossincrático e que sendo assim, cada corpo 

reage de uma maneira particular a cada tentativa de emagrecimento. A ênfase é dada à 

estética corporal e não à saúde. Os sinais do envelhecimento são abordados como se 

fossem doença. E as mulheres acabam sendo culpadas por deixarem o corpo chegar a tal 

estado, sem procurar pelos devidos tratamentos. 

Deleuze explica que após o século XX, surgiu a sociedade de controle. É a 

tentativa de disciplinar uma sociedade de maneira sutil, sem que os indivíduos 

percebam de imediato, o que de fato acontece.  Dessa forma, “o controle é de curto 

prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado.” (DELEUZE, 1998, p. 

224). 

Esse controle acontece sem que haja uma autoridade ou alguém por perto que 

tenha sido designado para essa função, afinal, um indivíduo pode vigiar o outro. O que 

importa é que as subjetividades sejam controladas de alguma forma. Papel que a mídia 

exerce com propriedade, juntamente com outras maneiras de poder simbólico. 

Poder esse que para ser mantido, precisa estar fundamentado em um discurso, 

que é dado como verdade e acaba por ocasionar julgamentos e classificações na 

sociedade. Aí está a função da mídia. É ela a responsável por mostrar essas verdades 

construídas para serem vinculadas em sua cartilha doutrinária através de recursos como 

textos, imagens e sons que resultam na constituição das subjetividades. O indivíduo, no 

caso a mulher, se deixa influenciar a partir do momento em que os discursos são 

repassados de forma natural e como sendo verdade irrefutável.  

Dessa forma, a realidade vai sendo moldada. Uma vez que a tendência é que o 

indivíduo a construa conforme aquilo que vive no dia-a-dia, na sua cultura. Logo, a 

noção de bonito ou feio, por exemplo, é formada a partir do momento em que se segue 
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as condutas e regras do local onde se está inserido. Sendo assim, é possível chegar à 

conclusão de que a cultura é, de fato, tratada como mercadoria.  

 
Ao difundir padrões culturais identificados com o crescimento dos 
mercados, ao diluir fronteiras geográficas e territoriais pela 
disseminação de padrões culturais transnacionais, ao promover valores 
que se destacam pelo imediatismo e pela fugacidade, ao privilegiar a 
atualidade em detrimento da experiência e da memória, ao 
desestimular processos coletivos em favor de um individualismo que é 
a marca dos tempos atuais, ela [a mídia] acaba permeando a cultura 
com elementos cuja lógica é a do mercado e a da acumulação, e 
propiciando o surgimento de identificações precárias e provisórias e 
de práticas cotidianas cujas origens são, muitas vezes, estranhas à 
realidade vivida. (MENDONÇA, 2009, p.41). 

 

O que ocorre é que produtos são apresentados e novas culturas surgem a favor 

de uma indústria de beleza, em que o comércio possui voz de autoridade a fim de 

proporcionar lucro para os empresários que investem nesse ramo.  

Centrada apenas no que chega até elas através de veiculação pela mídia, parte 

das mulheres não pensam mais a fundo ao ponto de observar a questão das diferenças de 

organismo. Um tipo de dieta, por exemplo, pode fazer efeito em curto prazo para 

algumas, mas pode demorar ou até mesmo nem proporcionar resultados satisfatórios 

para outras.  

Deixar-se ser influenciada e seguir padrões lançados no mercado, visando o 

consumo, nem sempre é a melhor alternativa. Optar por uma vida saudável ao invés de 

um corpo bonito e que esteja na moda, pode evitar graves consequências ao corpo 

humano, pois os métodos são, muitas vezes, extremamente agressivos. 

 

8.2. ARTICULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM O TEMA PROPOSTO  

  

Determinadas marcas em um corpo já dão a entender que aquele indivíduo faz 

parte de um grupo ou sociedade em específico. São piercings, tatuagens ou até um 

cabelo arrumado de forma diferenciada. Essas características também definem a cultura 

local, que para ser aceita e absorvida, precisou ser disseminada. 

 Várias ações que não deixam de ser formas de construir identidades . E isso 

acontece devido à necessidade do ser humano de se socializar, sentir parte de 
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determinado grupo ou sociedade. Sendo assim, o corpo assume características de acordo 

com experiências vividas ao longo do tempo. Esse é o conceito de habitus trabalhado 

por Bordieu. Conceito que parte do individual e vai até o coletivo, estando diretamente 

ligado à noção de cultura.  

 
Essa hexis é composta de um capital físico ou corporal, 
correspondente a uma disposição e a uma trajetória individual, mas 
também de uma dimensão coletivizada, de grupo. Esse poder de 
retenção é um poder basicamente corporal, ainda que não se 
conheçam os mecanismos dessa capacidade de memorização física. 
(MONTAGNER, 2005, p. 517). 

  

A disseminação acontece através da comunicação, que não deve ser pensada 

como algo distinto ou separado da sociedade. Para Kellner (2001), não há comunicação 

sem cultura, uma vez que toda cultura precisa ser disseminada. Há milhares de anos, já 

era possível ter uma percepção desse pensamento. Basta voltar no tempo e observar o 

fato de que os homens pré-históricos pintavam nas paredes das cavernas suas 

experiências, e através daquela ação também tentavam expressar suas emoções e 

sentimentos. Naquela maneira rudimentar de comunicação, acontecia uma transmissão 

de cultura.  

Partindo desse princípio, da análise de Kellner, a cultura pode ser vista como 

sistemas de códigos de comunicação. Códigos esses que tem o poder de apontar o que é 

certo e errado, por exemplo, numa sociedade. Como o ser humano precisa seguir regras 

para viver em grupo, ele precisa ser informado, não há como pensar num meio social 

sem a presença da comunicação.  

Hoje em dia, se fala muito em comunicação mediada, em que a mídia é a maior 

responsável por difundir ideias e imagens que vão colocar como certas as atitudes, as 

maneiras de viver, se vestir, lugares a serem frequentados e tantos outros fatores. Não se 

pode negar que ela acaba por construir a realidade social, ou pelo menos colabora para 

isso. A partir daí, já é possível entender o motivo de Kellner (2001) dizer que a cultura 

contemporânea é uma cultura da mídia. Ela é hoje uma das principais formas de 

disseminação cultural.  

As mulheres brasileiras, e não obstante goianas, diferentemente de outros locais 

no mundo, prezam pela beleza do corpo, pela jovialidade, pela pele lisa e sem marcas. 
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Como já dito anteriormente, é esse tipo de “notícia” que elas acompanham em diversos 

jornais e revistas de grande circulação. E para serem aceitas na sociedade, elas não 

medem esforços para seguirem esses padrões. Recorrem a todo momento à cirurgias 

estéticas, tratamentos e dietas. Afinal, é a cultura do local em que vivem, é o que elas 

vivenciam.  

A diferença cultural é mostrada pela Antropóloga Mirian Goldenberg. Depois de 

uma temporada na Alemanha, a autora pôde perceber que o discurso por lá é outro. Os 

discursos midiáticos não são pautados por um corpo bonito jovem, mas sim, saudável. E 

as mulheres não abrem mão da intelectualidade. 

 
Acham uma “falta de dignidade” uma mulher querer parecer mais 
jovem ou se preocupar em “ser sexy”, uma infantilidade incompatível 
com a maturidade esperada para uma mulher nessa faixa etária. O 
corpo, para elas, não é tão importante, a aparência jovem não é 
valorizada, e sim a realização profissional, a saúde e a qualidade de 
vida. (GOLDENBERG, 2009, p. 34). 

  

Mais um exemplo de que o indivíduo tende a seguir os padrões apresentados 

pela classe hegemônica. O que não se pode deixar de pontuar é o fato de que essa 

cultura mediada acontece baseada no consumo, “produzida por lucro e divulgada à 

maneira de mercadoria” (KELLNER, 2001, p.27). No Brasil, embora as concessões dos 

veículos de comunicação sejam regulamentadas pelo Estado, são os grupos privados 

que necessitam de lucro para se manterem que gerenciam esses meios. Para isso, 

necessitam apresentar novas ideias com certa frequência. Aproveitando o grande 

alcance midiático, lançam produtos visando a motivação do público para o consumo.  

 Os discursos, para que esse consumo aconteça, são utilizados nas mais diversas 

formas. “Discursos teatrais das aulas ou concertos, os discursos piramidais dos exércitos 

e igrejas, os discursos em forma arbórea das ciências e das artes, bem como os discursos 

anfiteatrais do rádio e da imprensa” (MENEZES, 2009, p. 172)  

 Para Vilém Flusser (MENEZES, 2009) o sujeito já não age mais por vontades 

próprias. Não se pode dizer que existe sujeito ou objeto, mas sim projetos. O indivíduo 

é visto como um projeto que vai seguir, pensar e agir de acordo com o que já vem 

pronto. É a forma de fazer funcionar o aparelho político cultural, na era do capitalismo. 
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Exemplo disso é a indústria da beleza, em discussão neste artigo, que ganha cada dia 

mais adeptas.  

Após a invenção das máquinas as ações do homem passaram a acontecer em 

torno delas, enquanto que na era das ferramentas esse homem decidia, tinha poder sobre 

suas atitudes e decisões.  

Para compreender os processos de comunicação, Flusser (MENEZES, 2009), 

parte de análises relacionadas às imagens técnicas que acabam por transformar o 

indivíduo em mero funcionário. Uma vez que ele tende a seguir os padrões 

hegemônicos numa sociedade pós-histórica, expressão utilizada pelo autor, e que 

explora mais imagens do que textos.  

Assim como os outros animais, o homem também precisa da presença do outro 

para sobreviver. Mas essa interação, essa sociabilidade só é possível de existir por meio 

da comunicação. E essa comunicação se dá através do nosso corpo, com os nossos 

gestos por exemplo.  

Flusser (MENEZES,2009) analisa a evolução das formas de comunicação, 

utilizadas pelo homem. E conclui que a mesma passou por quatro dimensões. É a 

chamada “escalada da abstração”, como ele mesmo define e que acontece na medida em 

que novas tecnologias são desenvolvidas. 

 Na comunicação tridimensional, o homem se comunicava através dos seus 

gestos e sons. O uso do corpo nas origens da espécie humana, era muito presente. Em 

seguida veio o conceito de comunicação bidimensional, surgia então alguns sinais feitos 

sobre os objetos. Uma outra forma de expressão. Já na comunicação unidimensional, 

aparece a escrita. E por fim, a comunicação nulodimensional, em que as imagens 

técnicas produzidas pelas máquinas que foram se aprimorando com o desenvolvimento 

da tecnologia.   

 

Mostrando que não há mais caminho além da abstração total, nos 
desafia a conviver com o movimento entre o nulodimensional e o 
tridimensional. Essa tensão faz com que bem utilizemos as vantagens 
da comunicação nulodimensional dos meios digitais, aproveitemos o 
universo unidimensional da escrita, bem ou mal convivamos com a 
bidimensionalidade das imagens e resgatemos a importância da 
comunicação corpo a corpo marcada pela tridimensionalidade. 
(MENEZES, 2009, p. 175). 
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Apesar da evolução no processo comunicativo, como avalia Vilém Flusser, não 

há como fazer o uso de apenas um dos processos e isolar o outro, definitivamente. É 

como um espaço que permite idas e voltas. Espaço esse que é tido como formas de 

vínculos, ou seja, aproximações entre corpos. Assim, “os vínculos permitem a 

comunicação ou, até podemos dizer, são ‘comunicação’ no sentido que permitem a 

constituição das sociedades.” (MENEZES, 2009, P.176) 

Logo, a abstração citada pelo pesquisador se refere ao corpo. Na era primitiva o 

indivíduo participava ativamente do trabalho, atuando no campo e para o coletivo. Hoje, 

na era digital, o mesmo participa de vários lugares ao mesmo tempo e precisar se mover 

no espaço. Para Flusser, “comunicação sempre depende da mídia.” (HANKE, 2004, p. 

65)  

O uso de imagens bem trabalhadas e outros artifícios comunicacionais nas 

páginas de revistas, nos sites ou na televisão, são feitos como que num estímulo para 

que o público feminino se adeque àquele padrão. Esse modo de trabalho utilizado pela 

mídia foi apresentado por Flusser, quando se referiu à revolução comunicacional, em 

que as imagens passam a ser usadas com mais frequência do que textos.  

 
Assim Flusser diagnostica, já naquela época, o colapso dos textos e a 
hegemonia das imagens nas sociedades pós-históricas: na “revolução 
das imagens técnicas”, elas “passam a ser ‘falsas’, ‘feias’ e ‘ruins’; 
além de não terem sido capazes de reunificar a cultura, mas apenas de 
fundir a sociedade numa massa amorfa.” (HANKE, 2004, p. 66). 

 

8.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo há uma análise de comunicação a partir de vários teóricos. Mas é 

optando pelas análises feitas por Flusser, que chego à uma conclusão de comunicação, 

como sendo um processo de ação social, em que o sujeito chega a ser influenciado. Uma 

vez que “uma mídia transmite informações sobre a realidade segundo leis próprias.” 

(HANKE, 2004, p. 65) O que vai provocar efeitos baseados nas informações que 

chegam até ele. A comunicação faz com que as ações se tornem comuns nas mais 
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diversas sociedades, através da transmissão de conhecimento que pode acontecer pelas 

inúmeras maneiras de expressão: a escrita, a fala, a imagem, o gesto, o som. 

A mulher em fase de envelhecimento é claramente influenciada pelo que vê, lê e 

ouve através dos meios de comunicação. A busca pelo corpo ideal se dá na vontade de 

ser reconhecido na sociedade ou grupo a que pertence. Uma vez que é essa a cultura 

disseminada pela grande mídia, é essa a informação a que ela tem acesso. “O que 

importa não é a “natureza” da mídia (como pensa McLuhan), mas a maneira de uso e a 

articulação do código.” (HANKE, 2004, p. 68) 

 Nessa sociedade em que a mídia é a grande responsável pela transmissão de 

informações, a identidade e a subjetividade da mulher passam a ser controladas 

socialmente através dos recursos discursivos e imagéticos apresentados. 
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RESUMO 
Mais do que nunca o consumo se faz presente na formação estrutural das sociedades 
ocidentais contemporâneas e percebe-se que a dinâmica entre consumidores e a prática 
de consumo sofreu decisiva alteração com a transformação da sociedade de produção 
para a sociedade de consumidores. Neste contexto, o consumo se torna elemento 
importante na produção das subjetividades do homem contemporâneo. O presente 
artigo, portanto, faz uma reflexão sobre a relação entre o consumo e a construção da 
subjetividade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: consumo, subjetividade, cidadania 
 

 

9.1. INTRODUÇÃO 

 

A segunda metade do século XX, por todas as suas peculiaridades, foi descrita e 

teorizada por uma enorme multiplicidade de pesquisadores, em relação aos seus mais 

diversos aspectos. Muitas foram as tentativas de apreender e esboçar o que faz desse 

momento histórico tão complexo e singular em toda a história humana. Entre os 

elementos descritos mais frequentemente como típicos e centrais do atual momento 

histórico podemos citar o consumo. 

O elemento consumo tornou-se uma importante chave para a compreensão tanto 

substantiva, quanto epistemológica do período. A influência e o impacto social do 

consumo na sociedade nunca despertou tanto interesse. Isso se dá por inúmeras razões, 

entre as principais está a sua relação com a formação dos sujeitos.  

Neste artigo reflete-se sobre o consumo enquanto poderosa arma de produção de 

subjetividades. Não apenas serializadas e pré-definidas, mas, também autônomas, 

singulares e resistentes ao discurso hegemônico vigente. Assim, discute-se a 

                                                 
40 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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possibilidade do consumo, seja de bens materiais ou como bem simbólicos, auxiliar na 

promoção da autonomia e liberdade do sujeito.  

 

9.2. SUBJETIVIDADE E O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Os debates sobre o homem enquanto objeto do conhecimento se iniciaram com 

uma marcante diversidade teórica de concepções dos grandes metafísicos. A visão 

predominante sobre o homem era provinda da tradicional religiosidade judaico-cristã 

porém, com René Descartes (1596-1650) o discurso religioso foi substituído pelo 

discurso científico. Portanto, vê-se uma radical mudança na noção paradigmática 

vigente até o momento. O autor apresenta o “sujeito cartesiano”, ou res cogitans (ser 

pensante) que tem como principal característica sua mente autoconsciente, sua 

racionalidade. Tal pensamento foi uma mudança expressiva na concepção de homem 

que prevalecia até o momento. 

Em posição à noção cartesiana, e tendo como base a observação sobre a 

multiplicidade e heterogeneidade de subjetividades, surge a noção de “sujeito 

moderno”. A noção de um sujeito racional, unificado, centrado e com um núcleo 

interior inalterável – o sujeito cartesiano - foi substituída pela noção de que os 

indivíduos não têm apenas uma, mas várias identidades fragmentadas e até mesmo 

contraditórias entre si. “A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. ”(HALL, 2006, p. 13). 

O sujeito moderno em contato com os processos sócios históricos e culturais de 

sua época passa pelo processo de “interiorização” do que lhe é externo e 

“externalização” do que lhe é interior, transformando-se, mudando e, até mesmo, 

fragmentando-se. Este momento denuncia uma crise nos quadros de referência do 

homem. A crise dos quadros de referência é desencadeada pelas grandes e profundas 

transformações trazidas pela modernidade, e pela modernidade tardia, ou 

pósmodernidade. Nesse sentido, Michel Foucault (1926-1984) é o grande 

revolucionário que apresenta a ideia de que atos e práticas constituem os sujeitos; assim 

o sujeito e a história se constituem mutuamente. Vê-se, portanto, que a crise dos 
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quadros de referência se dá justamente pelas transformações sócio históricas e culturais 

da época. 

Então, para esse autor a subjetividade não é algo dado e sim um processo de 

produção ou construção que ele chamou de subjetivação. Mansano (2009) comenta que 

“Essa produção de subjetividades, da qual o sujeito é um efeito provisório, mantém-se 

em aberto uma vez que cada um, ao mesmo tempo em que acolhe os componentes de 

subjetivação em circulação, também os emite, fazendo dessas trocas uma construção 

viva.”. 

Faz-se necessário observar que a tendência metafísica no que tange às discussões 

sobre a constituição do homem, tão presente nas reflexões psicológicas sobre o tema, foi 

substituída, em grande medida, por uma visão materialista Foucaultiana, já o autor 

desconsidera a problemática da mente em sua teoria ao se focar no corpo. 

No que se trata de subjetividade e de sua produção, além de Foucault, outros 

dois importantes autores merecem destaque, são eles Félix Guattari (1930-1992) e 

Gilles Deleuze (1925-1995). Vejamos a seguir como e o que produz as subjetividades 

na concepção desses autores  

 

9.2.1. Vetores de Subjetivação 

Félix Guattari, concordando com a ideia de Foucault, comenta que a 

subjetividade não é um ente acabado e sim um processo de produção constante que se 

dá a partir das vivências, experiências e tudo mais que circunscreve os corpos, sejam 

outros seres, o social, as instituições, etc. O autor conclui que "subjetividade é 

essencialmente fabricada emodelada no registro do social” (GUATARRI & ROLNICK 

apud MANSANDO, 2009). 

Miranda cita alguns dos possíveis vetores com potencial formativo das 

subjetividades: 

 

A heterogeneidade da subjetividade advém então das inúmeras facetas 
que a compõem onde participam desde o “romance familiar” até a 
tecnologia, passando pelas questões histórico-culturais. Atualmente, 
por exemplo, uma criança tem como vetor de subjetivação tanto a 
família como a TV, que desfila valores, comportamentos, num jogo de 
afetos que a mobiliza. Escola, mídia, trabalho, formas de modelo 
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econômico e político são vetores atuantes de subjetivação: 
subjetividade caleidoscópica que não para de assumir diversos 
contornos, e por isso é que se pode falar em produção, que, em termos 
atuais destacam-se por sua massificação e serialização, tendentes a 
constranger a produção de subjetividades alternativas. (MIRANDA, 
2005, p. 37, grifo do autor) 

 

Fazendo uma análise histórica do poder e do controle sobre os corpos, Foucault 

(1975), em sua obra Vigiar e Punir argumenta que o homem moderno, aquele existente 

nas sociedades de controle41, está inserido em um contexto de luta pelo controle e poder 

dos corpos. Assim, o corpo humano quando submetido às forças sociais, pode ser 

moldado e controlado pelas instituições nas quais estiver inserido. Para Foucault, as 

políticas de controle institucionais tinham força, pois, controlavam o tempo e os espaços 

dos corpos. As práticas de disciplina, segundo o autor, tinham o objetivo de produzir um 

determinado tipo de sociedade, excluindo e/ou domesticando os corpos, e assim 

reprimindo os comportamentos divergentes. As instituições educacionais, a família, a 

igreja, as prisões, são os exemplos citados pelo autor onde se pode encontrar práticas de 

vigilância e controle do corpo. É importante observar que as relações de poder criam 

saberes e conhecimentos que tem a habilidade de criar subjetividades, não apenas em 

formas de dominação, mas também em formas de resistência. Os saberes e 

conhecimentos possibilitam aos corpos a negação do poder sobre ele exercido e a busca 

por linhas de fuga42, ou seja, formas de burlar o domínio e o controle. 

A ideia de que os corpos têm possibilidade de resistir o poder e o controle, e de 

encontrar linhas de fuga é uma das características mais importantes do sujeito 

Foucaultiano, a autonomia. Ou seja, o sujeito pleno é aquele que desfruta de autonomia. 

A palavra autonomia vem da junção de dois termos gregos, auto “de si mesmo” 

e nomos “lei” ou “norma”. Autônomo, portanto, é o sujeito que é a fonte de sua própria 

lei/norma. Exercer autonomia é o ato de estabelecer para si mesmo a própria lei, ou 

fazer com que as normas que o ser segue sejam imanentes dele mesmo no sentido de 

                                                 
41 “A sociedade de controle é calcada em modelos fluidos de dominação, de auto-controle, auto-vigilância 
e na intensificação da produção de homens mercadorias. (...) O funcionamento de tal sociedade se dá não 
mais pelo confinamento, como a sociedade disciplinar, e sim pelo controle contínuo e comunicação 
instantânea.” (NEVES, 1997) 
42 “Linhas de fuga são “processos criativos que produzem um desvio, uma diferença da mesquinharia do 
“sempre igual”. (...) São movimentos que subvertem o estabelecido.”(MIRANDA, 2005) 
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produzir uma existência coerente. Assim, rompe na história o sujeito autônomo que 

encontra em si mesmo as possibilidades e limites de sua própria liberdade.  

Foucault, portanto, defende a ideia de que não há controle ou domínio absoluto, 

mas que os corpos são “criativos” no que tange a criar suas linhas de fuga e a produção 

de si, sua subjetivação. Só não se pode ser completamente imune ao controle e às 

relações de poder, mas de fato, o sujeito é o legislador de sua própria existência. A 

diferença dessa concepção é que as normas e leis que eram estabelecidas externamente e 

impostas aos indivíduos – a partir de diversas instâncias como a tradição, religião, 

política, etc. – se transformam em leis e normas, possibilidades e limitações internas. 

Então, a subjetividade possui dois aspectos que confluem para uma mesma experiência, 

possibilidades e limites. Assim, na subjetividade, a possibilidade de ser livre coincide 

com a ideia do limite auto imposto da liberdade. Segundo Kant (1985) o sujeito 

autônomo significa a maioridade da humanidade. 

Mesmo na configuração do sujeito autônomo, vê-se que não se pode escapar 

completamente das relações de poder. Nesse sentido, Miranda (2005, p. 34) comenta 

que,as sociedades de controle, já não tem como objetivo apenas disciplinar os corpos, 

ou seja, neste caso “Não se trata pura e simplesmente da interiorização do poder, mas da 

criação de um domínio novo, o sujeito individualizante.” Hoje assistimos a 

transformação daquilo que seria a autonomia do sujeito em isolamento do indivíduo. 

Assim, vemos uma sociedade de individualismo exacerbado. O individualismo tende 

para algo desordenado, onde o indivíduo tenta constituir-se sem estabelecer seus 

próprios limites e possibilidades. Assim, naturalmente, há uma confusão entre 

subjetividade e individualidade. A subjetividade há que se construir enquanto o 

individualismo é quase selvagem. 

 

Ou seja, aquele sujeito subordinado a leis e normas que ele dá a si 
próprio, nós podemos talvez considerá-lo limitado, mas nessa 
limitação ele é livre, ele tem um horizonte de liberdade, ele tem uma 
latitude de liberdade exatamente na medida em que ele lida com essa 
dialética entre seus limites e suas possibilidades e exerce sua 
subjetividade dentro dessa experiência. Ora, o indivíduo ao deixar 
essa normatividade, ao deixar essa tensão entre possibilidades e 
limites e querer expandir-se naturalmente perde a liberdade e ganha 
uma pretensa independência, que é uma independência das coisas 
naturais e que representa um certo descontrole e uma certa agregação. 
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Por exemplo, o sujeito que atingiu esse nível de expansão de sua 
individualidade e que parece então ser tão autônomo e tão dono de si e 
de suas situações nunca foi tão controlado. Então, o sujeito de si passa 
a ser sujeito à alguma coisa/alguém. Eis o paradoxo: quanto mais livre 
somos para escolher aparentemente, mais escolhemos de maneira 
uniforme e mais vivemos de maneira uniforme. (SILVA, 2008) 

 

Onde não se busca necessariamente uma construção coerente de si, mas onde há 

um enfraquecimento do exercício de subjetivação, estabelece-se o caos e a serialização 

das individualidades.“Então, se ele quer exercer uma escolha enquanto indivíduo é 

levado pelos controles externos e interiorizados, a realizar as mesmas escolhas.” 

(SILVA, 2008). 

Foucault afirma que “Temos que promover novas formas de subjetividade, 

recusando o tipo de individualidade que nos foi imposto durante séculos.” 

(FOUCAULT apud MIRANDA, 2005, p.35)43. O enfraquecimento do exercício de 

subjetivação, ou seja, da ação de nos produzirmos enquanto sujeitos, estabelecendo 

dentro de nossa autonomia leis e normas próprias, é que nos leva a passar da condição 

de sujeitos para a condição de indivíduos, de autônomos para isolados, de livres para 

independentes. 

Já nas sociedades de controle, segundo Deleuze, uma das características centrais 

é justamente a produção de subjetividades individualizadas mass-midiáticas. Nessas 

sociedades “manipula-se o gosto e as opiniões através da construção e veiculação 

instantânea de sistemas de signos e imagens.” (NEVES, 1997) e assim se dá o processo 

de produção de subjetividades serializadas44. 

Porém, essa não é a única alternativa dos sujeitos. Segundo Miranda 

(MIRANDA, 2005, pp. 40-41) essas formas variam entre dois polos:  

 

de um lado, a sujeição em relação às instituições produtoras de 
subjetividade: família, Estado, trabalho, mídia, marcada pela 
conformidade, pela reprodução do idêntico, o achatamento da 

                                                 
43 Para mais informações sobre subjetividade, individualidade e identidade: MAHEIRIE, Kátia. 
Constituição do sujeito, subjetividade e identidade. In: INTERAÇÕES • VOL. VII • n.13 • p. 31-44 • 
JAN-JUN 2002; 
44 Entende-se por subjetividade serializada ou capitalítica aquela que “encontra-se 
inexoravelmenteanconrada em dispositivos capitalistas, o que não significa aprisionamento absoluto e 
que, na análise guattariana, assume a forma de uma subjetividade capitalistica”. (MIRANDA, 2005) 
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heterogeneidade, das diferenças, enfim pela massificação do 
cotidiano, sinalizando uma produção de subjetividade sujeitada: por 
outro lado, a criação de novos processos múltiplos e heterogêneos, que 
engendram relações livre e criativas, onde indivíduos e grupos 
assumem suas existências de modo singular, criando outros valores, 
novas formas de pensar e de agir, viabilizando a produção de 
subjetivação singularizadas. São formas paralelas e concomitantes, 
que podem lutar no interior de um indivíduo, grupo ou momento 
histórico. 

 

Vê-se que nas sociedades de controle - estabelecidas e estruturadas no sistema 

capitalista - a produção das subjetividades passa, inevitavelmente, pela conjuntura social 

em que se encontra o sujeito, sendo que este poderá se sujeitar aos modelos pré-

estabelecidos e fornecidos pelo social ou poderá resisti-lo, criando linhas de fuga como 

alternativa ao discurso hegemônico vigente. Dentro desse parâmetro, aquilo que os 

autores descrevem como tento potencial de produzir subjetividade, eles chamam de 

“vetores de subjetivação”. 

O consumo, como uma parte central da dinâmica social atual também pode ser 

considerado como um elemento de produção de subjetividades capitalísticas. Porém, os 

corpos por sua capacidade de renegociação, ressignificação e resistência trazem a tona 

uma interessante questão: utilizando-se a plataforma do consumo podem ser produzidos 

sujeitos autônomos? E os corpos, em sua autonomia e liberdade, podem utilizar das 

relações de poder impostas pelo consumo em seu processo de subjetivação criativa? Em 

geral os críticos afirmam categoricamente que o controle e domínio são exercidos 

desenfreadamente pela mídia e pela ideologia consumista, porém, ao mesmo tempo, 

observa-se que a sociedade de controle “produz ao mesmo tempo desterritorialização 

contínua e subjetivações serializadas e homogeneizadoras” (NEVES, 1997). Então, qual 

é o nível de autonomia do sujeito em relação ao processo de consumo? Façamos agora a 

reflexão sobre a produção de subjetividades levando em conta o consumo. 

 

9.3. O CONSUMO: CHAVE EXPLICATIVA DA CONTEMPORANEIDADE 

 

O consumo sempre fez parte do cotidiano e da prática social ao longo da 

história. Esteve presente em toda e qualquer sociedade humana, mas, nunca tal prática 
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assumiu posição de tamanha importância e centralidade social e epistemológica quanto 

agora.  

Zygmund Bauman (2008), por exemplo, afirma que a atenção que o consumo 

tem recebido ultimamente tem base no que ele chama de “revolução consumista”. 

Segundo o autor, houve um ponto de ruptura com a passagem do consumo – 

tradicionalmente observado ao longo da história humana – para o contexto do 

consumismo.  

Em suas palavras o consumismo é  

 

um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 
desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, 
“neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal força 
propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a 
reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da 

formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo 

um papel importante nos processos de auto identificação individual e 

de grupo, assim como na seleção e execução das políticas de vida 

individuais. (BAUMAN, 2008, p.41, grifo do autor) 
 

Segundo o autor, portanto, o consumismo é uma “força propulsora e operativa 

da sociedade” realizando aquilo que ele chama de “formação de indivíduos”. Tal 

afirmação, revela certo consenso entre pesquisadores sobre a força social do consumo. 

Na atual conjuntura sua importância chegou a tal extremo que muitos autores 

caracterizam o momento como “sociedade de consumidores”
45

. Na sociedade de 

consumidores, quem se torna mercadoria é o próprio indivíduo, pois a linha que 

separava sujeito-objeto se dissipou completamente.  

 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 
subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 
perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 
vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo que 
essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num 

                                                 
45 Zygmund Bauman argumenta que a característica distintiva da sociedade de consumo é que, ao 
contrário do que é visto anteriormente na história humana, há a desvinculação do consumo com qualquer 
função pragmática ou instrumental, vindo a tona a questão do prazer do processo de consumo. 
(BAUMAN, 2008). 
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esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma 
mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008, p. 20)  

 

 Percebe-se que para Bauman o sujeito é completamente subjugado à influências 

externas a si mesmo e o consumismo, bem como em todas as das teorias críticas, é visto 

como alienação, futilidade e, até mesmo, em alguns casos, uma patologia social. Nessas 

teorias muito se tem dito sobre o caráter de imposição e manipulação macrossocial do 

consumo. O que mais se discute, obviamente, é a sua base ideológica – com o intuito 

fortalecer o sistema econômico e produtivo vigente e construir um tipo específico de 

homem e consequentemente de sociedade – além de suas diversas conseqüências 

sociais, particularmente as maléficas.  

Esse ponto de vista, em geral, dá prioridade ao processo de produção e não se 

aprofunda no processo de consumo em si e muito menos ainda no consumidor, que na 

maioria dos casos, é descrito como apenas mais uma peça manipulável do sistema e sem 

qualquer autonomia. 

O consumidor, descrito por esses autores, facilmente cede aos estímulos de 

táticas de venda e de apelos publicitários e, irresistivelmente, se vê impelido ao 

consumo indiscriminado e fútil. Portanto, o consumidor é descrito como uma vítima dos 

maléficos intentos do mercado, das grandes corporações e das marcas sedentas por 

lucros e dominação. Há uma clara desconsideração da potencialidade do sujeito de criar 

linhas de fuga e agir criativamente em frente a esses poderes. Canclini afirma que o 

processo é um tanto mais complexo do que as teorias críticas fazer crer:  

 

Uma zona propícia para comprovar que o sonso comum não coincide 
com o bom senso é o consumo. (...) Hoje vemos os processos de 
consumo como algo mais complexo do que a relação entre meios 
manipuladores e dóceis audiências. Sabe-se que um bom número de 
estudos sobre comunicação de massa tem mostrado que a hegemonia 
cultural não se realiza mediante ações verticais, onde os dominadores 
capturariam os receptores: entre uns e outros se reconhece mediadores 
como a família, o bairro e o grupo de trabalho. Nessas análises 
deixou-se também de conceber os vísculos entre aqueles que emitem 
as mensagens e aqueles que as recebem como relações, unicamente, 
de dominação. (CANCLINI, 1996, p. 52) 
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A noção de um consumidor acrítico não é o único problema dessa visão. O 

escrutínio no aspecto mercantil dos bens também é desmedido, com vista ao fato de essa 

não é função exercida por eles tradicionalmente. Segundo Canclini (CANCLINI, 1996, 

pp. 66-67) “o confronto das sociedades modernas com as “arcaicas” permite ver que em 

todas as sociedades os bens exercem muitas funções, e a mercantil é apenas uma delas”.  

Outro ponto de vista, por sua vez, argumenta que o processo de consumo é um 

dado social natural e visa atender necessidades biológicas imperativas dos sujeitos. 

Afirma, ainda, que, tais necessidades quando satisfeitas não mais se tornariam fonte de 

motivação para o consumo. Tal visão claramente tem suas razões de ser, visto que o 

atendimento de inúmeras necessidades básicas do homem é, de fato, feito através do 

consumo. Porém, neste caso, o consumidor é visto como um ser altamente racional e 

guiado apenas por suas necessidades de sobrevivência em relação ao consumo. O que se 

vê na contemporaneidade não se encaixa nessa definição, pois, em geral, o objetivo que 

se busca alcançar com o consumo vai muito além de apenas satisfazer as necessidades 

biológicas dos sujeitos. Tal explicação, claramente, ignora os aspectos psicológicos e o 

envolvimento afetivo do sujeito no processo de consumo e também as relações de 

poder. 

Até mesmo a noção de ‘necessidade’ é culturalmente construída conforme 

comentam Mary Douglas e Baron Isherwood, quando afirmam que “(…) as chamadas 

necessidades básicas são inventadas e sustentadas na cultura.” (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2009, p. 15).  

O consumo, portanto, é utilizado para atender necessidades sociais e simbólicas 

dos indivíduos, além das necessidades biológicas. O consumo, há muito, ultrapassou os 

limites da simples obtenção do bens materiais para adentrar o território do simbólico, 

daí surge a expressão mercadoria signo46. Isso significa que o homem atribui aos bens, 

frequentemente, significado sociocultural que tem poder de distinguir e ao mesmo 

tempo uniformizar os membros de determinada sociedade. O consumo constrói e 

                                                 
46 Lúcia Santaella e WinfriedNöth explicam que “as mercadorias são estudadas como signos cujo(...) os 
componentes semânticos, de acordo com Levy (1978: 168), incluem questões técnicas, características do 
produto, valor financeiro e adequação social. Semioticamente, tais componentes constituem o significado 
(ou conteúdo) do produto, enquanto o objeto material é o significante da mercadoria como um signo.” 
(SANTAELLA & NöTH, 2009) 
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legitima determinado estilo de vida47, atribuindo-lhe valor, distinção e significado 

sociocultural, ao mesmo tempo em que o separa e distingue dos demais elementos do 

grupo social.  

Os bens e mercadorias comunicam status, prestígio, aceitação. Ou seja, a luta 

pelo capital simbólico48, sem dúvida, promove a utilização do consumo como elemento 

de distinção social, tendo-se como base a necessidade por aprovação social, expressão 

pessoal e autoestima auto direcionada. (TAVARES, 1998, p. 23) 

Do ponto de vista psicológico, muitos argumentam que um dos fatores também 

considerados importantes para a eclosão do consumo, é a questão do profundo vazio e 

instabilidade existencial promovida pelas velozes e profundas transformações do nosso 

tempo, essa é a crise nos quadros de referência citada anteriormente. O sujeito, que se 

encontra em um turbilhão de mudanças e onde a única certeza é a instabilidade, se lança 

no consumo para alcançar determinado nível de satisfação afetiva tão avidamente 

buscada e prometida, maestralmente, nos incontáveis anúncios publicitários que 

alcançam o sujeito, diariamente através da mídia. Impelidos pela busca de estabilidade, 

os homens lançam sobre o consumo a responsabilidade de resolução de sua insegurança 

ontológica. Essa hipótese é descrita por Canclini da seguinte forma: “Consumir é tornar 

mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora.” (CANCLINI, 1996, p. 59). 

Tal crise tem suas raízes na instabilidade e fragmentação dos alicerces 

tradicionalmente responsáveis pela produção identitária do homem. O consumo surge, 

neste contexto, como uma ferramenta de estabilização, identificação e expressão da 

subjetividade. Os bens agregam benefícios auto expressivos aos sujeitos que os 

consomem. 

Campbell explica que (CAMPBELL, 2007, p. 63) 

 

                                                 
47 O estilo de vida, segundo Filho (2003) “reflete a sensibilidade (ou a “atitude”) revelada pelo indivíduo 
na escolha de certas mercadorias e certos padrões de consumo e na articulação desses recursos culturais 
como modo de expressão pessoal e distinção social”. 
48 Esse termo foi cunhado por Pierre Bourdieu que argumenta que nas sociedades contemporâneas as 
relações sociais se constroem na luta pela apropriação dos meios de distinção simbólica e pelo alcance de 
capital simbólico ou capital cultural. Tal apropriação se dá principalmente pelo controle dos meios de 
produção, dos meios de comunicação e produção simbólica (veículos de comunicação, escolas, 
instituições religiosas, etc.) e também através do consumo. 
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(...) o fato de o consumo ter adquirido importância central em nossas 
vidas 
pode indicar algo bem diferente do que se costuma sugerir – que 
somos todos vítimas de uma aquisitividade e um materialismo egoísta. 
Muito pelo 
contrário, isso pode ser visto como um indicativo da aceitação de uma 
metafísica fundamentalmente idealista. Se assim for, então, isso pode 
significar que o consumo não deve ser mais visto como uma reação 
desesperada e necessariamente fútil à experiência da insignificância, e 
sim, 
como uma perfeita solução para essa experiência. Indo além, Canclini 
aponta que o consumo vai além da distinção e se torna elemento 
articulador dos grupos sociais e pode se tornar ainda um promotor de 
cidadania. Afinal, os grupos se identificam através de seus objetos, 
bens e elementos culturais consumidos, assim “no consumo se 
constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de uma 
sociedade.” (CANCLINI, 1996, p. 56). 

 

9.4. O CONSUMO ENQUANTO VETOR DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Há que se observar que existe uma radicalização nas duas visões mais 

tradicionais a respeito do consumo. A primeira delas pressupõe que o poder no processo 

de consumo se encontra inteiramente nas mãos das grandes instituições e do sistema 

produtivo e que assim o consumidor não possui qualquer autonomia e poder de 

resistência. A noção baseada nas lutas de classe e na luta pelo poder produtivo, 

enquanto ferramenta de argumentação e chave de compreensão entra em crise, pois não 

se demonstra mais eficiente para um contexto tão complexo como o atual. Obviamente 

não se pode negar que os sistemas – sejam eles institucionais, políticos, econômicos, 

ideológicos, etc. – buscam o domínio e controle em função de sua própria 

sobrevivência, mas não necessariamente que seu objetivo seja alcançado. 

A segunda visão, por sua vez, pressupõe um conceito radicalmente racional de 

homem e que o mesmo se encontra imune aos elementos de influência externa, sejam 

psicológicos ou sociais, que tentam promover o consumo. Observa-se, 

comprovadamente, que o consumidor é sim influenciável – não necessariamente 

manipulável – no que diz respeito ao consumo. Há, comprovadamente, a intenção e 

busca pelo controle e domínio dos consumidores por partes das instituições produtivas, 

porém, considera-se a possibilidade de resistência por parte dos sujeitos. A moda é um 

bom exemplo disso.  
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Na moda, tal assertiva se prova correta quando produtos criados para 

determinado tipo de consumidor, para determinado tipo de ambiente e situação, é 

apropriado por sujeitos e reproduzidos de forma ilegal, comprado por consumidores 

fora do perfil pretendido pela instituição produtora, utilizada em ambientes e situação 

também não planejadas, passando por um processo de resignificação, de mescla, de 

customização e até mesmo de reinclusão criativa no circuito social. Os produtos 

culturais artísticos, tanto das indústrias culturais, quanto do circuito popular, também 

são constantemente apropriados e resignificados criativamente como, por exemplo, as 

redes sociais que, a pesar de serem feitas para um tipo predeterminado de utilização, são 

recriadas e acabam por promover e serem promovidas de formas novas, sendo testadas e 

levadas aos limites de suas capacidades.  

 

Figura 1 - Falsificações de Bolsas da Marca Chanel vendidas nas feiras livres 

 

 

Um exemplo claro da produção e resignificação criativa das redes sociais é a 

utilização política e ativista do Facebook. Tal rede social foi criada para possibilitar 

interações pessoais entre seus membros, porém, se tornou uma plataforma para o debate 

e para a articulação política, para a promoção e organização de movimentação sociais, 

além de denúncias de infrações e crimes diversos. Todos esses são exemplos de 

exercício da cidadania. O exemplo mais claro e impactante disso no nosso país foram as 

manifestações e protesto que acontecem em 2013. Acontecimentos similares já haviam 

acontecido em vários países de origem Árabe nos últimos 4 anos. 
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Em outro exemplo percebido nas mesmas manifestações citadas anteriormente, 

assim como nas manifestações “Occupy Wall Street”, ocorridas em 2011 nos Estados 

Unidos da América, observou-se a utilização de um elemento cultural criado e 

promovido pela industrial cultural. Tal elemento foi a máscara utilizada no filme V de 

Vingança49. O filme produzido na maior industrial cultural do mundo, Hollywood, 

lançado e promovido seguindo os padrões maistream, com objetivos de entretenimento, 

e certamente não políticos, foi apropriado, resignificado e utilizado por milhares de 

pessoas com ferramenta simbólica de luta política. 

 

Figura 2 – Protestos no Brasil (2013) 

 

 

Ainda durante os protestos de 2013, no Brasil, o principal grito de ordem foi o 

“Vem Pra Rua”. Tal frase surgiu inicialmente como um slogan publicitário para a marca 

de carros Fiat, foi apropriado pelos manifestantes, ganhou novo significado e utilizados 

com o objetivo de ajudar a mobilizar a população. Outra fase significativa do momento 

foi “O gigante acordou” que faz referência direta a um slogan da marca Jonhnnie 

Walker.  

                                                 
49 “V de Vingança (no original, V for Vendetta) é um filme de ação e um thriller de 2005, dirigido por 
James McTeigue e produzido por Joel Silver e pelos irmãos Wachowski, que também escreveram o 
roteiro.” Fonte: Wikipedia. Acessado em: 25 de Agosto de 2013.  
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Figura 3 – Grito de ordem ou slogan publicitário 

 

Percebe-se, portanto, que Michel Foucault estava correto ao afirmar que os 

corpos criam linhas de fuga. E de acordo com nosso entendimento o consumo, seja de 

bens materiais, seja de bens simbólicos (culturais), também tem potencial de passar pela 

resignificação criativa do sujeito autônomo.  

Mansano (2009) comenta que  

 

É nessa dinâmica mutante que os processos de subjetivação vão 
tomando forma, contando com a participação das instituições, da 
linguagem, da tecnologia, da ciência, da mídia, do trabalho, do capital, 
da informação, enfim, de uma lista vasta que tem como principal 
característica o fato de ser permanentemente reinventada e posta em 
circulação na vida social. Assim, esses componentes ganham 
importância coletiva e são atualizados de diferentes maneiras no 
cotidiano de cada vivente. Por isso mesmo eles podem ser 
abandonados, modificados e reinventados em um movimento de 
misturas e conexões que não cessa. 

 

Ambas as visões sobre o consumo, portanto, devem ser tratadas com cautela, 

pois existem tanto aspectos de funcionalidade e utilidade cotidiana na prática de 

consumo, seja do ponto de vista dos consumidores, quanto do ponto de vista dos 

produtores, como também existe o aspecto do prazer, do deleite dos consumidores em 

relação aos bens consumidos. Vê-se que o consumidor se encontra em um entremeio de 

forças coercitivas e liberdades pessoais. Por isso, há que se refletir sobre a limitação 

explicativa da visão de um consumidor passivo, mesmo que se corra o risco de uma 
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serialização da subjetividade na sociedade contemporânea, como comenta Mansano 

(2009).  

 

Obviamente, há sempre o risco de que essas invenções sejam 
capturadas e transformadas em novas referências a serem 
simplesmente reproduzidas pela coletividade. Diversas são as 
tentativas que buscam fixar a força subjetiva produtiva e dar-lhe uma 
determinada direção  

 

Ou seja, o consumo – típico da pós-modernidade e que, é estimulado para criar 

uniformização social, apresentando seus ‘pacotes’ identitários pré-definidos – em 

muitos casos é assimilado pelos indivíduos, acaba sendo submetido a um processo de 

negociação e ressignificação que acaba por transformá-lo em uma ferramenta de 

resistência e produção de novas formas de subjetividade.  

 

Guattari denomina esse processo de “processo de singularização”50. 
Estes podem ser compreendidos como uma espécie de desvio, de 
escapatória frente às tentativas de traduzir a existência pelo crivo 
dominante do capital. (MANSANO, 2009)  

 

Argumenta-se, portanto, que existe espaço para ressignificação e produção 

inovadora de sentido mesmo que através do consumo, rompendo com os valores 

consumistas e individualistas. 

 

9.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo visto, faz-se necessário constatar que as sociedades capitalistas 

exercem, através de inúmeras ferramentas, poder e domínio sobre o homem, produzindo 

graves danos ao sujeito moderno, inclusive, roubando-lhe sua característica mais 

primordial, a autonomia de produzir-se. Porém, vale ressaltar que a submissão à esses 

                                                 
50 O que chamo de processos de singularização é algo que frustra esses mecanismos de 
interiorização dos valores capitalísticos, algo que pode conduzir à afirmação de valores num 
registro particular, independentemente das escalas de valor que nos cercam e espreitam por 
todos os lados. (Guattari&Rolnik apud Mansano, 2009, p. 112) 
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poderes não é a única opção do sujeito, inclusive em relação à uma das práticas mais 

características do capitalismo, o consumo.  

Canclini apresenta a possibilidade de que o consumo se torne um “exercício 

refletido da cidadania”, ou seja, para que, definitivamente, o consumo seja um ato 

propositalmente refletido, crítico e produtivo no que tange à produção de subjetividades 

autônomas e criativas. Para isso o autor cita os requisitos necessários para que se 

desenvolva tal situação, são eles: 

 

a. uma oferta vasta e diversificada de bens e mensagens 
representativos da variedade internacional dos mercados, de acesso 
fácil e equitativo para as maiorias; b. informação multidirecional e 
confiável a respeito da qualidade dos produtos, cujo controle seja 
efetivamente exercido por parte dos consumidores, capazes de refutar 
as pretensões e seduções da propaganda; c. participação democrática 
dos principais setores da sociedade civil nas decisões de ordem 
material, simbólica, jurídica e política em que se organizam os 
consumos: desde o controle de qualidade dos alimentos até as 
concessões de frequências radiais e televisivas, desde o julgamento 
dos espetadores que escondem produtos de primeira necessidade até 
os que administram informações estratégicas para a tomada de 
decisões.(CANCLINI, 1996, pp. 65-66) 

 

Canclini comenta que com esses requisitos os consumidores ascenderiam à 

condição de cidadãos, e que tais requisitos “implicam numa concepção do mercado não 

como simples lugar de troca de mercadorias, mas como parte de interações 

socioculturais mais complexas.” (CANCLINI, 1996, p. 66). 

O autor faz a clara distinção entre uma posição passiva diante do consumo ou 

uma posição ativa e, tal diferença também pode ser vista nos processos de subjetivação 

visto que subjetividade autônoma e subjetividade capitalística giram em torno do 

mesmo foco. Canclini aponta então, que os homens podem  

 

atuar como consumidores nos situando somente em um dos processos 
de interação – o que o mercado regula – e também podemos exercer 
como cidadãos uma reflexão e uma experimentação mais ampla que 
leve em conta as múltiplas potencialidades dos objetos, que aproveite 
seu “virtuosismo semiótico” nos variados contextos em que as coisas 
nos permitem encontrar com as pessoas. (CANCLINI, 1996, p. 67) 
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Podemos, sem dúvida, fazer um paralelo da relação entre consumidor e cidadão 

com a relação de subjetivação capitalística e autônoma. Concluímos, portanto que um 

consumo consciente e um exercício legítimo da subjetividade são possíveis. Redescobrir 

o consumo como ambiência de criação de sentido novo e de luta pela liberdade se dá 

através da pelo exercício e produção de si. Assim reforçamos o clamor de Michel 

Foucault e de tantos outros autores que pensam a subjetividade no contexto capitalista, é 

necessário lutar contra a dominação dos sentidos e em favor de uma legítima produção 

de si para que possamos, de fato, alcançar a maturidade celebrada por Kant. Há de se 

pensar na dimensão política do consumo, sem dúvida, porém devemos ir mais além e 

buscar gerar um conhecimento que mais do que critique o sistema vigente ajude-o a 

transformá-lo.  
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Não é só por 20 centavos: a teoria de Vigiar e Punir aplicada à realidade atual 
brasileira51 

 
Yasmim Alves Fleury 

Dra. Suely Henrique de Aquino Gomes 

 
RESUMO 
Este artigo propõe discutir a teoria exposta em Vigiar e Punir de Michel Foucault 
confrontando à  realidade brasileira. A proposta é apontar os principais conceitos que 
baseiam a obra do filósofo francês e fazer um questionamento sobre a mesma, tendo 
como pressuposto as manifestações brasileiras ocorridas, com maior força, em junho de 
2013. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Suplício, Mídia, Manifestações, Internet 
  
 

10.1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo propõe a breve exposição da obra Vigiar e Punir do filósofo francês 

Michel Foucault, com maior atenção às críticas dos suplícios franceses no século XVIII, 

a fim de explicitar alguns aspectos semelhantes ocorridos nas manifestações brasileiras 

em junho de 2013. 

De início, há uma apresentação sucinta da obra, com passagem em seus pontos 

cruciais como a evolução do sistema judicial, a apresentação dos suplícios, bem como 

de seu fim que levou a novos sistemas de punição com a ideia de vigília e disciplina. 

Após a exposição de Foucault, há um pequeno trecho que teoriza sobre 

manifestações sociais e culturais, o que a internet propôs para esses atos e põe-se a par o 

movimento “Não é só 20 centavos” que teve seu início em junho de 2013 no Brasil. 

Discorre-se sobre o que motivou a primeira manifestação, como ela foi recebida pelos 

poderes da polícia e da mídia, o que isso gerou nos comentários da sociedade, e como 

todo esse pacote de ações levou a uma movimentação muito maior e com mais pontos a 

serem discutidos e reivindicados. 

Com o estudo do livro e observações dos manifestos ocorridos nas capitais 

brasileiras, pode-se perceber semelhanças da obra de Focault com as revoltas no país; 

                                                 
51 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

133 
 

levando ao questionamento sobre o real fim dos suplícios bem como do modelo judicial 

que vigia mais do que pune, impondo o medo a fim de conseguir a boa conduta e a 

disciplina da sociedade. A ideia não é aprofundar em todo o processo dos movimentos, 

mas sim tomar como base o seu início para que se possa fazer uma relação com a obra 

de Foucault. 

 

10.2. UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A OBRA VIGIAR E PUNIR 

 

Em “Vigiar e Punir”, Foucault tenta apresentar o que levou a justiça a abandonar 

as torturas e procurar a “correção” dos criminosos através das prisões. Para responder às 

questões sobre o assunto, Foucault relata sobre as mudanças da sociedade francesa e 

argumenta que o controle do governo perante os cidadãos não diminuiu, mas sim 

mudou a forma de abordagem. 

A fim de aprofundar-se nos estudos sobre o indivíduo e a sociedade, o filósofo 

Michel Foucault deu início ao livro “Vigiar e Punir” com análises e relatos sobre os 

suplícios. Com maior predominância no século XVIII, os suplícios eram uma prática 

legítima de penalização, a qual o estilo penal era definido pela noção de um castigo 

físico, que tinha no corpo seu instrumento de repressão. 

Com o ideal de humanismo aparecendo, e os protestos contra os suplícios 

tornando-se cada vez mais fortes, a necessidade de uma nova abordagem para punições 

veio à tona; e o suplício passou a ser intolerável e revoltante. De forma que os castigos 

violentos e abertos a cidadãos comuns possibilitava revoltas do próprio povo, que 

poderia se identificar com o prisioneiro ou mesmo discordar da sentença, o governo 

tornava-se instável e pouco eficiente. Ainda, com a industrialização e o comércio em 

larga escala, cada vez mais a intolerância para com as punições violentas aumentava. 

Assim, o foco passou a ser a proteção da sociedade e não a defesa incontestável de seus 

soberanos, excluindo as punições da abordagem física e levando-as a um patamar 

psicológico. 

De forma que os castigos do corpo não eram mais aceitos, a maneira de se fazer 

justiça passou para um âmbito mais subjetivo. Agora, os criminosos não sentiriam na 

carne o preço de seus delitos, mas, sim, em seu direito de ir e vir (sua liberdade). Além 
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disso, as punições deixaram de ser abertas ao público e abandonaram o teor teatral – sua 

eficiência deixou de se mostrar de forma visível para se firmar como uma certeza, a 

certeza de que o homem seria punido faria com que os outros se desviassem do crime. 

Na abordagem sobre as prisões, Foucault apresenta que com o novo sistema, 

houve a preocupação em tratar dos prisioneiros de forma que suas ações e 

comportamentos mudassem para o que a sociedade espera. E a vigia aumentou cada vez 

mais, com a ideia de que o medo de ser visto poderia diminuir o número de crimes. Há a 

crítica de que o sistema começou a utilizar muito mais de vigilância do que de punições 

com a justificativa de que era uma forma de manter a ordem e a segurança de cidadãos. 

Por fim, Foucault aborda a ideia da disciplina que, para ele, é uma técnica que 

impõe uma docilidade nos indivíduos. O filósofo aponta que as instituições de poder 

produzem corpos dóceis e submissos, colaborando para sua dominação e aceitação. 

Através da vigilância e da punição, há a alienação dos corpos – que são operados da 

forma mais interessante para os dispositivos de poder e essa tecnologia da submissão 

pode ser vista de forma sutil em instituições como as prisões, as escolas e até mesmo 

quartéis militares. 

O livro fala sobre a institucionalização do poder como um problema e traz a 

ideia de que o mesmo é uma força que está no interior de cada sociedade. Para o autor, a 

forma de punição mudou, em parte, porque a forma de poder em si também sofreu 

modificações. O jeito como as torturas e execuções deixou de existir abriu espaço para 

julgamentos mais humanistas e a realidade atual fez com que novas formas de 

exposição desses crimes fossem elaboradas. Antes, os suplícios, hoje, a mídia. Fica a 

questão se este “aprisionamento” e constante vigilância podem nos trazer tranquilidade 

ou se é só mais uma forma do governo aumentar seu próprio poder para continuar no 

controle. 

 

10.3. NÃO É SÓ POR 20 CENTAVOS: AS MANIFESTAÇÕES QUE 

MOBILIZARAM O BRASIL 
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10.3.1 Movimentos Sociais 

Maria da Glória Gohn diz não haver um conceito sobre movimento social, mas 

vários, de acordo com os padrões observados. Entretanto, para a autora, os movimentos 

sociais: 

 

[...] são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 
sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles 
politizam suas demandas e criam um campo político de força social na 
sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios 
criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, litígios e 
disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural 
que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses 
em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores 
culturais e políticos compartilhados pelo grupo.(GOHN, 1995, p. 44). 

 

A partir da década de 90, com novos temas e enfoques relacionados às pesquisas 

de movimentos sociais, surgiram, também, novas formas de organizações e 

relacionamentos. O padrão organizacional da ação coletiva atual, ou rede de 

movimentos, é, para Alberto Melucci (1999), uma união de pequenos grupos formados 

e concentrados na rotina e no dia-a-dia; possuem objetivos específicos, associam 

multiplicidades e tem desenvolvimento pessoal e solidariedade afetiva como condição 

de participação. Desta forma, os movimentos sociais passam de lutas de sujeitos 

privilegiados para um processo de transformação social. 

Scherer Warren diz que:  

 

Há pressupostos de uma nova cultura política para esta 
forma/estratégia de organização e relacionamento. Primeiro, 
pressupõe a construção de uma nova utopia de democracia, onde as 
relações políticas seriam mais horizontalizadas e onde haveria um 
maior reconhecimento e respeito á diversidade cultural e pluralismo 
ideológico. (WARREN, 2005, p. 49-50) 

 

Neste contexto, considerando a globalização e um mundo cada vez mais 

multicultural, os movimentos sociais enfrentam o desafio do multiculturalismo. A 

economia não é foco, mas, sim, dimensões culturais e políticas, transformando as lutas 

identidárias em movimentos de solidariedade, cooperação e complementaridade. 
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Compreendida como uma nova forma de cooperação e informação entre 

organizações, as redes sociais têm a intenção de concretizar meios para uma 

performance mais eficiente, a fim de atingir objetivos e fortalecer os ideais, podendo, 

assim, intervir na realidade social da atualidade. Dessa forma, a rede passa a ser um 

espaço de construção coletiva, definindo-se conforme sua própria realização e ligando 

os movimentos sociais à discussões políticas e culturais. 

Ainda, segundo Scherer Warren (2006) a tendência é que as novas sociedades 

civis passem a ser sociedades de redes organizacionais, inter organizacionais, de 

movimentos e de formação de parcerias, criando novos espaços de governo com a 

participação do cidadão. Assim, as mobilizações sociais quebram fronteiras territoriais e 

passam a lutar pelos direitos humanos de diversas gerações, respeitando a amplitude e o 

pluralismo das etnias, diferenças sociais e democracias. O conjunto de outros 

fenômenos com essa nova ordem, como o avanço da tecnologia, possibilita a formação 

de uma nova configuração no formato dos movimentos sociais. 

A contemporaneidade dos movimentos sociais apresenta uma busca pela 

produção e circulação de informações e encontra na Internet um caminho para o 

desenvolvimento de alternativas que fogem às imposições das mídias tradicionais; mas 

isso não torna os outros meios nulos ou não significativos. Há uma relação entre os 

meios antigos com os novos e os temas pautados passam a circular por todos eles. 

A internet, por ser um canal de várias vias, há um espaço para o processo de 

reflexão das mensagens recebidas, em que a mídia informa ao usuário que lê, 

compartilha, comenta, indica, fazendo buzz e gerando mídia espontânea, não só 

consumindo, mas também produzindo; de forma contrária às mídias tradicionais. A cada 

interação há uma circulação nova das informações e o indivíduo passa a ser mais 

reflexivo e imparcial, trazendo aos movimentos sociais uma nova forma de 

desenvolvimento e alcance. Nesse meio existem as perfeitas circunstâncias para a 

criação de canais informativos e interativos, fugindo aos meios de comunicação de 

massa; que são uma mídia de via única. 

Através da criação de um espaço em que as informações chegam por meio das 

mais variadas fontes, com capacidade para alcançar indivíduos em todo o mundo, e com 

a progressão das práticas coletivas, há a construção de redes, que transformam a 
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tecnologia em algo conveniente para o processo de mobilizações sociais. Castells diz 

que as redes de comunicação são decisivas na construção do poder e que “a autonomia 

da comunicação é a essência dos movimentos sociais, ao permitir que o movimento se 

forme e ao possibilitar que ele se relacione com a sociedade em geral, para além do 

controle dos detentores do poder sobre o poder da comunicação. (CASTELLS, 2013, p. 

21) 

 

10.3.2 Não é só por 20 centavos 

Em 2013, houve um alvoroço em quase todas as capitais devido ao aumento das 

passagens de ônibus, com algumas manifestações pacíficas, o caso não teve muita 

repercussão, até que em uma, especificamente de São Paulo, capital, chamou a atenção. 

Os participantes da manifestação começaram a compartilhar vídeos pelas redes sociais, 

chamando a atenção para a falta de sensibilidade e excesso de força bruta dos policiais 

presentes. 

A grande maioria dos manifestantes estava, na verdade, fazendo uma passeata 

pacífica e sem maiores perturbações. Não se nega o fato da existência de pequenos 

grupos que tinham outros propósitos e quebraram e vandalizaram patrimônios da cidade 

– mas afirma-se, com toda a certeza, que a intenção da maioria das pessoas presentes na 

manifestação era apenas reivindicar seus direitos e mostrar suas insatisfações. 

Esses mesmos manifestantes foram recebidos pela polícia com bombas de efeito 

moral, balas de borracha e uma violência a qual não era o propósito de ninguém.52 

Como a mídia tradicional apresentou, inicialmente, uma ideia de que as pessoas 

presentes eram, em sua totalidade “baderneiras” ou mesmo “vândalas”, na internet foi 

encontrado o espaço para mostrar o que realmente estava acontecendo nas ruas 

paulistas.53 O ataque dos policiais foi para todos, deixando a entender que a repressão 

não era pela defesa do patrimônio público, mas, sim, para acabar com o direito de se 

expressar. Todos que estavam no caminho sofreram o choque com a força armada, isso 

inclui manifestantes pacíficos, manifestantes que destruíam e até mesmo a imprensa. 

                                                 
52 Disponível em: <https://www.facebook.com/photo.php?v=658874737474532> Acesso em: 15 de junho 
de 2013 
53 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=u3-PWM9uuGI&feature=youtu.be&hd=1>  
Acesso em: 15 de junho de 2013 
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A visualização dos vídeos que mostravam o que realmente estava acontecendo 

aumentou a cada minuto e seu compartilhamento lotava as páginas da rede social 

Facebook. A revolta com o comportamento dos policiais e a identificação com as 

pessoas que sofreram algum tipo de ataque fez com que a agitação se instalasse e com 

que várias outras inquietações a respeito do governo entrassem nas discussões.54 A 

partir daí o Brasil parou. 

As organizações das manifestações se deram a partir das redes sociais na internet e os 

tópicos de discussão envolviam o direito ao passe livre, à PEC 37, à reforma política e 

muito mais. Com frases de impacto como “Acorda Brasil” e “O Gigante Acordou”, um 

número estrondoso de manifestantes foi às ruas das maiores capitais do país no final de 

junho, mostrando a força que o movimento tinha tomado e que o que era pedido devia 

ser atendido o mais rápido possível. As manifestações continuam acontecendo até o 

momento, porém, com menos alvoroço; os próximos acontecimentos ainda podem 

trazer novidades e pôr mais discussões em pauta. 

 

 

10.4 O FIM DOS SUPLÍCIOS: ACABA A BARBÁRIE, PERMANECE A 

OSTENTAÇÃO DO PODER E A VIGÍLIA EXACERBADA 

 

10.4.1 O Suplício segundo Foucault 

O suplício é definido como uma penalidade física, em que há crueldade e 

sofrimento. Mas não se baseia apenas no castigo do corpo, é também formado por uma 

produção de desconsolos, que tem por intenção marcar as vítimas para impor o poder 

dos soberanos. Segundo Foucault 

 

Uma pena, para ser considerada um suplício deve obedecer a três 
critérios principais: em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade 
de sofrimento que se possa, se não medir exatamente, ao menos, 
apreciar, comparar e hierarquizar; [...] o suplício faz parte de um 
ritual. É um elemento na liturgia punitiva, e que obedece a duas 
exigências, em relação à vítima, ele deve ser marcante: destina-se a 

                                                 
54ARAUJO, Marco Antônio. Graças à PM, movimento agora é por um país livre. Disponível em: 
<http://noticias.r7.com/blogs/o-provocador/2013/06/14/gracas-a-pm-movimento-agora-e-por-um-pais-
livre/> Acesso em: 16 de junho de 2013 
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[...] tornar infame aquele que é a vítima. [...] e pelo lado da justiça que 
o impõe, o suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por todos, 
um pouco como seu triunfo. (2007, p.31) 

 

À época, este era considerado um método eficiente para expor a condenação e 

impor o respeito da sociedade para com seus líderes. Seu aspecto central era o poder 

sobre o corpo, e a repressão se baseava no sofrimento e na dor. O que determinava, de 

fato, a condenação eram as confissões públicas; de forma que os condenados 

confessavam seus atos criminosos em meio a uma multidão, havia a legalização do ato 

judicial. A maneira como os suplícios tornavam-se espetáculos, faziam da população 

mais que meros espectadores: a participação dos indivíduos tornava o ato um ritual e 

prolongavam o suplício até após a morte do condenado. Assim, o exemplo era deixado 

para possíveis infratores e o medo era instalado na sociedade. 

Percebe-se que a real intenção dos suplícios era punir os delitos e ao mesmo 

tempo intimidar o restante da sociedade, procurando bloquear novas violações das leis. 

Mais do que simplesmente castigar o corpo condenado, esta forma de penalidade 

buscava por uma maneira de moldar a sociedade para agir corretamente e seguir os 

padrões definidos. O que leva a entender que o objetivo dos suplícios era apoiar a 

política do medo, através da exposição do poder do soberano pelo castigo do corpo 

criminoso – o que explica a presença dos militares que mantinham a ordem e 

comprovavam a força física do rei. 

A partir do momento que os suplícios começaram a ser interpretados como a 

força do rei contra a força do povo, sua credibilidade foi perdendo força e sua existência 

passou a ser condenada. Após ser banido do sistema penal, outras abordagens para o 

sistema judicial foram surgindo e foram elaboradas novas formas de castigo, que agora 

contavam com o apoio da ideia de proteção da sociedade, e não de vingança dos líderes. 

Foi cortado o castigo do corpo, mas permaneceu a força do medo – apesar de não haver 

mais os espetáculos do castigo de forma pública, havia se instaurado a certeza de que os 

erros seriam pagos através da liberdade. 

Com a punição sendo abordada de outras maneiras, sua nova obrigação passou a ser 

“calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível repetição. Visar não a 
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ofensa passada, mas a desordem futura. Fazer de tal modo que o malfeitor não possa ter 

vontade de recomeçar, nem possibilidade de ter imitadores” (Foucault, 2007, p. 78) 

Dessa forma, as punições buscam a falta de recorrência dos delitos – não corrigir 

os erros, mas evitar que eles voltem a acontecer. E para isso, o foco deve ser nas pessoas 

que não cometeram erros. Se o castigo for o suficiente para provar que os crimes trazem 

desvantagens, o temor da pena será maior que qualquer motivo que leve às atividades 

delinquentes. Foucault afirma que se houvesse a certeza de que o culpado foi castigado, 

seria o suficiente apenas convencer os outros de que uma punição fora dada. O autor 

afirma, ainda, que “é a pena economicamente ideal: é mínima para o que a sofre [...] e 

máxima para os que a imaginem.” (2007, p. 80). 

Para controlar e modificar os indivíduos, o sistema passa a utilizar da disciplina 

prévia da sociedade – já que a realidade das prisões serviu de modelo para estabelecer 

normas para a sociedade em geral. E a polícia cumpre o papel de monitorar e fazer valer 

essa disciplina. Foucault diz que “a disciplina é uma anatomia política de detalhe, é 

dispositivo tático de poder, sustentada por uma racionalidade técnica de compor forças 

para obter um aparelho eficiente, no interior do qual o corpo se constitui como peça de 

uma máquina multisegmentar.” (2007, p. 148). 

O livro define as disciplinas como o poder da norma – medidas que avaliam as 

ações e apontam o que é certo e errado, normal e anormal – e defende que essa é uma 

das maiores ferramentas de poder na sociedade. O autor afirma que a sociedade 

disciplinar não quer dizer confinamento, inclusive que a homogeneíza e estabelece um 

ambiente social; para ele, a disciplina é um elemento crucial para a criação da 

sociedade, e da ligação entre as instituições. 

 

10.4.2 Acaba a barbárie, permanece a ostentação 

De volta a 2013, através do papel das forças armadas nas primeiras 

manifestações, questiona-se o real fim dos suplícios – não de forma literal, mas em 

pequenas semelhanças que puderam ser observadas – e do poder que o medo e a 

disciplina têm para tornar os indivíduos, meros objetos.  

O primeiro questionamento se dá através da maneira que a polícia utilizou da 

força para dissipar as manifestações.Ainda no século XVIII, as punições físicas eram 
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dadas, além dos motivos criminais, para aqueles que confrontavam ou mesmo 

indagavam seus soberanos. Pois, se não houve crimes nas manifestações, e seu intuito 

era a livre expressão e reivindicação de seus direitos, porque haveria a polícia de 

intervir de maneira tão abrupta? Estaríamos de volta à época em que o poder não pode 

ser questionado sem ser considerada esta ação uma traição? Estaríamos de volta a um 

tempo em que o direito do cidadão era permanecer calado diante das injustiças? 

Em um segundo momento, questiona-se o posicionamento da mídia, que 

apresentou ao menos em primeiro momento uma visão a favor da força repressora55. De 

início, os grandes veículos de comunicação trataram dos manifestantes como vândalos e 

delinquentes, julgaram suas ações e questionaram os motivos da revolta. De forma 

subjetiva, a proposta dos suplícios de tornar públicas as punições a fim de moldar a 

sociedade para o medo e a idealização de que se fizessem igual sofreriam as mesmas 

conseqüências, não estaria rondando novamente as sociedades contemporâneas? 

A ideia de ser vigiado e punido tomou conta, mais uma vez, dos indivíduos que 

estavam fora das primeiras manifestações – fazendo ser cumprida a intenção de focar 

mais nas pessoas que não tinham, de fato, consumado algum delito. Em um primeiro 

momento, observou-se a eficiência desse sistema que pune para evitar novas ocorrências 

e percebeu-se como a força instaura o temor. Com o exemplo dos primeiros 

manifestantes que sofreram de punições físicas, o restante da população realmente 

manteve-se “na linha”, obedecendo à normas e comportamentos já previamente 

indicados pela própria sociedade como o certo e seguro.  

Mas o que houve novamente, porém, de forma bem mais rápida (e isso se deve 

às novas tecnologias de informação), foi o novo levantamento sobre o poder do povo 

contra o poder do soberano. Assim que os vídeos das agressões começaram a circular 

nas redes sociais, houve um processo de identificação com os indivíduos que foram 

expostos à brutalidade. O ideal de medo foi rapidamente esquecido devido ao 

sentimento humanitário que aflorou nos espectadores. A intenção de disciplinar foi falha 

                                                 
55 MORI, Letícia. ‘Não são só 20 centavos’, dizem manifestantes na avenida Paulista. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297985-nao-sao-so-20-centavos-dizem-
manifestantes-na-avenida-paulista.shtml> Acesso em: 22 de junho de 2013  
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e o que era pra ser finalizado com a repressão tomou mais forma e acabou por levar uma 

infinidade de pessoas às ruas das maiores capitais brasileiras.56 

Da mesma forma ocorrida na época em que os suplícios predominavam, no 

Brasil aconteceu uma sequência de fatos que teve início na repressão através da força, 

passou para a exposição pública dos “crimes”, chegando ao impasse do povo versus o 

poder, para, finalmente, reformular a posição das forças armadas e da mídia. 

Através da clara revolta a respeito das ações contra os manifestantes, em poucas 

semanas a palavra do povo sobressaiu e dominou as páginas de jornais em todo o 

mundo. Isso levou ao recuo da polícia e da mídia que a defendia e abriu espaço para 

mais discussões que não estavam bem esclarecidas para a população em geral. 

 

10.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A evolução do sistema penal busca a produção de indivíduos disciplinados e 

normalizados pelo poder maior; que utiliza de práticas disciplinares e age de maneira 

“invisível” – atuando sobre o corpo e assegurando uma dominação que leva à submissão 

dos indivíduos comuns. Mas apesar do fim da visão do corpo como objeto, do castigo 

físico para a punição de delitos e defesa de um bom comportamento da sociedade, ainda 

observa-se algumas ações antiquadas para o estabelecimento do equilíbrio das ações 

sociais. 

 A imposição de normas e regras, por mais que visem o bem geral da sociedade, 

ainda é formada de maneira irregular. O ideal de vigiar para evitar problemas fere o 

direito de ir e vir dos cidadãos, não atinge seu propósito (visto que se atingisse não 

haveria mais crimes) e a constante exibição do poder da força acaba por ser contestada, 

já que muitas vezes é utilizada de forma incorreta. 

 O fim oficial dos suplícios e da força sobre o corpo foi dado, mas ainda observa-

se algumas características desses modelos judiciais na sociedade contemporânea. Como 

exemplo, há o caso da ação dos policiais sobre os manifestantes brasileiros, e a 

constante exibição dos confrontos na mídia – provando que o corpo ainda é utilizado 

                                                 
56 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=jKC1gAoHM3o&hd=1> Acesso em: 20 de junho 
de 2013 
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como objeto de castigo e que ainda há a apresentação em forma de espetáculo para 

recuar novos possíveis “delinquentes”, por mais que isso vá contra o sistema oficial 

atual. 

 Por mais que a barbárie não seja igual a do século XVIII, percebe-se a falta de 

tato do poder maior para com o povo que reitera a ideia de que a força bruta ainda 

resolve os problemas sociais. Ainda que estas ações não tenham se delongado, houve, 

sem dúvidas, a repressão através da força e a exposição dos fatos para desanimar a 

população que ainda tinha interesse em lutar pelos seus direitos. 

A pressa de acabar com esse retrocesso de punições se deve à rápida 

identificação da sociedade para com os manifestantes e as novas tecnologias de 

informação facilitaram para que esse processo ocorresse de forma mais ágil. A 

sociedade contemporânea tem como uma de suas principais características o grande 

desenvolvimento das tecnologias e a forma que a informação e a comunicação passaram 

a ser veiculadas transformou a noção de tempo e espaço, bem como os sistemas e as 

redes sociais.  

Através da redefinição dos atores sociais, os conteúdos e interpretações de 

discursos existentes na esfera pública passaram a ser promovidos de forma diferente. Se 

antes havia a dominação da mídia de massa, agora a tecnologia de informação permite 

ao indivíduo a livre expressão e troca de experiências com outros. De forma que há a 

convergência das mídias, as redes sociais passam a ser mais complexas; e o indivíduo 

passa a procurar por outras formas de informação. 

Tudo ajudou para que a sucessão de eventos fosse tão repentina, o próprio poder 

que executou a força armada recuou e ouviu os pedidos da sociedade que exigia seus 

direitos e pedia explicações sobre irregularidades. Por mais que não tenha havido a 

execução de todos os pedidos dos manifestantes, o governo se mostrou pronto para 

discutir os temas em questão; e, por hora, entendeu que o poder do povo unido é maior 

que o poder dos soberanos. 
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Uma breve perspectiva da história da comunicação e seus desafios na pós-
modernidade57 

 
Yuri Mazi Giani 

 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo traçar uma breve análise pela qual a comunicação 
se desenvolveu desde a pré-história até o que se chama hoje de pós-modernidade, com o 
intuito de demonstrar que esse desenvolvimento se deu com base em uma ação humana 
regida pela racionalidade e com o objetivo de melhorar sua relação com o mundo. Por 
fim, busca-se delinear alguns dos desafios impostos pelas novas mídias propondo 
perspectivas e possíveis rumos para a comunicação e sua situação na sociedade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Consciêcia; Comunicação; Mídia; Modernidade; 
Pósmodernidade. 
 
 
11.1. A COMUNICAÇÃO 

 

A espécie humana é, segundo Charles Darwin (2009) e sua teoria da evolução, 

um produto de anos de desenvolvimento em que o processo favoreceu aqueles que 

estavam mais aptos a continuar, ou seja, aqueles que melhor se adaptaram às condições 

do ambiente. O resultado dessa seleção natural foi justamente uma espécie que chegou a 

um patamar nunca visto antes ao adquirir a capacidade de fazer uso da razão.  

A razão é a vantagem da espécie humana, pois permite que o homem tenha 

consciência de que é um ser no mundo e a partir disso usar os elementos desse mundo a 

seu favor. Claro, através dos sentidos não só o homem como várias outras espécies 

sentem os vários aspectos do planeta - o chão, o vento, o calor do sol - mas somente 

sentir o mundo à sua volta não é suficiente, é preciso entender que se está no mundo. 

Essa capacidade é essencialmente humana. 

Como foi dito, uma vez que o ser humano alcançou a consciência de um ser no 

mundo ele pôde usar sua capacidade de raciocinar para melhorar sua relação com o 

próprio mundo. Aqui é importante salientar que existe uma grande diferença entre 

utilizar os elementos do mundo para sobreviver e utilizá-los de modo a melhorar, além 

das necessidades comuns, a própria vida. Um dos primeiros usos da inteligência 
                                                 
57 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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humana foi a pedra lascada, uma ferramenta que - entendeu o homem primitivo - 

facilitava atividades como a caça e a pesca. No entanto, esse não foi um processo 

rápido, pois a capacidade de pensar não garante o pensar de fato e nem o uso total do 

cérebro e de suas possibilidades (ainda hoje estamos longe 

dessa realidade). Pode-se dizer que somente na Grécia Clássica é que o homem passou a 

utilizar a razão - até onde se sabe – em sua plenitude. 

Mas antes desse período o cérebro humano já permitia ações conscientes que 

melhorassem a relação destes com o mundo - como, por exemplo, a já mencionada 

pedra lascada - e desenvolvesse ferramentas e meios importantes e úteis para o próprio 

homem e até para os demais seres vivos. E foi nesse contexto que o homem 

desenvolveu a comunicação.  

Ainda não existe um conceito de comunicação claro e satisfatório que dê conta 

de toda a complexidade do processo e de tudo o que o envolva. O fato é que ao adquirir 

a capacidade de pensar a espécie humana desenvolveu uma forma de fazer com que os 

pensamentos pudessem ser compartilhados e, dessa forma, melhorasse ainda mais a 

relação com o mundo. Foi assim que a linguagem surgiu. 

A linguagem é um conjunto simbólico criado a partir de uma negociação e 

consenso que institui significados às coisas do mundo. Através da linguagem, portanto, 

o homem racional conseguiu interagir com outros homens racionais, e os pensamentos 

puderam ser compartilhados. Esse é um ponto importantíssimo para a história da 

humanidade, pois o compartilhamento de pensamentos leva a um salto enorme para a 

espécie pelo motivo óbvio 

de que isso permite não só trocas de informações e experiências individuais, como 

construções coletivas de pensamentos, mais consistentes do que quando se pensa 

sozinho. É nesse processo que a cultura ganha vida. 

Desse modo, para efeito desse artigo, a comunicação será entendida como o 

processo de interação através do uso consciente da linguagem. E se a espécie humana é 

a única capaz de agir conscientemente, a comunicação - assim como a razão – também é 

essencialmente humana. 

Após a criação da linguagem - e logicamente da comunicação - duas grandes 

invenções fruto da utilização da inteligência humana podem ser destacadas: a 
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agricultura - que permitiu ao homem se fixar em um único lugar e ali se desenvolver - e 

a escrita, que marca o início da História. Ao transformar a linguagem oral em escrita o 

homem deu um passo importantíssimo melhorando a própria linguagem e, assim, a 

comunicação passou a registrar fatos, leis, e tudo o que fosse necessário, expandindo 

suas mensagens para além do espaço-tempo a que pertencia. 

 

11.2. MODERNIDADE 

 

Uma vez que o homem pôde – através da agricultura - se estabelecer em um 

único lugar, o desenvolvimento da sociedade se deu em um novo patamar. Agora podia-

se construir coisas maiores e mais complexas, pois as pessoas não precisariam ir embora 

e deixá-las para trás, ou carregá-las. Viver em lugares estabelecidos é mais prático, mais 

seguro e favorece inovações. Assim surgiram as primeiras cidades, favorecendo o 

avanço da humanidade que continuou a se desenvolver, sem exceções, em todos os 

períodos posteriores. Existe uma certa desconfiança em relação ao que ficou conhecida 

como Idade Media, mas tal desconfiança é fruto de preconceito e ignorância. Nesse 

período as ferramentas e procedimentos agrícolas se desenvolveram bastante e a cultura 

teve grandes contribuições como a arquitetura gótica e a cavalaria. 

Mas, segundo o historiador Eric Hobsbawm (2010), foi no período seguinte - das 

duas grandes revoluções - que a humanidade avançou como nunca antes na História do 

mundo, a saber: Revolução Industrial e Revolução Francesa. Nesse período 

aconteceram grandes transformações que impulsionaram uma nova lógica nas 

sociedades ocidentais em que o absolutismo, a tradição, as imensas zonas rurais e o 

poder da Igreja, começaram a dar lugar ao 

capitalismo, à industrialização, à urbanização, ao surgimento da burguesia e várias 

outras mudanças que levaram o homem à modernidade. Diz Lemos (2010): 

 

A modernidade é a expressão da existência de uma mentalidade 
técnica, de uma tecno-estrutura e de uma tecnocultura que se enraíza 
em instituições, incluindo toda a vida social na burocratização, na 
secularização da religião, no individualismo e na diferenciação 
institucionalizada das esferas da ciência, da arte e da moral. A ciência 
vincula-se, como vimos, ao desenvolvimento da tecnologia e à 
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produção industrial; a arte é retirada de seu contexto religioso e passa 
a ser espetáculo, sustentada pela publicidade e por um mecenato; a 
moral é enquadrada na secularização individualista da ética 
protestante e do espírito do capitalismo (Weber). No plano econômico 
e político, como mostra Rouanet, a sociedade moderna é, 
verdadeiramente, a sociedade industrial; de produção de bens e 
serviços massivos, da utilização intensiva da energia, do trabalho 
qualificado dos especialistas e da hierarquização sócio-econômica dos 
donos do capital. O espaço divide-se em espaço privado, de liberdades 
individuais, em espaço público, de dever cívico. O cidadão 
consumidor deve circular neste espaço de universalidade e de 
igualdade. É no espaço público que as ações são tomadas pela 
sociedade organizada (sindicatos, associações, ONGs, partidos 
políticos). A democracia representativa constitui-se como um jogo 
político como representação legítima da sociedade. (LEMOS, 2010, p. 
66) 

 

Em meio a todas essas mudanças a mídia sempre esteve presente, dando sua 

contribuição e sendo também transformada no processo. John Thompson (2012) faz 

uma retomada histórica da evolução da sociedade colocando a mídia no centro do 

processo. Segundo ele, eventos como a imprensa de Gutemberg alteraram a sociedade e 

a conduziram a seu estado atual. É claro que a mídia não é a única responsável pelas 

transformações sociais, mas é inegável o papel que ela desempenhou - e desempenha - 

no processo.  

Nesse período a mais notável das invenções foi a já mencionada Imprensa de 

Gutemberg que segundo McLuhan (2007) era coerente com o processo de 

racionalização da modernidade. Essa criação permitiu uma difusão de informações sem 

precedentes e alcançou boa parte da população. Se a informação - principalmente de 

livros - era escassa devido às limitações de produção, agora podia-se reproduzir em 

grande escala e muitos passaram a ter acesso a tais informações. Claro, a maioria da 

população de uma Europa ainda medieval – as mudanças estavam em andamento - era 

analfabeta, mas havia, por exemplo, rodas de leitura em que um indivíduo lia livros, 

folhetins, e etc., para o resto de um grupo em bares ou outros locais públicos. 

Observa-se então que a maior fonte de informações, a oralidade, começou a dar 

lugar às informações escritas que eram quantitativamente e qualitativamente melhores. 

Ao mesmo tempo - e ironicamente - muitas das informações escritas alcançavam as 

pessoas através da própria oralidade com essas leituras públicas.  
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Mas houveram outras invenções nessa época cujo impacto foi grande e que 

transformaram as formas de comunicação alterando a maneira de interagir através do 

espaço. Dois exemplos são o telégrafo e o telefone que fizeram com que as pessoas 

pudessem se comunicar de forma prática estando distantes.  

Para entender melhor essas transformações se faz interessante recorrer à 

classificação de Thompson (2012) sobre as formas de interação: "interação face a face", 

"interação mediada" e "quase-interação mediada". Embora o termo "quase-interação 

mediada" seja bastante discutível, a explicação de Thompson é pertinente. Segundo ele 

a interação face a face é aquela que acontece entre duas ou mais pessoas que estão no 

mesmo local. Foi assim que a comunicação surgiu e ainda hoje é bastante utilizada. Na 

interação mediada embora as pessoas estejam se comunicando aparentemente ao mesmo 

tempo, elas estão separadas no espaço, como através da comunicação pelo telefone. Por 

fim, a quase-interação mediada acontece em lugares e tempos diferentes. O melhor 

exemplo aqui é o livro, escrito em um determinado local e tempo e que poderá ser lido 

por uma pessoa desconhecida em lugar e tempo completamente diferentes. 

A partir desse entendimento pode-se perceber que na modernidade houve uma 

disseminação da quase-interação mediada e o surgimento da interação mediada, que é 

mais prática e representa, portanto, as ideias da época favorecendo o capitalismo.  

A espécie humana, como tentou se demonstrar até aqui, tem uma tendência 

natural para se desenvolver e o capitalismo é uma grande força que empurra cada vez 

mais o homem nesse sentido, o que, inevitavelmente, trouxe novas transformações nos 

vários aspectos da sociedade - inclusive, claro, na comunicação -, como será tratado a 

seguir. 

 

11.3. A NOVA CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

Como foi visto, até agora, a comunicação se desenvolveu de forma consciente e 

evoluiu junto com a sociedade e alguns tipos diferentes de interação surgiram. Na 

modernidade a sociedade se transformou de maneira radical e o capitalismo passou a 

exercer sua lógica.  
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Foi nesse contexto que os mass media (meios de comunicação de massa) 

surgiram. O termo meios de comunicação de massa remetem a meios que tem um 

grande alcance, tal como a televisão, o rádio e o cinema. Talvez não seja o termo ideal 

uma vez que foi constituído a partir de conceitos de massa que tem origem com a teoria 

hipodérmica, conceitos e teorias já superados dentro do campo da comunicação. Mas 

essas novas formas de mediação deram origem a outro termo controverso, o de pós-

modernidade: "A ideia de pósmodernidade aparece na segunda metade do século XX 

com o advento da sociedade de consumo e dos mass media, associados à queda das 

grandes ideologias modernas e de idéias centrais como história, razão, progresso." 

(LEMOS, 2010, P. 67) 

Os meios de comunicação alteraram mais uma vez a sociedade - ao mesmo 

tempo em que foram transformados no processo - na fase em que alguns autores 

chamam de pósindustrial. Essa é a terceira fase do capital, aquela do capitalismo 

multinacional, em que passa a existir uma integração a nível mundial do mercado e da 

informação: globalização.  

Dessa forma, a comunicação se tornou ainda mais complexa na medida em que 

uma mesma mensagem passou a alcançar muitas outras pessoas - receptores 

desconhecidos -, tratase de uma potencialização dos efeitos proporcionados pela 

imprensa de Gutemberg. A complicação se tornou tamanha que alguns autores como 

Habermas (2012) chegaram a propor uma exclusão da mídia no processo 

comunicacional. Ou seja, a comunicação não poderia ocorrer de maneira mediada.  

Essa é uma discussão complexa e longa, de forma que seria irresponsável tratá-la 

aqui. Mas com o objetivo de mera reflexão seria interessante pelo menos indicar uma 

direção possível que contra argumente Habermas. Nesse sentido é interessante 

apresentar a perspectiva de Marshall McLuhan (2007), cuja máxima coloca os meios 

como extensões do homem. Aqui é interessante voltar ao que foi dito lá no início, ao 

fato de que tudo o que o homem desenvolveu foi para melhorar sua relação com o 

mundo. A roda, por exemplo, facilitou o deslocamento. Logo, a roda é uma extensão da 

perna humana. Os meios de comunicação seguem a mesma linha de raciocínio de forma 

que o telefone, por exemplo, é uma extensão dos ouvidos e da boca. 
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Se a comunicação é um processo consciente e se os meios nada mais são do que 

extensões do homem, a mídia é uma extensão das faculdades humanas e opera do 

mesmo modo. Nessa perspectiva a mídia - diferente do que defende Habermas (2012) - 

faria sim parte 

do processo comunicacional pois, embora as mensagens não compartilhem do mesmo 

espaço tempo, o uso das informações se dá através da apropriação das informações do 

mundo simbólico de forma consciente.  

Claro, essa é só uma perspectiva possível a ser explorada. De qualquer forma a 

complexidade da mídia aumentou com a superação, por assim dizer, da mass media 

pelas novas tecnologias: 

 

O que chamamos de novas tecnologias de comunicação e informação 
surge a partir de 1975, com a fusão das telecomunicações analógicas 
como a informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo 
suporte – o computador -, de diversas formatações de mensagens. Esta 
revolução digital implica, progressivamente, a passagem do mass 

media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa, o cinema) para 
formas individualizadas de produção, difusão e estoque de 
informação. (LEMOS, 2010, P. 73) 

 

A internet convergiu todas as outras formas de comunicação e deu origem ao 

que ficou conhecido como ciberespaço. As informações retas e o meio de disseminação 

das mensagens bem definidos deram lugar a uma difusão em que emissores e receptores 

não são mais bem definidos, mas todos têm potencial para serem ambos: 

 

Podemos dizer, com Pool, que os novos media eletrônicos são 
"tecnologias da liberdade". Por tecnologias da liberdade Pool entende 
aquelas que não se pode controlar o conteúdo, que colocam questão de 
hierarquias, que proporcionam agregações sociais e que multiplicam o 
pólo da emissão não centralizada. Assim, por exemplo, com os 
hipertextos, a liberdade de navegação do usuário desestabiliza 
distinções clássicas entre leitor e autor. (LEMOS, 2010, P. 74) 

 

Agora, novas possibilidades se tornam possíveis em um mundo em que o 

individualismo do impresso dá lugar ao que McLuhan (2007) profetizou como 

retribalização, em que o mundo se une em uma só tribo, no caso, através dos 

computadores em rede. Possibilidades que já são há algum tempo exploradas pelas 
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narrativas. Filmes como Matrix (1999) e O exterminador do futuro (1984) trazem 

situações em que a humanidade se encontra diante da perspectiva de dotar suas 

invenções - as máquinas - de inteligência. No caso de Matrix existe ainda a imersão 

completa do indivíduo (ou pelo menos da mente dele) em um espaço virtual. Aqui 

temos indícios do que poderia ser o pós-humano.  

Como fica a comunicação diante dessas novas perspectivas? Poderia, por 

exemplo haver comunicação entre homem e máquina? Importantes pesquisadores como 

Niklas Luhmann (1996) que vem de uma base cibernética58 defendem que essa 

comunicação já existe - e não só entre homem e máquina, mas entre máquina e máquina 

- uma vez que uma máquina é capaz de trocar informações e a responder diante de 

mensagens. Mas, como nesse artigo ficou estabelecido que comunicação dependia de 

um uso consciente das informações, a comunicação homem e máquina só poderia 

acontecer quando esta última fosse consciente, ou seja, com a inteligência artificial. 

Ainda assim, mesmo que isso acontecesse se trataria de uma comunicação 

essencialmente humana, uma vez que a inteligência artificial seria baseada na própria 

inteligência humana. Esse é o ponto. 

Retornando mais uma vez a McLuhan (2007) a inteligência artificial seria uma 

projeção da inteligência humana pelo simples fato de que se desconhece outro tipo de 

inteligência. Nesse sentido a comunicação entre homem e máquina ou entre máquina e 

máquina jamais existiria. O que poderia existir seria a utilização da comunicação 

humana por uma máquina. Claro, talvez diante desse novo fato se deixasse de pensar na 

comunicação enquanto humana! 

A cibernética é uma tentativa de entender os diversos aspectos da sociedade – 

inclusive a comunicação – através da analogia com as máquinas eletrônicas. Um dos 

teóricos mais importantes da cibernética, Nobert Wiener (1965), explica que “o 

propósito da cibernética é o de desenvolver uma linguagem que nos capacitem, de ato, a 

haver-nos com o problema do controle e da comunicação em geral” (p. 17) já que um 

                                                 
58 A cibernética é uma tentativa de entender os diversos aspectos da sociedade – inclusive a comunicação 
– através da analogia com as máquinas eletrônicas. Um dos teóricos mais importantes da cibernética, 
Nobert Wiener (1965), explica que “o propósito da cibernética é o de desenvolver uma linguagem que nos 
capacitem, de ato, a haver-nos com o problema do controle e da comunicação em geral” (p. 17) 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

153 
 

novo ser pudesse utilizá-la. Contudo, essa questão pouco influenciaria, pois como o 

processo seria o mesmo, o entendimento sobre o que é comunicação não mudaria.  

Mas e se for possível transportar a consciência para uma máquina? E se o 

homem pudesse deixar seu corpo e habitar uma máquina? Aqui se retorna à questão do 

pós-humano:  

 

É no contexto desse novo modelo de subjetividade “integrante” que 
surge o tema do pós-humano. Podemos entendê-lo como uma 
expressão do desejo de unidade, conexão e superação que caracteriza 
o mito da comunicação total. O pós-humano representa um estágio da 
humanidade tecnológica cuja principal meta é a transcendência das 
limitações físicas e biológicas do humano. Esse desejo de 
ultrapassagem dos limites ou fronteiras – o “prazer da confusão de 
fronteiras”, de Haraway (2000: 42) – encontra sua realização máxima 
no abandono da prisão corporal, por meio das fantasias que imaginam 
a digitalização da consciência em computadores. Nesse mundo virtual, 
uma espécie de ciberespaço figurado como Nova Jerusalém Celestial, 
o pós-humano deixa de ser carne para tornar-se verbo informatizado. 
No fim será o Verbo, e o Verbo será com a máquina... Na evolução 
pós-humana, o corpo torna-se obsoleto (Cf. Sibilia, 2002: 9- 22), mero 
resquício de um passado vergonhoso e imperfeito. Poderíamos dizer 
que o corpo se apresenta, assim, como mais uma mídia ou matéria a 
ser descartada. (FELINTO, 2005, p.3) 

 

Se isso acontecer é possível que o homem se torne imortal. As implicações disso 

são enormes, mas uma em particular interessa bastante aqui. Se o homem habita uma 

máquina, ele tem condições de armazenar sua memória em um algum dispositivo 

tecnológico equivalente ao que se tem hoje como o HD59, o que faria com 3 que a 

memória perdesse seu caráter único e sagrado, sua relevância sentimental. Ao mesmo 

tempo, o futuro deixa de ser futuro porque a superação da morte descaracteriza-o: "a 

cultura pós-moderna não se prende à dimensão histórica do futuro, mas ancora-se no 

presente" (LEMOS, 2002, p.70). Dessa forma, as observações de Gumbrecht (1998) 

sobre a dilatação do presente que se fortalece na medida em que a continuidade 

temporal se quebra ganha um novo patamar. A “destemporalização” é observada no que 

se poderia chamar de seu ápce: Um ser imortal perde sua noção de tempo uma vez que a 

morte – um ponto fixo que remete ao fim – desaparece. 

                                                 
59 Do inglês, hard disk drive. É um disco rígido, a parte do computador onde são armazenados os dados. 
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Outra questão importante é a superação do corpo. Como destaca Felinto (2005) 

ao transportar a mente para uma máquina o corpo é superado. Dessa forma, o corpo não 

só seria uma mídia, como seria uma mídia descartável. Isso trás outro impacto 

importantíssimo pro que já foi aqui discutido, o fato de que - ao contrario do que 

defende Habermas (2012) – a comunicação só poderia acontecer de modo mediado, 

através de uma mídia. Do inglês, hard disk drive. É um disco rígido, a parte do 

computador onde são armazenados os dados. Mas existem ainda outras questões 

emergentes que necessitam de reflexão. O ciberespaço permite novas formas de 

interações baseadas na rapidez, na descentralização dos pólos emissores, no excesso de 

informações e na integração, que acabam colocando o homem em uma nova posição em 

que este precisa se adaptar a essa nova situação. Isso trás consequências.  

Para Virilo (apud LEMOS, 2002, p.78), por exemplo, um quadro como esse 

levará a um possível desaparecimento da consciência comunicativa, pois "a sociedade 

contemporânea estaria imersa na pura circulação de informação, gerando um processo 

de mera comutação." (LEMOS, 2002, P. 78). Isso acontece pelo fato de que as 

interações - diante do fluxo de informação - passam a acontecer pelo reflexo, e não pela 

reflexão ou pela memória. 

Se o conceito de comunicação seguido neste artigo é baseado na consciência, 

diante da perspectiva de Virilo a pós-modernidade traria o fim da comunicação. É 

justamente o que parece defender Baudrillard (apud LEMOS, 2002, p.77). Segundo ele, 

a comunicação desaparece pelos excessos comunicativos e sociais, quanto mais se troca 

informações menos se comunica. Ao mesmo tempo, no ciberespaço tudo é simulação de 

interação, nada é interação de verdade. 

Essas transformações de fato estão acontecendo, e elas podem sim serem ruins 

como defendem alguns desses autores citados. Todavia esse é só um modo de analisar 

os fatos. Para Niklas Luhmann (1996) tais análises seriam vistas apenas como mudanças 

de padrões uma vez que o próprio conceito de comunicação do sociólogo coloca os 

sujeitos como simples terminais de informação. O que importa para ele é justamente o 

fluxo dessas informações. Se esses fluxos deixam de ser regidos pela memória e pela 

reflexão, passando a responder por meros reflexos - como afirma Virilo - a comunicação 
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não deixaria de existir, ela apenas passaria por um efeito no fluxo, um novo padrão da 

comunicação a ser observado no sistema. 

De todo modo, como defendeu McLuhan (2007), cada inovação trás uma 

dificuldade própria em ser entendida e as transformações da cibercultura só estão no 

começo. Ao mesmo tempo, a sociedade está obviamente no centro de tais 

transformações, o que torna difíceis as análises depreendidas por seus indivíduos. Para 

que se conseguisse entender melhor o que está acontecendo seria necessário um 

observador externo mais ou menos como sugere a endofísica60. 

 

11.4. CONCLUSÃO 

 

A história - como foi visto ao longo deste artigo - mostra como o homem se 

desenvolveu ao longo de todos esses anos e de como essas inovações refletiram na 

própria relação e organização dos indivíduos, ou seja, na sociedade. Parece claro que a 

sociedade se encontra atualmente diante de transformações profundas em que as novas 

tecnologias colocam as relações humanas em um novo patamar e, apesar de toda 

mudança ter potencial para trazer coisas boas e ruins, parece haver ainda uma grande 

distância para o fim da comunicação e das interações sociais. 

A internet apenas convergiu os meios, de forma que todas as outras interações 

ainda existem, apesar de agora estarem um pouco mais conturbadas diante dessa 

descentralização dos pólos emissores. Aliás, esse fator pode ser visto como uma 

mudança positiva em relação ao que trouxe o mass media. Se no período anterior 

prevaleciam as mensagens diretas com centralização dos pólos emissores e 

prevalecendo interações do tipo “quase-interação mediada”, agora há uma 

descentralização das emissões – o que contribuiu para uma democratização da 

comunicação – e interações do tipo “interação mediada” voltam a ter bastante espaço 

através de chats e redes sociais. 

                                                 
60Desenvolvida a partir da física quântica e da teoria do caos, a endofísica sugere que a única maneira de 
observar o mundo de forma completa é simular a existência de um observador externo que o encare “de 
fora” – de modo que se aproxima, assim, dos modelos de simulação dos sistemas computadorizados.” 
(FELINTO, 2005, P.10) 
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O ciberespaço dá provas de que muito mais do que um ambiente de exclusão 

social e da comunicação, pode servir muito bem como suporte objetivo para própria 

organização e ações sociais. Nesse sentido as recentes manifestações no Brasil 

demonstram muito bem a força das novas tecnologias, uma vez que o movimento – que 

já começou a dar resultados palpáveis – foi todo organizado e sustentado através das 

redes sociais. Ou seja, um projeto iniciado no ambiente do ciperespaço chegou às ruas 

físicas das grandes cidades brasileiras. “Desenvolvida a partir da física quântica e da 

teoria do caos, a endofísica sugere que a única maneira de observar o mundo de forma 

completa é simular a existência de um observador externo que o encare “de fora” – de 

modo que se aproxima, assim, dos modelos de simulação dos sistemas 

computadorizados.” (FELINTO, 2005, P.10) 

Isso só foi possível porque a sociedade ainda está desenvolvendo e utilizando 

suas técnicas e inovações conscientemente. 
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A narrativa sobrenatural e a participação do fã/espectador do seriado 
Supernatural na cultura da convergência61 

 
Bruno André Cardoso Von Hauer 

 
RESUMO 
Este artigo objetiva analisar o processo participativo e a evolução dos fãs da série 
transmidiática Supernatural na cultura da convergência de mídias, bem como uma breve 
exposição sobre os conceitos sobrenaturais que envolvem sua narrativa mitólogica, sua 
importância e a integração desses mitos entre os fãs, criando um ritual do entreter. 
. 
PALAVRAS-CHAVE: convergência. transmídia. fãs. mitologia. sobrenatural. 
 

12.1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é muito comum vermos diversos suportes midiáticos em um único 

momento: o espectador está sentado de frente de sua televisão, com um computador em 

seu colo e seu celular – que possibilita integração entre redes sociais – ao lado. Ao 

mesmo tempo em que ele assiste um programa de TV, utiliza sua rede social preferida 

para discutir suas opiniões e compartilhar informações com outras pessoas, que podem 

estar do outro lado do mundo, em tempo real. 

Novas formas do assistir estão surgindo e o fã de séries televisuais tem se 

beneficiado com isso. Em constante evolução, a internet nos proporciona cada vez mais 

agilidade, comodidade e integração. Sua presença nos lares e famílias tem se 

amplificado não só no Brasil, como no mundo todo, e hoje em dia está cada vez mais 

difícil imaginarmos uma vida “off-line”. 

As redes de relacionamento, em constante crescimento, vêm encurtando 

distâncias e criando uma nova visão sobre comunidades em que, a cada dia que passa, a 

colaboração entre seus membros exerce um papel fundamental na construção de um 

ambiente onde a informação torna-se acessível a todos.  

A série televisual Supernatural conseguiu “estender” a tela analógica às várias 

plataformas on-line, atendendo à mudança comportamental dos espectadores do século 

XXI. O seriado, que estreou nos EUA em 13 de setembro de 2005 e atualmente consta 

                                                 
61 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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com oito temporadas, é considerado pela mídia especializada inovador e ousado, pois 

conseguiu unir diferentes públicos em diferentes plataformas midiáticas. Supernatural é 

um exemplo do que o estudioso Henry Jenkins (2009) define como cultura da 

convergência. 

Este artigo objetiva analisar o processo participativo e a evolução de fãs da série 

transmidática Supernatural na cultura da convergência de mídias, bem como uma breve 

exposição sobre os conceitos sobrenaturais que envolvem sua narrativa mitológica, sua 

importância e a integração desses mitos entre os fãs, criando um ritual do entreter. 

 

12.2. CONHECENDO A SÉRIE SUPERNATURAL 

 

A série foi criada por Eric Kripke no qual narra a trajetória dos irmãos 

Winchester, Dean e Sam, que viajam pelo país vingando a morte da mãe por um 

demônio; investigando acontecimentos sobrenaturais e caçando criaturas. 

De acordo com Sarah Costa (2012), Supernatural, estreou nos EUA em 13 de 

setembro de 2005, sendo transmitida via cabo pela Warner Bros (WB). Em 2006 passou 

para a CW, também pertencente à Warner, que surgiu como um canal da rede voltado 

quase que exclusivamente para produtos televisivos seriados. No Brasil, além da opção 

a cabo, a série foi transmitida também pelo SBT em TV aberta.  

Contando até o momento com oito temporadas, a série ainda não está finalizada, 

sendo a nona, e certamente a última temporada, prevista para começar a ser exibida em 

setembro de 2013.  

 

12.3. A PLURALIDADE MITOLÓGICA SOBRENATURAL EM 

SUPERNATURAL 

 

Entende-se por “sobrenatural” o que Durkheim (1996) chama de "toda a ordem 

de coisa que ultrapassa o alcance de nosso entendimento; o sobrenatural é o mundo do 

mistério, do incognoscível, do incompreensível" (p.5). Lembrando, que esse autor 

acrescenta que o “sobrenatural” não se reduz ao imprevisto, pois o “novo” faz parte da 
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natureza. De modo que, “sobrenatural” remete a ir além do inesperado, pois precisa ser 

concebido como impossíveis para a ordem natural das coisas.  

É de fundamental importância ressaltar, que Durkheim considerava o 

“sobrenatural” como um termo que não caracterizava a religião, pois, esta visa explicar 

não o que há de excepcional nas coisas, mas pelo contrário, o que há de constante e 

regular. E Durkheim se propôs a estudar as comunidades ditas primitivas, as quais em 

sua maioria não consideravam essas questões “sobrenaturais” como algo fora do natural, 

irregular ou misterioso. “As intervenções miraculosas que os antigos atribuíam a seus 

deuses não eram, no seu entender, milagres, na acepção moderna da palavra” (p.8). Para 

este autor a noção de “sobrenatural” vai surgir mais tarde na história das religiões. 

Parte do êxito do seriado Supernatural se deu devido à construção de uma 

mitologia sobrenatural envolvendo diversos mistérios e lendas urbanas,; alguns temas 

como: religiosidade, vida após a morte, imortalidade, céu, inferno, limbo, hades, 

purgatório; bem, mal; deuses, Deus, Diabo (Lúcifer), vampiros, bruxas, espíritos, 

fantasmas, demônios, possessão, exorcismo, ocultismo, magia, entre outros. Todos 

esses itens fazem parte da mitologia apresentada pela série. Nela se carrega a causa de 

fãs criarem um ritual sistemático para decifrar, refletir sobre as diversas referencias 

mitológicas, religiosas e os mistérios diversos; criar e discutir teorias, compartilhar 

resenhas sobre episódios exibidos com referências que vão muito além da tela. 

Ao final de cada temporada, os fãs - espectadores do seriado percebem que 

alguns mitos misteriosos não foram explicados, ou seja, nem tudo seria explicado tão 

prontamente, ou talvez nunca seria explicado.  

No livro “Mito e Significado”, Claude Lévi-Strauss apresenta uma reflexão 

sobre o assunto, quando comenta que o mito pode se tornar história de duas distintas 

formas: quando há diferentes histórias desconexas, aparentemente sem nenhuma relação 

entre elas, se juntam formando um mito; e quando há “histórias mitológicas muito 

coerentes, todas divididas em capítulos, que se seguem uns aos outros numa ordem 

muito lógica” (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 55). 

O ser humano, na falta de uma explicação racional aos fatos cotidianos, acaba 

sempre buscando explicações em mitos relacionados à sua cultura, em crenças religiosas 

que o cercam. 
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O escritor português António Amorim da Costa, em sua obra intitulada “Ciência 

e Mito”, aponta que as diferentes culturas de povos antigos sempre recorreram a um 

mundo a parte do nosso, onde entidades superiores davam conta de tratar do 

inexplicável: 

 

Assim foi com as antigas civilizações da bacia do Mediterrâneo, 
expressas nas mitologias Egípcia, Mesopotâmica, Grega e Romana; 
assim foi também com as civilizações Nórdicas, as civilizações da 
China, da Índia e do Japão, e com as civilizações Africanas e as das 
Américas. Na sua religiosidade e misticismo, antes de se envolver em 
explicações cujo quadro de exigências e regras assume um tratamento 
racional tido como um tratamento científico, o homem procurou o 
sentido e o significado do mundo que o rodeia, recorrendo a lendas 
que se reportam, na sua maioria, a um outro mundo, o mundo dos 
deuses é o mito em toda a sua força de significado explicativo 
(COSTA, 2010, p. 16). 

 

Costa (2010, p. 17) alerta que, mesmo nos dias de hoje, o homem ainda encontra 

no mito as explicações para qualquer tipo de problema cotidiano, antes mesmo de 

procurar uma base teórica que explique o tal através da ciência.  

O homem tende sempre a observar o que está a seu redor e busca explicação 

para tudo o que vê. Porém a observação sempre sofre uma interpretação, que não tem 

como fugir da forma subjetiva de análise. 

Os produtores de Supernatural introduziram, ao longo das oito temporadas da 

série, uma rica, vasta e complexa mitologia sobrenatural. Tal mitologia gerou, claro, 

uma imensa necessidade de respostas para conectar determinados pontos do enredo do 

seriado, validando assim o mito.  

De acordo com Constança Marcondes César: 

 

há uma verdade no mito, [...] mas não é uma verdade imediatamente 
evidente para a razão discursiva. A força dessa verdade nos polariza; é 
a sedução. [...] A aproximação à verdade simbólica implica esforço, 
depuração, decifração. O acesso a ela nunca está plenamente 
assegurado (MORAIS et al., 1988, p. 39). 

 

Daí a existência de espectadores tão fiéis ao desafio de decifrar os mistérios 

impostos por Supernatural, conforme observa Erick Felinto, em sua obra “A Religião 
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das Máquinas”, ao afirmar que “o mito constitui, de fato, uma forma válida de lidar com 

a ansiedade produzida pelas incertezas do devir” (FELINTO, 2005, p. 87). 

Joseph Campbell, professor que lecionou sobre o mito por décadas, nos mostra 

em sua obra “O Poder do Mito”: 

 

Os motivos básicos dos mitos são os mesmos e têm sido sempre os 
mesmos. A chave para encontrar a sua própria mitologia é saber a que 
sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa sociedade, 
num campo delimitado. Então, quando as mitologias se tornam 
muitas, entram em colisão e em relação, se amalgamam, e assim surge 
uma outra mitologia, mais complexa (CAMPBELL, 2001, p. 23). 

 

O mito só é mito enquanto não explicado pela ciência ou validado por 

experimentos e provas, ponto importante que alguns espectadores de seriados e filmes 

não compreendem, ou simplesmente não aceitam. 

De acordo com Bulhões (2009), as conexões necessárias entre a cultura e o 

enredo concluído fornecem uma base para uma compreensão razoável da história, ou 

seja, a intenção de facilitar o entendimento da trama tem a ver com o uso de crenças 

populares em nossa cultura, como o discurso entre o bem e o mal, usado praticamente 

em todas as temporadas de Supernatural, ou mesmo o teor cristão fortemente observado 

a partir da quarta temporada da série com a introdução dos anjos na narrativa. 

 

12.4. SUPERNATURAL SE CONVERGINDO ENTRE MÍDIAS 

 

A série televisual Supernatural é um bom exemplo de que estamos vivendo uma 

era onde algumas mídias convergem. Mas para começar a tratar nesse texto sobre 

convergência, é interessante observar como o teórico Henry Jenkins a define: 

 

um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam (JENKINS, 2009, p. 3). 
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Tendo em vista esse conceito, é válido observar como a história por trás de 

Supernatural criou um público ativo, que busca por informações sobre a série em 

diferentes mídias, não ficando sujeito a apenas o que era apresentado na televisão, 

quando a série é semanalmente exibida. Para Jenkins, “se os antigos consumidores eram 

previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios, demonstrando uma declinante lealdade […] a meios de comunicação” 

(2009, p. 19). Isso significa que aquele formato tradicional de séries, que não interagem 

com o público, está ficando ultrapassado.  

Além de Supernatural, temos algumas outras séries, e, por que não mencionar, 

filmes como por exemplo Star Wars, que estendem a experiência do público além da 

tela, principalmente utilizando a internet, criando websites especiais, que 

complementam informações do enredo e auxiliam o consumidor a compreender melhor 

a complexidade da narrativa.  

De acordo com Vilches (2003) os espectadores e usuários da televisão e da 

internet estão no centro de novos fluxos, que modificam substancialmente os conceitos 

de audiência e de públicos da comunicação.  

Ainda segundo o autor: 

 

o surgimento das novas tecnologias, com a internacionalização dos 
mercados que caracteriza a era da globalização, tem provocado uma 
série de migrações que ocorrem no seio da nova indústria do 
conhecimento e cujos efeitos se manifestam nos âmbitos culturais, 
educativos e sociais dos usuários da comunicação (VILCHES, 2003, 
p. 205). 

 

Com a internet, os fãs de Supernatural tiveram então a possibilidade de interagir 

entre eles e também com a produtora, pondo um fim na passividade, que é sempre 

associada à televisão. Contudo, as empresas necessitam de preparo para se adaptarem a 

essas convergências de mídias: 

 

A convergência […] é tanto um processo corporativo, de cima para 
baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima. A 
convergência corporativa coexiste com a convergência alternativa. 
Empresas midiáticas estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo 
midiático pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades 
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de lucro, ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o 
público. Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes 
tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia 
e para interagir com outros consumidores. […]Às vezes, a 
convergência corporativa e a convergência alternativa se fortalecem 
mutuamente, criando relações mais próximas e mais gratificantes 
entre produtores e consumidores de mídia. Às vezes, essas duas forças 
entram em guerra (JENKINS, 2009, p. 18). 

 

O espectador de Supernatural consegue assistir prévias dos episódios seguintes, 

entrevista com os produtores e com o elenco, assistir novamente episódios já 

transmitidos, entre outras coisas. Além disso, o fã têm disponível todo o conteúdo da 

emissora, no que se refere a outros seriados, com acesso total à programação, disponível 

em qualquer horário que lhe convinha navegar. 

 

12.5. A CULTURA FANDOM: CONVERGÊNCIAS E ATUAÇÕES DOS FÃS 

 

O ato do espectador se tornar atuante, como o caso de muitos que acompanham a 

série televisual Supernatural, tem ligações com a cultura do fã.  

Segundo Monteiro (2007), fandom é um termo em inglês surgido da mistura de 

duas palavras: fan (fã) e kingdom (reino). É utilizado para designar as comunidades de 

fãs de um determinado produto cultural, geralmente aportadas na internet. Representa 

mais do que um simples grupo de amigos reunidos para conversar sobre um gosto em 

comum; é um verdadeiro domínio de amplitude global, ativo, envolvido, consumidor e 

produtor de conteúdos.  

De acordo com Henry Jenkins (2009), em seu estudo sobre os fãs, aderir ao 

fandom é uma transição do isolamento sociocultural rumo a uma participação ativa em 

um grupo receptivo às suas produções e no qual há um senso de pertencimento. Assim, 

é gerado um sentimento de comunidade, formada às vezes por até milhares de fãs, unida 

por dividir os mesmos interesses, mas também por valorizar a reunião e o debate de 

idéias, o compartilhamento de experiências e conhecimentos, capaz de transformar 

reações pessoais entre indivíduo e objeto em interações sociais: de fã para fã, de fãs para 

com o produto e de fãs para os produtores.  
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Um aspecto interessante notado ao observar a interação da série Supernatural 

através de diferentes mídias foi a comunidade de fãs que criou-se de uma maneira 

independente à produtora. Espectadores se reúnem, física ou virtualmente, para discutir 

importantes pontos e opiniões sobre o seriado. Segundo Henry Jenkins, esse movimento 

chama-se de cultura participativa: 

 

a expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas 
sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em 
vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como 
ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como 
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, 
que nenhum de nós entende por completo. Nem todos os participantes 
são criados iguais. Corporações – e mesmo indivíduos dentro das 
corporações da mídia – ainda exercem maior poder do que qualquer 
consumidor individual, ou mesmo um conjunto de consumidores. E 
alguns consumidores têm mais habilidades para participar dessa 
cultura emergente do que outros (JENKINS, 2009, p. 4). 

 

A opinião dos espectadores, que antigamente fora algo a que não se dedicava 

tanta atenção, tem hoje papel decisivo nos rumos que um programa televisivo pode 

tomar. Essa cultura participativa dos fãs serve como um guia para os produtores de 

seriados televisuais, possibilitando analisar se determinadas decisões ocorridas dentro 

da série tomaram o rumo esperado na audiência. 

Além de todos esses pontos, um exemplo claro de cultura participativa é a 

comunidade de fãs que desenvolvem as legendas em diversos idiomas para os episódios 

de Supernatural. Basicamente, enquanto um episódio é exibido na emissora, alguns fãs 

gravavam a transmissão e então, imediatamente após seu término, essa gravação era 

disponibilizada na internet, para que todos ao redor do mundo tivessem acesso a ela. 

 

12.6. INTELIGÊNCIA COLETIVA PARA O FÃ DE SÉRIE TELEVISUAL 

 

Pierre Lévy define inteligência coletiva como “uma inteligência distribuída por 

toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 1998, p. 28). Segundo o teórico, 

“ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 1998, p. 28).  
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As comunidades de fãs espalhadas ao redor do mundo utilizam a inteligência 

coletiva para a criação de diversas teorias, tentando desvendar mistérios que a série nos 

traz. 

Essas comunidades não englobam todos os espectadores. Estão presentes nelas somente 

aqueles que podemos chamar realmente de fãs. Vilches relata esse fato quando diz que 

“formam-se novos grupos de acesso às redes (grupos de afinidade ou comunidades 

virtuais), não incluídos no conceito de audiência generalizada” (2003, p. 217). 

Apenas certas coisas são conhecidas por todos – coisas que a comunidade 

necessita para sustentar sua existência e preencher seus objetivos. Todo o resto é 

conhecido por indivíduos responsáveis por compartilhar o que eles sabem sempre 

quando alguma ocasião necessitar tais informações. Mas as comunidades devem 

examinar minuciosamente qualquer informação que pode se tornar parte de seu 

conhecimento compartilhado, já que uma informação errônea pode levar a equívocos 

contra o que o grupo acredita ser uma informação vital (JENKINS, 2009, p. 28). 

 

12.7. NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS: EXPANDINDO A TELA GRANDE 

 

Em 1999, os irmãos Wachowski desenvolveram o filme Matrix. Um longa-

metragem com uma complexa história. Henry Jenkins (2009, p. 97) diz que “uma 

história transmidiática se desdobra através de múltiplas plataformas de mídia, onde cada 

novo texto constrói uma distinta e valiosa contribuição para o todo”. 

Jenkins ainda diz que: 

 

os irmãos Wachowski trabalharam muito bem com o jogo de 
transmedia, colocando primeiro o filme original para estimular o 
interesse, oferecendo alguns webcomics para suprir os fãs famintos 
por mais informação, lançando o anime10para antecipar o segundo 
filme, lançando o jogo de computador em conjunto para auxiliar na 
publicidade, trazendo todo o ciclo a uma conclusão com o filme The 
Matrix Revolutions, e então transferindo toda a mitologia para os 
jogadores do jogo multiplayer online. Cada passo ao longo desse 
caminho construiu o que já tinha sido apresentado antes, 
enquantooferecia novos pontos de entrada (JENKINS, 2009, p. 97). 
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Daí temos o conceito de narrativa transmidiática mais claro. Uma história pode 

ser contada inicialmente através de um filme, e, posteriormente, pode ser estendida para 

um jogo, quadrinhos, anime; onde possíveis novos personagens surgem e uma outra 

história é contada, complementando a história inicial apresentada.  

No caso desse exemplo, no primeiro filme, mistérios são lançados, entre tantas outras 

coisas. 

Jenkins, discorrendo sobre isso: 

 

Frequentemente, narrativas transmidiáticas não são baseadas em 
personagens individuais ou um roteiro específico, mas em mundos 
ficcionais complexos que podem sustentar múltiplos personagens 
interrelacionados e suas respectivas histórias. Esse processo de 
construção de um mundo encoraja um impulso enciclopédico em 
ambos os leitores e autores. Somos induzidos a o que pode ser 
conhecido de um mundo que sempre se expande além do nosso 
entendimento. Isso é um prazer muito diferente do que aquele que 
associamos com o fechamento de uma história, encontrada na maioria 
das construções clássicas de narrativa, onde nós esperamos sair do 
cinema conhecendo tudo o que é necessário para uma história fazer 
sentido (JENKINS, 2009). 

 

Se compararmos isso ao filme dos irmãos Wachowski, saberemos então porque 

o filme Matrix não foi completamente compreendido por alguns espectadores. A 

história não estava completa nas telas. Uma mitologia era apresentada ali e os fãs do 

filme tiveram que buscar, em outras mídias, soluções aos mistérios apresentados pelo 

longa. O mesmo ocorre com Supernatural, onde a narrativa mitológica do sobrenatural 

e dos personagens vai além do que é exibido na televisão, se expande para os 

quadrinhos, anime (desenho animado japonês) e livros.  

 

12.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na cultura da convergência, um universo ficcional bem desenvolvido – e, 

consequentemente, uma narrativa transmidiática bem-sucedida – sustenta diversas 

histórias e envolve múltiplas personagens, podendo ser expandida em diferentes 

suportes midiáticos.  
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Produtos de entretenimento baseados em universos narrativos oferecem grandes 

quantidades de informação e estimulam os consumidores a explorar conteúdos 

adicionais. Murray chama essa característica de capacidade enciclopédica, a qual 

“oferece aos escritores a oportunidade de contar histórias a partir de múltiplas 

perspectivas privilegiadas, e de brindar o público com narrativas entrecruzadas que 

formam uma rede densa e de grande extensão” (MURRAY, 2003, p. 89). 

Os rituais televisuais contemporâneos, antes unilaterais, onde o sujeito sentava 

em seu sofá com o controle remoto e assistia diariamente a sua série preferida 

transmitida pela televisão, vão dando lugar à cultura da convergência e participativa, 

quando os espectadores passam a ter função vital no sucesso de um programa televisivo, 

neste caso um seriado. A mitologia e o mistério introduzido são a peça fundamental 

para alimentar essa vasta comunidade de fãs. 

Atrelado a essa cultura de fã, temos então todo um modo comportamental dos 

espectadores mais eufóricos de uma série. Estudar o público fã permite-nos explorar 

alguns dos principais mecanismos através dos quais nós interagimos com o mundo 

mediado, no centro de nossas realidades e identidades sociais, religiosas e culturais.  

Logo, é possível dizer que os fãs de Supernatural de alguma maneira 

identificaram suas afinidades com o drama dos personagens, elementos misteriosos, 

mitológicos e religiosos da série.  

O espectador atuante é aquele fã que vive o papel do novo receptor-interator, 

cria conteúdos, faz parte da cultura participativa e colabora com o crescimento da 

inteligência coletiva.  
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Animação e vídeo multilinear: Uma produção de conteúdo audiovisual publicitário 

para o ambiente Web62 

 
Cláudio Aleixo Rocha 

 

RESUMO 
O artigo descreve a relevância do conteúdo audiovisual publicitário na web como uma 
maneira de proporcionar diversão e entretenimento on-line. Demonstra como a 
multilinearidade tem força estratégica para criar relacionamento entre marca e 
consumidor. Os estudos de caso são das campanhas interativas: "Deliver Me To Hell" 
da Pizzaria Hell Pizza; "A hunter shoots a bear"  e "Hunter and bear's birthday party" da 
marca Tipp-Ex. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade na Web. Conteúdo audiovisual. Narrativa 
multilinear. Entretenimento on-line. 
 
 
13.1. INTRODUÇÃO 

 

Desde 1993, ano em que foram abolidas as restrições para o uso comercial da 

Internet, a publicidade e propaganda tem sido constantemente instigada a passar por 

grandes adaptações na forma de divulgar e criar relacionamentos entre marcas e 

consumidores ante esse novo ambiente on-line de comunicação. Essa proposição pode 

ser percebida na descrição de J. B. Pinho (2000) ao relatar que em 1994 nos Estados 

Unidos, data a primeira tentativa histórica de divulgação comercial massiva pela 

Internet. Essa ação ficou mundialmente conhecida pela brutal reação adversa que 

causou entre os destinatários da mensagem e pela grande cobertura dada pela imprensa 

sobre o invasivo episódio. Em outras palavras, uma espécie de mídia espontânea 

negativa. No ocorrido uma empresa de advogados Canter and Siegel acreditou ter 

encontrado a fórmula mágica do marketing barato. Por meio de e-mails enviados para 

mais de 7.000 grupos de discussão (Newsgroups), a empresa postou um anúncio que 

oferecia assistência para a aquisição do green-card. Todavia, a netiqueta, a etiqueta da 

Internet, determina que fóruns de discussão não devem ser utilizados para a veiculação 

                                                 
62 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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de materiais publicitários e, menos ainda se tais mensagens não possuírem nenhuma 

relação com o tipo de assunto abordado no fórum de discussão do grupo.  

A partir dessa controversa ação publicitária, desprovida de qualquer 

conhecimento prévio sobre regras de condutas, comportamentos e motivações que 

conformam um grupo de discussão on-line, surge o conhecido termo spam. Expressão 

aferida a todo tipo de envio em massa de e-mails que não sejam solicitados por seus 

receptores. Todas as mensagens com conteúdos comerciais sem relação com os 

interesses de um determinado grupo de discussão, bem como qualquer tipo de 

correspondência não requisitada, passaram a ser conhecidas como spam. Conforme 

descrito por Robbin Zeff e Brad Aronson, o "Spam incomoda aos grupos de discussão, 

poluindo o tópico do debate, muitas vezes resultando em grande volumes de e-mails 

chamados de "chamuscos" (flames) que eram enviados ao spammer
63 e para seu 

provedor de acesso a Internet" (ZEFF; ARONSON, 2000, p.15). Como resultado, a 

estrondosa quantidade de mensagens de insultos (flames) feriram a reputação da 

empresa de advocacia dentro da comunidade on-line. No episódio, num período de 

"dezoito horas, o servidor de e-mails do provedor da Canter and Siegel desabou quinze 

vezes sob a avalanche de 30.000 e-mails desaforados (chamuscos). O provedor cancelou 

em seguida a assinatura da Canter and Siegel" (ZEFF; ARONSON, 2000, p. 15). De 

acordo com os Zeff e Aronson a guerra de spam da empresa de advocacia incidiu na 

véspera do lançamento do website HotWired da revista Wired. Tratava-se de um 

pioneiro website que adotava o modelo de publicidade on-line. Temerosos de uma 

possível retaliação da comunidade do ciberespaço, foi providenciado pela HotWired a 

redução das dimensões da sua primeira unidade publicitária on-line - o banner 

publicitário. Na inauguração do website da HotWired a aprovação do público foi 

completa devido a maneira como seus patrocinadores foram divulgados por esse 

formato menos invasivo pensado para o banner publicitário.  

Esses dois pequenos eventos históricos, que descrevem a introdução da 

publicidade e propaganda no universo on-line, demonstram o quanto os profissionais da 

área necessitam estar em um constante processo de pesquisa e adaptação pelas melhores 

                                                 
63 Indivíduo ou organização responsável pela disseminação de correspondência eletrônica não solicitada 
ou lixo. 
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formas de comunicação e relacionamento entre marca e consumidores na Internet. Essa 

busca visa, acima de tudo, detectar formas comunicativas de relacionamento entre 

marcas e consumidores sem que estas, por sua vez, agridam a cultura comportamental e 

motivacional do consumidor no ciberespaço e, por conseguinte, não manche a imagem e 

reputação da empresa divulgada. 

O presente artigo tem o objetivo de apontar uma recente estratégia adaptativa 

que a publicidade e propaganda vem experimentado na construção de relacionamento 

entre marcas e consumidores no meio on-line. Notadamente, o enfoque será dado à 

produção de conteúdo audiovisual publicitário elaborado a partir do conceito de 

narrativa multilinear. Serão apresentados dois cases de campanhas publicitárias on-line 

que utilizaram desse tipo de narrativa multilinear em suas peças audiovisuais. A ênfase 

será dada à sua relevância enquanto proposta criativa de relacionamento entre marca e 

consumidor por meio da diversão e do entretenimento aplicado ao conteúdo audiovisual 

publicitário na Web. Antes, porém, serão expostas duas produções audiovisuais 

veiculadas no meio on-line. Uma na esfera do puro entretenimento e diversão e, uma 

segunda, inserida no universo mercadológico com objetivos propagandísticos. Esses 

exemplos demonstram que a narrativa multilinear é uma tendência contemporânea de 

produção de conteúdo audiovisual que pode ser utilizada pela publicidade no intuito de 

manter-se atualizada na construção de relacionamento não impositivo entre marcas e 

consumidores no meio on-line.  

No campo do audiovisual publicitário os desafios são inúmeros, principalmente, 

no que diz respeito a criatividade na produção de campanhas que tenham por objetivo a 

retenção da atenção do consumidor. Os destinatários desse meio demonstram cada dia 

estarem mais exigentes com a forma e o conteúdo das mensagens propagandísticas. Já 

no aspecto comportamental, revelam-se intolerantes à publicidade de caráter intrusivo 

ou invasivo na Web. Como já exposto, Spams e, até mesmo os pop-ups, são exemplos 

de propaganda invasiva e de interrupção no meio on-line e que causam irritação no 

consumidor.  

Ante a esse cenário, fica a cargo dos criativos publicitários durante o labor diário 

da profissão, bem como aos pesquisadores acadêmicos do meio on-line, identificarem 

estratégias e oportunidades de criação para esse recente meio digital de comunicação. 
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Esse intento tem por objetivo manter viva a chama da publicidade contemporânea 

enquanto ferramenta eficiente e eficaz de comunicação institucional ou mercadológica. 

O planejamento criativo deve partir da premissa que, como meio que é, a Internet é uma 

mídia que oferece concomitantemente a seus usuários espaços de informação, 

comunicação, entretenimento, diversão e interatividade. Nesse ambiente virtual, é 

exatamente isso que as empresas precisam oferecer aos seus clientes para manter junto a 

eles um relacionamento a médio e longo prazo.  

 

13.2. PUBLICIDADE NA WEB, RELACIONAMENTO, ENTRETENIMENTO E 

DIVERSÃO 

 

A publicidade digital em meio on-line não deve ser invasiva ou intrusiva. Isso é 

um fato. Como tal, precisa ser levado em consideração em todo o processo de 

planejamento para campanhas de comunicação na Web. Campanhas de interrupção são 

um tipo de tática comunicativa que gera indisposição no destinatário para se predispor a 

interagir com essa forma de mensagem publicitária que a ele chegou sem que, de sua 

parte, tenha existido um pedido ou autorização. A hipótese sugerida aqui é que a 

narrativa multilinear pode ser uma estratégia criativa de diversão e entretenimento 

publicitário que viabiliza a retenção e atenção do destinatário. Ela também apresenta 

características que possibilitam manter entre a empresa divulgada e seu receptor um 

relacionamento contínuo sem imposições preestabelecidas. Porquanto é o usuário que 

busca espontaneamente se entreter com a mensagem interativa publicizada.  

O posicionamento de uma marca ou a efetivação da venda de seu produto ou 

serviço na Web torna-se diariamente uma consequência dos vínculos de 

relacionamentos que uma determinada empresa construiu ao longo do tempo com seu 

consumidor. Na Web o relacionamento advém inicialmente da personalização da 

comunicação com o cliente. Esse destinatário, ao relacionar por meio dos dispositivos 

de interatividade de uma narrativa multilinear presentes em um vídeo publicitário on-

line, se vê valorizado pela marca que o divulgou. Aquele momento particular de 

diversão, leva a esse usuário sentir-se único por experimentar, de maneira não 

impositiva, a liberdade de se auto conduzir. Essa experiência perceptiva ocorre por meio 
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da personalização exploratória da narrativa multilinear que estrutura a história do vídeo 

publicitário. 

É importante enfatizar que o consumidor de produto ou serviço no meio on-line 

tem um comportamento e motivação de consumo distintos ao que ocorre no meio físico. 

Cláudio Torres (2009) enfatiza que a grande mudança na Internet não está relacionada a 

tecnologia. A mudança foi de paradigma. Para o autor não existe mais a separação entre 

produtor e consumidor. "Não há mais exclusividade de produção nem na mídia nem no 

software. E o mais importante: não há mais distinção entre informação, entretenimento 

e relacionamento" (TORRES, 2009, p. 25). Relacionando a importância de estratégias 

criativas de relacionamento para a publicidade on-line, mais a frente, Torres descreve 

que 90% dos internautas utilizam a Internet para se comunicar. A procura por 

comunicação ocorre no momento da busca ou propagação de informações que por eles 

são julgadas relevantes. Essa afirmação está vinculada ao conceito de marketing viral 

que será abordado mais a frente enquanto ferramenta relevante para a construção de 

relacionamentos entre marcas e consumidores no meio on-line.  

Cláudio Torres também afirma que, a força de venda na Internet é identificada 

pelo fato de que 50% dos usuários procuram por informações relacionadas a bens e 

serviços. "A atividade mais comum é a busca de informações sobre diversão e 

entretenimento, atividade de 60% dos internautas" (TORRES, 2009, p. 28). Nesse 

aspecto, é de fundamental importância que as empresas na Internet pensem e produzam 

maneiras que possibilitem a seus consumidores buscarem, receberem ou propagarem 

suas informações por meio de estratégias publicitárias que possuam um forte enfoque na 

diversão e no entretenimento. Ou seja, elas devem figurar também dentro desse nicho. 

Defende-se por meio desse artigo que a narrativa multilinear em audiovisuais 

publicitários veiculados no meio on-line pode ser uma forma de diversão e 

entretenimento que constrói relacionamento entre marca e consumidor na Web. Serão 

apresentadas na sequência e, de maneira abreviada, os tipos de narrativas presentes na 

Web e que a publicidade digital tem a abertura para se apropriar na produção dos vídeos 

institucionais ou mercadológicos. 
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13.3. LINEARIDADE, NÃO LINEARIDADE E MULTILINEARIDADE 

NARRATIVA 

 

Atualmente a narrativa de audiovisuais on-line é dividida em narrativa linear, 

não linear e multilinear. Na sequência serão descritas as características que estruturam 

cada uma e apresenta uma discussão teórica de autores que contestam alguns conceitos 

preexistentes.  

 

13.3.1 Linearidade narrativa 

A linearidade narrativa está relacionada à disposição da sequência de um 

percurso de forma ordenada, hierarquizada e predeterminada com início, meio e fim. 

Nesse tipo de estrutura sequencial de leitura o controle que o usuário tem sobre o 

documento é mínimo por apresentar um único caminho para ir e vir. Assim como são os 

reprodutores de vídeo e áudio, em audiovisuais lineares, o material tem sua 

apresentação construída em uma sequência que segue uma ordem predeterminada. 

Como descreve Wilson de Pádua Paula Filho “o usuário final tem alguns poucos 

controles, semelhantes aos dos equipamentos analógicos, tais como avanço, retrocesso, 

avanço rápido etc.” (PAULA FILHO, 2009, p. 7). 

 

13.3.2. Não linearidade 

Já o termo não linear tem sido comumente empregado ao hipertexto. Conforme 

explica Cleomar Rocha (1999), nesse sistema a sequência de textos – que incluem 

imagens e sons – é determinada pelo leitor e não por um ordenamento linear do autor. 

Com descreve Lúcia Leão (1999, p. 57), os sistemas hipertextuais são sistemas caóticos 

“nos quais o número de variáveis é imponderável e as condições iniciais, imensuráveis”. 

Quando se produz uma narrativa hipertextual é impossível prever quais sequências de 

escolhas o usuário irá realizar. É responsabilidade do idealizador do projeto a função de 

traçar caminhos permutáveis e criar portas e pontes de acesso a todos eles.  
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13.3.3. Multilinearidade 

Por outro lado, Marcos Palácios (1999) enfatiza que a noção de não linearidade 

nos hipertextos, da forma como vem sendo generalizadamente utilizada, mostra-se 

aberta a questionamentos. Para o autor, cada leitor, ao escolher seu próprio caminho 

entre os diversos caminhos presentes em um hipertexto, estabelece ainda uma 

determinada linearidade específica, provisória e provavelmente única. Dessa forma, 

nota-se que não se pode falar em não linearidade, mas sim em uma multilinearidade, 

tendo em vista que os diferentes e possíveis percursos são sempre linearizados pelo 

interagente.  

Para Palacios na continuidade da navegação, em uma segunda ou terceira 

leituras do mesmo texto, percorre-se “linearidades” diferentes entre si “a depender dos 

links que sejam seguidos e das opções de leitura que sejam escolhidas, em momentos 

em que a história se bifurca ou oferece múltiplas possibilidades de continuidade” 

(PALACIOS, 1999, p. 4). Segundo o autor não se deve falar em não linearidade, mas sim 

em uma multilinearidade. Os diferentes e possíveis percursos são sempre linearizados 

pelo interagente.  

Esse mesmo pensamento é compartilhado por Edgar Franco ao afirmar que 

“podemos afirmar, segundo Palacios, que os hipertextos são estruturas narrativas 

multilineares que diferem da narrativa tradicional linear" (FRANCO, 2008, p. 165). 

Franco ressalta ainda que outra forma de multilinearidade hipertextual está na criação de 

narrativa fechada mas repleta de caminhos que se bifurcam a cada nova página. Sendo 

assim, esse tipo de multilinearidade possibilita ao interagente optar entre um dos vários 

caminhos preestabelecidos pelo autor da narrativa e, mais conveniente a ele naquele 

momento específico. Isso permite que o interagente, ou seja, ao destinatário que com a 

narrativa interage ou atua ativamente na sua exploração, tenha abertura para construir 

um caminho pessoal dentro da narrativa. 

Após essa breve exposição conceitual sobre os tipos de narrativas existentes no 

meio on-line serão expostos dois estudos de caso de produções audiovisuais que fizeram 

uso da narrativa multilinear na construção de suas histórias. 
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13.4. ANIMAÇÃO INTERATIVA: SINGING CHRISTMAS HEDGEHOGS 

 

No campo da diversão e entretenimento a animação interativa veiculada no 

Youtube Singing Christmas Hedgehogs
64

 do Birdbox Studio é um típico exemplo de 

narrativa multilinear. Nela três ouriços são apresentados aos internautas. A 

interatividade na narrativa é iniciada a partir do momento em que é solicitado ao usuário 

(interagente) que escolha um dos ouriços para que a história tenha continuidade. Cada 

escolha gera ramificações de histórias diferentes para cada ouriço. Além das três 

possibilidades de escolhas iniciais entre qual ouriço a história deverá ter continuidade, 

dentro da narrativa de cada história do ouriço escolhido, são oferecidas aos interagentes 

diferentes aberturas de opções para outras bifurcações de continuidade de suas 

trajetórias.  

O que motiva a continuação do usuário na exploração narrativa são os cômicos 

e, por vezes, trágicos desfechos de cada sequência de suas múltiplas histórias. Ao todo 

essa animação interativa possui mais 6.500.00 milhões de visualizações apenas no 

Youtube. O sucesso da estratégia interativa com que a animação foi pensada é percebida 

também pelos elogiosos comentários feitos pelos internautas sobre cada surpresa 

contida nas histórias visualizadas de cada um dos ouriços. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Cenas animação interativa multilinear: Singing Christmas Hedgehogs 
 

                                                 
64 Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=1HIGCgpHYB4&src_vid=bX0I4TxSL8&feature=iv&annotation_id
=annotation_67802#t=8s>. Acesso em: 26 out 2013. 
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13.5. WEBSÉRIE PUBLICITÁRIA INTERATIVA: DELIVER ME TO HELL 

 

Na esfera mercadológica a publicidade on-line recentemente tem iniciado 

algumas ações estratégicas de audiovisuais interativos na Internet. Produzido pela 

LittleSisterFilms da Nova Zelândia, a websérie interativa veiculada no Youtube 

"Deliver Me To Hell
65

" é uma das pioneiras experimentações da propaganda digital no 

campo da produção de conteúdo audiovisual para Web. A websérie é assinada pela 

marca de rede de pizzarias neozelandesa Hell Pizza. A cada episódio é o internauta que 

escolhe a forma da continuação de suas cenas, bem como contribui para o desfecho final 

de sua história. A produção do roteiro gira em torno de uma história de zumbis. Nela, 

perseguida por um grupo de zumbis, a mocinha protagonista se vendo encurralada sobre 

um container. A partir de então, para se salvar, tem a ideia de conseguir socorro 

encomendando uma pizza pela Internet via celular. No momento em que o entregador 

                                                 
65 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=9p1yBlV7Ges>. Acesso em: 14 out 2013. 
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de pizza entra em ação, também tem início a interatividade da narrativa multilinear. É o 

usuário, através de cada escolha de possíveis caminhos, quem deverá ajudar ao 

entregador de pizza a garantir sua entrega para sua solicitante em apuros. A trama vai se 

desenrolando com a contribuição do usuário que, ao final de cada episódio e com o 

objetivo de  continuar vivo na história, deve escolher entre duas diferentes opções para a 

continuação da história. 

 
Figura 2 - Cenas da websérie interativa: Deliver Me To Hell. 
 

 

 

13.6. CAMPANHA PUBLICITÁRIA MULTILINEAR: A HUNTER SHOOTS A 

BEAR 
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No YouTube em 201066 a marca de corretivo Tipp-Ex tornou-se um hit ao 

inovar com um vídeo de narrativa multilinear que  consentia aos seus interagentes 

controlarem a continuação do enredo narrativo do comercial on-line. O primeiro vídeo 

da marca no YouTube tem como protagonista um caçador que encontra um urso em seu 

acampamento. Após 30 segundos iniciais do vídeo o internauta tem a abertura para 

escolher se o caçador atira ou não no urso. Seja qual for a resposta o internauta é 

convidado a completar a frase que o caçador apaga utilizando o corretivo Tipp-Ex: "A 

hunter...... a bear" ("um caçador ...... um urso"). A partir da palavra que é digitado pelo 

internauta a narrativa se bifurca para uma cena que contextualiza o significado 

semântico que a palavra sugere. A partir de então, caçador e urso passam a ser 

protagonistas de diversas situações hilárias. São múltiplas as possibilidades de inserção 

de palavras e visualização de cenas em que a narrativa se bifurca. Nesse aspecto, 

percebe-se que existe uma multilinearidade de narrativas possíveis para uma mesma 

história se atualizar. 

 

Figura 3 - Cenas do vídeo publicitário interativo multilinear: A hunter shoots a 

bear 

 

                                                 
66 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M>. Acesso em: 14 de out 2013 
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13.7. CAMPANHA PUBLICITÁRIA MULTILINEAR: HUNTER AND BEAR'S 

2012 BIRTHDAY PARTY 

 

Em 2012, dois anos após a primeira campanha, a dupla da marca Tipp-Ex volta a 

se encontrar em uma nova campanha interativa criada pela agência Buzzman (França). 

Intitulada "Hunter and bear's 2012 birthday party67", o mundo está prestes a acabar 

exatamente na data do aniversário do cômico urso. Na nova campanha a proposta é 

livrar a dupla do trágico fim marcado para aquele ano específica. Para dar início à 

                                                 
67 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ>. Acesso em: 14 de out 2013. 
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interatividade e a exploração multilinear narrativa do vídeo, ao usuário, é dada a 

liberdade de escolher um outro ano específico, diferente do ano atual em que a cena se 

inicia. A partir de então a diversão é garantida. A cada ano digitado, uma nova cena de 

ambiente festivo e comemorativo referente ao aniversário do urso se abre. O que gera a 

curiosidade e contínua interação do usuário com o vídeo é o desejo de visualizar e ser 

surpreendido pela maneira como cada cena será representada, haja vista que, todas as 

cenas são caracterizadas de forma visual e sonora de acordo com os costumes e 

características culturais de cada época escolhida.  

 

Figura 4 - Cenas do vídeo publicitário multilinear: Hunter and bear's 2012 
birthday party 
 

 

 

A criatividade contida em cada uma dessas duas campanhas, além da 

multilinearidade narrativa, está no fato que a correção da situação ou data são feitas 

pelos personagens que, utilizam para apagar o texto indesejado, o próprio produto 

divulgado pela campanha, ou seja, o corretivo de textos em fita Tipp-Ex. É uma forma 

criativa de evidenciar o diferencial competitivo do produto, bem como reforçar seu 

posicionamento de marca. 
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13.8. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E MARKETING VIRAL 

NA PROPAGANDA ON-LINE 

 

Essa estratégia publicitária na Web da Tipp-Ex, que tem o entretenimento e a 

diversão como forma de relacionamento entre consumidor e marca recebeu no total, até 

o momento, nada menos que 40.271.206 milhões de visualizações no Youtube, afora os 

blogs e websites que divulgaram e discutiram a estratégia criativa e inovadora da 

campanha on-line. O vídeo publicitário também contou com milhões de 

compartilhamento nas redes sociais e ainda obteve mídia espontânea em diversos meios 

de comunicação tradicionais em diferentes países.  De acordo com informações 

divulgadas pela empresa as vendas no mercado europeu aumentaram em 30% durante a 

veiculação da campanha68. Seu sucesso demonstra como o relacionamento com uma 

marca na Web por meio da diversão e o entretenimento é uma possibilidade de gerar 

venda, valor agregado à marca e mídia espontânea.  

Como descrito no corpo do trabalho um dos primeiros motivos de uso da 

Internet por grande parte dos usuários é a busca pela informação. Em específico, 

buscam por informações sobre diversão e entretenimento. De acordo com Vaz (2008), 

em outubro de 2007 a Folha de São Paulo realizou uma pesquisa com 1.887 leitores da 

Folha Online. Os pesquisados foram convidados a responder à seguinte pergunta: que 

tipos de vídeos você costuma procurar na Internet? As respostas apontaram que "os 

vídeos humorísticos ganharam em disparado (42% - 800 votos), enquanto jogos de 

futebol ou trechos de partidas ficaram em segundo lugar (22% - 423 votos) (VAZ, 2008, 

p. 290). As marcas no meio on-line precisam entender essa característica de 

comportamento do consumidor e oferecer esse tipo de serviço, afim de gerar um 

relacionamento contínuo com seus públicos que, a longo prazo, também podem passar a 

ser seus simpatizantes por perceberem que elas, além de compreenderem o que desejam 

e buscam, oferecem de maneira gratuita esse tipo de serviço. Para o usuário e potencial 

                                                 
68 Disponível em: <http://ged.feevale.br/bibvirtual/monografia/MonografiaMatheusHeldt.pdf>. Acesso 
em 14 out 2013. 
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consumidor, tal postura empresarial passa a ser percebida como um valor agregado à 

marca divulgada. 

A produção de conteúdo audiovisual na publicidade on-line está diretamente 

relacionado ao chamado "Marketing de Permissão69". Algo com caráter discreto de 

veiculação, pois só será visto se antes for procurado e permitido pelo usuário. Como 

bem expõe Vaz (2008), gradativamente a publicidade está sendo inserida no conteúdo. 

Assim como ocorreu na inserção da Fedex e da bola de vôlei Wilson no filme 

"Naufrago", cada vez mais as marcas estão no cotidiano da propaganda. No entanto, 

essa inserção cotidiana ocorre de maneira mais discreta possível. Estratégias 

publicitárias no meio on-line que envolva na criação de suas peças, ou no contexto em 

que estão inseridas, a presença criativa e relevante de conteúdo informativo textual, 

visual ou de conteúdo audiovisual, deverão atrair um retorno maior do que o tradicional 

modelo de propaganda de interrupção do conteúdo. Os vídeos multilineares das 

campanhas on-line da Tipp-Ex são um bom exemplo de propaganda menos invasiva, 

mais discreta e relevante em relação ao conteúdo propagado. Nelas a propaganda da 

marca e de seu produto estão embutidas de maneira complementar com o conteúdo 

audiovisual. No entanto, marca e produto podem ser claramente percebidos pelos 

usuários. Fazem parte da narrativa. São compreendidos de maneira contextual, diluídos 

em meio ao discurso narrativo da história do vídeo. Juntos, marca, produto e conteúdo, 

integram a história. Também são personagens relevantes para a compreensão do 

discurso narrativo. Para Vaz (2008), a tendência é que cada vez menos se faça distinção 

entre o lugar da propaganda e o do conteúdo. Qual é a hora da propaganda e qual é a 

hora do conteúdo. Avança-se para um estágio em que tudo tornará uma coisa só e, como 

consequência, atrairá mais clientes para as empresas. "Haverá cada vez mais marcas no 

conteúdo e cada vez mais conteúdo nas propagandas" (VAZ, 2008, p. 128). 

Outro ponto abordado no artigo está no fato do usuário na rede mundial de 

computadores buscar, prioritariamente, a comunicação entre seus amigos, conhecidos 

ou possíveis pares de relacionamento por afinidades no meio on-line. Essa comunicação 

                                                 
69 Por exemplo, no momento em que um amigo envia a um outro amigo um determinado conteúdo, seja 
esse um texto, imagem, vídeo ou link, por ser seu amigo, já tem a permissão para enviá-lo. Neste 
momento o amigo passa a ser o veículo de propagação do material recebido a outros amigos pressentes na 
rede. 
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tem por objetivo a procura ou divulgação de todo tipo de informação que julgam 

relevantes para si e para seus amigos, conhecidos ou comunidades virtuais. Essa 

perspectiva está diretamente relacionada ao já conhecido conceito de "Marketing Viral". 

Termo esse que surgiu pela semelhança entre o tradicional efeito do boca-a-boca. O 

marketing viral espalha rapidamente uma informação, um texto, uma imagem ou um 

vídeo veiculado na Web. "A ideia é criar uma mensagem que se comporte na Internet 

como se fosse uma vírus e se espalhe pela rede espontaneamente, de consumidor em 

consumidor" (TORRES, 2009, p. 191). A comunicação viral faz do consumidor o 

próprio veículo da mensagem. Por meio dessa comunicação, é ele quem promove da 

melhor forma o produto de uma empresa "atuando como o próprio veículo - fato que 

independe da sua vontade ou do quão bom é o seu produto na opinião dos engenheiros 

que o projetaram" (VAZ, 2008 p 224). Isso foi exatamente o que aconteceu com essas 

duas campanhas publicitárias on-line da Tipp-Ex.  A ideia criativa de construção de 

vídeos publicitários de narrativa multilinear criou um buzz, um buchicho na Web. 

Como resultado subsequente, a partir da forma de relacionamento personalizado que o 

usuário teve com a marca, foi gerada uma divulgação espontânea na rede.  

 

13.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma forma de criar relacionamento entre marca e consumidor na Web, em 

específico por meio da necessidade comportamental de comunicação e busca pela 

informação sobre diversão e entretenimento, está na criação de estratégias que 

possibilitem ao cliente brincar ou personalizar constantemente uma peça ou campanha 

publicitária. Como consequência a essa experiência particular o usuário pode vir a se 

sentir único ou valorizado pela empresa. Esse case sobre a estratégia de comunicação 

on-line da Tipp-Ex mostra que, no momento em que campanhas na Web passam a 

utilizar da diversão ou entretenimento de maneira criativa e interativa, torna-se possível 

manter acesa a chama da publicidade e dos bons resultados que essa ferramenta do mix 

de comunicação pode trazer. Especialmente aos seus clientes que buscam divulgar seus 

produtos e serviços no meio on-line de maneira inovadora e acima de tudo, não 

impositiva. 
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A manifestação do Campo Religioso na Mídia70 
 

Elizabeth Venâncio 
 
RESUMO 
Este artigo revela o quanto à interseção entre os campos da Comunicação e da Religião 
pode ser fecundo na compreensão do tema infância. Ainda são poucos os estudos que 
abordam a relação das instituições religiosas com a mídia e seus efeitos na infância, 
principalmente acerca da apropriação de novas linguagens, técnicas e meios 
característicos do mundo profano (secular ou laico) como meio de expressão do 
discurso religioso que visa conectar-se com seu público. A pesquisa que fundamenta 
este artigo encontra-se em andamento. Assim, o objetivo desta análise é apresentar os 
contornos dessa discussão, o marco teórico e os caminhos metodológicos pelos quais se 
está optando para apreender o conjunto de problemas instigados pelo objeto da 
pesquisa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia televisiva; Religião; Infância  
 

No livro "A Cidade de Deus"  Agostinho de Hipona (século IV d.c.) afirma 

que religio deriva de religere, "reeleger". Em outras palavras, através da religião a 

humanidade reelegia de novo a Deus.  

Quando observamos o mundo que nos cerca não podemos deixar de notar a 

abundância de símbolos religiosos, nos carros, nas ruas, nas instituições 

governamentais, nas casas, ou seja, no público e no privado ocorrem manifestações do 

sagrado.  

Segundo MARCONDES o símbolo é um mecanismo que atua no inconsciente 

das pessoas. Não se questiona o símbolo, mas o apreende automaticamente: 

 

Os símbolos têm a função de falar de forma indireta, de falar de uma 
maneira não-clara sobre fatos e coisas e também de fazer que as 
pessoas pensem de uma forma não-imediata, ou seja, não-direta no 
assunto, mas por meio desse mecanismo inconsciente, que é o 
mecanismo simbólico (MARCONDES, 1985, p.21). 

 

O que chama a atenção na profusão de símbolos religiosos é que habitamos em 

uma época em que os avanços da ciência, da tecnologia e da visão científica do mundo 

                                                 
70 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

188 
 

sinalizam para uma existência humana sem superstições, objetiva e focada no 

conhecimento adquirido de forma comprovadamente racional.  

Há um consenso no meio acadêmico de que a contemporaneidade é um 

momento em que a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida 

social, uma vez que suas bases se assentam em crenças de difícil comprovação. Em 

2011 um estudo realizado pelos pesquisadores Daniel M. Abrams, Haley A. Yaple 

e Richard J. Wiener, da Northwestern University, utilizando dados do censo de nove 

países demonstraram que a religião está com os dias contados. Segundo os 

pesquisadores o homem pós-moderno peleja para matar o Deus criado por ele mesmo. 

Na contramão desta idéia encontramos o sociólogo francês Durkheim, segundo o 

qual nenhuma sociedade podia sobreviver sem uma moral generalizada; ele chamava 

esta ordem moral-simbólica generalizada de “religião”. 

Nesta linha caminha Pierre Bourdieu (1980) que admite o processo de 

secularização, mas acentua a necessidade que o ser humano possui da religião, para ele 

a instituição religiosa facilita a inteligibilidade da vida social, através dos seus símbolos, 

reduz a complexidade social, permitindo o domínio subjetivo de uma sociedade 

fragmentada e funcionalmente estratificada. 

Observando este cenário a partir do qual se tem anunciado o fim da religião e ao 

mesmo tempo afirmado sua utilidade social, percebemos que é imperativo pensar os 

movimentos religiosos, por meio de um olhar cuja perspectiva busque compreender o 

conjunto simbólico distribuído via mídia.  

Quase todos os dias a religião é noticia na mídia. De acordo com os dados do 

Censo 2010 sobre religião, pode-se confirmar a ocorrência do fenômeno envolvendo 

profundas mudanças no perfil religioso da população brasileira. Tem diminuído o 

número de pessoas que se declaram católicas, ao mesmo tempo em que tem crescido 

aqueles que se declaram evangélicos. 

No Brasil, inicio da década de 80 timidamente os denominados “não católicos” 

iniciavam cultos em estádio de futebol. Hoje, eles realizam grandes manifestações de 

rua por todo o país, utilizando a mídia televisiva como uma das ferramentas para 

aglomerar pessoas.  
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Um exemplo recente de grande repercussão ocorreu em outubro de 2013, quando as 

imprensas locais e nacionais noticiaram que cerca de 220 mil evangélicos lotaram as 

ruas da capital goiana, com representantes de quase todas as igrejas evangélicas do 

estado e católicos carismáticos. 

 

 

 

Figura 1 – Perfil da religião no Brasil 

 

 

Fonte: Censo/2010 

 

O evento denominado “A Marcha para Jesus” é internacional e 

interdenominacional (ou seja, realizados conjuntamente por diversas 

denominações evangélicas) que ocorre anualmente em milhares de cidades do mundo. 

Entre 1994 e 2000, a marcha foi realizada como um evento global, ocorrendo em cerca 

de 170 países na mesma data, conforme dados estatísticos do SEPAL (Serviço de 

Evangelização para a América Latina), o que demonstra o poder de mobilização dessas 

instituições.  

Este evento faz parte de um conjunto de atividades políticas e religiosas cujos 

sentidos nos revelam uma religião que se moderniza, abrindo mão de alguns elementos, 

agregando outros e crescendo em expressividade na sociedade.  
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Um destes elementos foi à relação estabelecida com os meios de comunicação, 

de forma mais harmoniosa e afinada no discurso. Segundo BIRMAN (2003) os 

fenômenos que se manifestam na intersecção entre os dois campos Comunicação e 

Religião permitem perceber um movimento de transformação da identidade religiosa na 

sociedade brasileira e uma mudança dos impactos da religião nos meios de 

comunicação.  

As mídias laicas, agora, fazem alusão frequente aos “evangélicos” como atores 

sociais com atributos identitários que geram orientações e instituem certos modos de 

intervenção social nos espaços públicos, capazes de afirmar e construir valores: 

 

Os “religiosos” ou a “religiosidade” de forma geral tem sido 
reiteradamente alocados junto às forças do “bem”, de restauração ou 
de criação de elos sociais. (BIRMAN, 2003, p.240).  

 

A desagregação social e a violência contribuem para fortalecer o discurso das 

religiões, principalmente as denominadas evangélicas que conforme a fala de seus 

lideres querem interferir, influenciar e criar novas práticas sócio-religiosas e discursivas. 

Em outras palavras, a religião está ofertando um “projeto ideológico” no exato 

momento em que faz as pessoas visualizarem um mundo melhor, capaz de superar o 

caos e os problemas do mundo atual.  

Segundo Fonteles (2007), fazendo uma analise histórica podemos afirmar que 

tanto o crescimento quanto uma maior exibição dos evangélicos na televisão ocorreu 

com mais evidencia nas últimas duas décadas do século 20, com o fim do período da 

ditadura militar, seguido do processo de redemocratização do país.  

As mudanças sucedidas a partir de 1985 influenciaram diretamente na expansão 

e na visibilidade da fé evangélica pela televisão, uma vez que este grupo social pôde 

assim se inserir politicamente no contexto social mais visível e reconhecido, facilitado 

pela aquisição de concessão de rádio e TV por parte de seus representantes no 

Congresso Nacional, além da compra de horários na mídia televisiva. 

A partir deste momento, o fenômeno religioso multiplica-se em nossa sociedade. 

O sagrado brota no meio eletrônico como uma alternativa de construção de identidade, 
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casando perfeitamente com o discurso da mídia televisiva, competente para 

alterar/reforçar conduta, mudar tradições e criar novos paradigmas.  

Segundo MARTINO (2003, p.56) as instituições religiosas adaptam suas 

estratégias de representação às exigências da modernidade. No estudo da mídia religiosa 

nota-se que existe uma posição institucional de alocar os complexos mecanismos dos 

meios de comunicação para estabelecer e manter sua posição dentro do campo religioso.  

Um exemplo é o da Igreja Católica que na década de 80 estava presente nos 

meios de comunicação através das missas dominicais. Porém, com o aumento da 

visibilidade dos pentecostais e neopentecostais acirrou-se a concorrência pelos fiéis e a 

Igreja Católica viu-se obrigada a encontrar caminhos para ampliar sua participação nos 

meios de comunicação de massa.  

Assim, tudo leva a crer que as religiões no Brasil continuam como fontes de 

legitimação da sociedade brasileira. Apesar do processo de secularização, em que as 

igrejas perderam o controle de instituições jurídicas e a primazia na construção da 

cultura, bem como, na construção de opiniões dominantes; sofrendo, com freqüência, 

críticas à validade de seus princípios por meio das mídias laicas, ou seja, as mesmas 

mídias que são utilizadas pelas igrejas para promover, ampliar e reforçar a percepção do 

sagrado no mundo.  

Neste artigo partimos da premissa de que a mídia televisiva ganha destaque 

como veículo excepcional para a propagação da mensagem religiosa. A ampliação da 

transmissão e recepção do sagrado em meios de comunicação de massa nos provoca, 

enquanto estudiosos, tentar compreender o que esse fenômeno pode representar.  

Será que a religião encontrou uma nova roupagem? E, tal qual, uma fênix 

rejuvenescida exige seu lugar nas diversas esferas sociais. Será que se pode definir na 

mídia um espaço específico de construção e circulação de referenciais simbólicos que 

interessam às religiões?  

O Fenômeno religioso na televisão tem sido abordado a partir de diferentes 

enfoques, entre eles: tem-se, a abordagem sob o olhar de um despertar do sagrado; por 

outro lado, ele é estudado como a negação da visão profética de extinção da religião; ou 

ainda, essa abordagem dá-se a partir da postura em que se supõe que as religiões 

institucionalizadas sofrem processos de acomodação para garantir o “efeito de verdade” 
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71 de suas estruturas de “plausibilidade” 72 e continuar como autores de produção de 

sentido nas sociedades atuais.  

Os meios de comunicação fazem parte da vivência cotidiana de adultos e 

crianças e exerce um papel importante na alteração das relações e dos costumes da 

sociedade. A comunicação tem um papel decisivo na transmissão de significados entre 

as pessoas no processo de inserção e integração do indivíduo na organização social. 

A intersecção entre comunicação e religião se torna ainda mais fecunda quando 

se trata do tema “infância”. Ao introduzi-lo, foi levantada a questão das relações entre 

mídia televisiva e a construção de sentidos em crianças e pré-adolescentes acerca do 

fenômeno religioso.  

Para tanto, partiu-se da certeza de que historicamente a criança foi relegada ao 

anonimato, sem voz, sem uma função social relevante. Considerados os estudos 

existentes, percebe-se que a criança foi historiada a partir do olhar dos adultos e por 

muito tempo, foi tratada como um adulto em miniatura: na sua maneira de vestir-se, na 

participação ativa em reuniões, festas e danças. A modernidade fez surgir um novo 

olhar para com a criança, que passou a ser vista como um “ser em formação”, com a 

perspectiva de uma identidade definida e complexa.  

A sociedade ocidental superou a visão de “identidade” como a afirmação de uma 

essência inata que determina o que as pessoas são e passou para uma concepção pós-

moderna de “identidade” como um construto e uma criação a partir dos papéis e dos 

materiais sociais disponíveis.  

Nesta visão a criança está colocada numa relação social: com seus pais e com 

outras pessoas. Neste processo ela se posiciona em afinidade com as reservas sociais de 

sentido e acaba por desenvolver progressivamente sua identidade pessoal.  

 

                                                 
71 De acordo com Charaudeau (2006, p.49), o efeito de verdade “Surge da subjetividade do sujeito em que 
sua relação com o mundo, criando uma adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de que é 
compartilhável com outras pessoas, e se inscreve nas normas de reconhecimento do mundo. “Portanto, 
este conceito relaciona-se mais com o “acreditar ser verdadeiro” do que para o de “ser verdadeiro”. 
72 O conceito de estrutura de plausibilidade corresponde ao definido por Berger (1985, p.58) que 
apresenta a realidade como sendo socialmente construída e mantida e que para perdurar depende de 
processos sociais específicos. “cada mundo requer, deste modo, uma “base” social para continuar a sua 
existência como um mundo que é real para os seres humanos reais. Essa “base” pode ser denominada a 
sua estrutura de plausibilidade.” 
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As concordâncias de sentido podem desenvolver-se dentro das 
comunidades de vida ou podem ser extraídas do reservatório histórico 
do sentido. Evidentemente estas concordâncias também podem ser 
comunicadas às crianças de maneira bastante coerente. (BERGER, 
2004, p.27) 

 

Apesar de a mídia evangélica infantil ser um instrumento de comunicação de 

sentidos, há poucos estudos acadêmicos acerca do assunto. Os estudiosos que mais se 

ocuparam com a mídia para crianças foram educadores alarmados com os supostos 

efeitos dessas mídias nas mentes em formação.  

Com a crescente oferta de programas de cunho evangélico para crianças faz-se 

necessário um estudo para verificar seus efeitos.  

De acordo com Wanda Jorge (2004), as crianças passam, em média, 3,5 horas 

por dia em frente à televisão. “Em estudo feito pela Unesco, o tempo que as crianças 

gastam assistindo à televisão é, pelo menos, 50% maior que o tempo dedicado a 

qualquer outra atividade do cotidiano.” (JORGE, 2004).  

Na tentativa de encontrar uma forma de pensar criticamente a infância, buscou-

se uma aproximação com os meios de comunicação que fazem parte do dia a dia delas, 

estudando especificamente o programa orientado para a evangelização e a comunidade 

na qual a criança e pré-adolescente estão inseridos. 

A criança se desenvolve em um mundo de pluralidade de sentidos, não havendo, 

nessa fase, mais valores sociais comuns, que determinam o agir nas diferentes áreas da 

vida, como também, não há uma realidade única, idêntica para todos. Assim quando a 

criança cresce em uma comunidade cristã que utilizam ferramentas de reforço como a 

televisão provavelmente este ambiente estável surtirá efeito na identidade da criança. 

 

Esta estabilidade é particularmente importante para a função que essas 
comunidades de vida desempenham na formação coerente da 
identidade pessoal das crianças que se desenvolvem em seu meio. 
(BERGER, 2004 p. 40). 

 

No Brasil, onde as crianças passam poucas horas na escola, o gênero infantil de 

televisão mantém o atributo de babá eletrônica. Por isso, o gênero infantil garante para 

elas diversão passiva desde o inicio do dia até o fim da tarde, e também quase sempre à 
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noite. Durante todo este tempo, quanto tempo as crianças passam assistindo a 

programas de cunho evangélico.  

No Brasil, as redes de televisão vêem na deficiência da qualidade do ensino 

público uma oportunidade para dedicar boa parte de sua programação às crianças, com o 

apoio dos patrocinadores, que reconheceram o potencial do consumidor mirim, capaz de 

exercer forte poder de pressão na família, segundo GOMIDE (2002). 

Por estarem sempre presentes no dia a dia das crianças e serem regidos por 

questões de interesse, principalmente das organizações, os meios de comunicação, por 

vezes, são vistos como um canal sutil que influencia as crianças a praticar aquilo que 

vêem na televisão ou na internet.  

O problema que envolve essa questão é a idéia de que a criança é inexperiente 

para digerir o que lhe é transmitido pela mídia, sendo, assim, facilmente influenciada e 

persuadida. “A programação transmitida pela TV acaba tornando-se um ponto de 

referência na organização da família, está sempre à disposição, sem exigir nada em 

troca, alimentando o imaginário infantil com todo tipo de fantasia”, afirma Jorge (2004).  

O filósofo Walter Benjamin (1984) lembra que toda produção cultural voltada 

para as crianças representa um diálogo silencioso entre gerações, no qual uma geração 

propõe à outra, vindoura, concepções de mundo, de linguagem, de valores, de estética, 

de felicidade, enfim, de educação e de cultura.  

Tal qual brinquedos ou livros infantis, a programação televisiva voltada para as 

crianças expressa o projeto educativo de uma geração ou de um grupo, neste caso, 

marcado por todas as características que envolvem a época em que a televisão surge, em 

que se expande como tecnologia e se torna uma linguagem onipresente, inclusive entre 

as crianças. 

Apesar deste rico cenário, mídia, religião e infância, ainda há poucos estudos 

que abordam a relação das instituições religiosas com a mídia e seus efeitos na infância, 

principalmente acerca da apropriação de novas linguagens, técnicas e meios 

característicos do mundo profano (secular ou laico) como via de expressão do discurso 

religioso para conectarem-se com seus públicos. 

A divulgação religiosa por meio da televisão é solo comum, mas o estudo dos 

efeitos da recepção dos programas religiosos em crianças e pré-adolescente ainda é um 
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terreno inexplorado. Assim, seria de grande valor um estudo que verificasse a 

potencialidade do “programa religioso” como elemento favorecedor da experiência 

religiosa, ao representar uma forma possibilitadora da vivência religiosa da coletividade 

de acordo com moldes propostos pela comunicação moderna. Pode-se, por conseguinte, 

propor uma compatibilidade entre religião e televisão: ambas têm como mola 

propulsora o fato de dirigirem-se a grande número de pessoas. Nada mais natural, 

portanto, que um veículo de comunicação de massa como a televisão seja adotado como 

meio de difusão de uma religião que pretende atingir número cada vez maior de 

pessoas; portanto, religião de massa. 

Feitas estas considerações, faz-se necessário esclarecer que este estudo, nesta 

fase, não se propõe a oferecer uma análise exaustiva do tema abordado, e ainda, que a 

escolha do objeto de estudo, no âmbito da manifestação do fenômeno religioso na 

mídia, orientou-se para a intersecção dos campos, midiático e religioso. 

No campo midiático, optamos pela televisão uma vez este meio está presente em 

97,2 dos domicílios brasileiros, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicilio (PNAD – 2013). No campo religioso, selecionamos o evangélico por ser a 

segunda religião com o maior número de adeptos em Goiânia, Goiás, com 390,3 mil 

pessoas, ou seja. 32,07% dos goianienses se denominam evangélicos, conforme o Censo 

2010. Hoje, o Brasil é considerado o país com maior número de evangélicos, 33,8% de 

origem pentecostal. 

Definidos os critérios de análise, iniciou-se o delineamento do objeto de estudo e 

chegou-se a FonteTV, vinculada à Fundação Ministério Comunidade Cristã (na Fonte 

Tv Canal 5, Canal 4 NET, através da parabólica e também pelo Satélite Star One B4 ( 

BRASILSAT B4). Emissora de televisão neopentecostal que funciona tanto como canal 

aberto, quanto como pago. Entre as inúmeras possibilidades de programas oferecidos 

pela FonteTV foi selecionado o Programa Geração da Fonte por ser dirigido a crianças 

e pré-adolescentes, atendendo, deste modo, aos objetivos da investigação. Este 

programa corresponde ao gênero televisivo denominado “infantil”, seus apresentadores 

são Danny e Gui , sendo este gravado e veiculado de segunda a sexta feira, às 10h da 

manhã e às 14h e ainda aos domingos às 15h. A proposta do programa é educar com 

foco na evangelização.  
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A atual investigação exige uma pesquisa qualitativa para abordar este objeto de 

estudo. Entende-se assim que a escolha desta abordagem justifica-se pelos objetivos da 

pesquisa, que busca compreender as interpretações das crianças e pré-adolescentes 

acerca do fenômeno religioso na mídia televisiva, bem como, compreender o próprio 

fenômeno. 

Para se investigar os objetivos propostos será realizada uma ampla pesquisa 

bibliográfica que auxiliará na definição do quadro teórico de referência para a 

compreensão do fenômeno. 

Num segundo momento, a título de metodologia, este estudo realizará uma 

pesquisa de campo, a qual buscará dados selecionando 1 (um) programa por mês 

durante 1 (um) ano, previamente gravado em DVD, após entrevistas quantitativas com 

crianças e pré-adolescentes da comunidade cristã, e ainda com seus pais. Por fim, serão 

realizadas analises das entrevistas e também do Programa Geração Fonte. Neste 

aspecto, será observado como as crenças religiosas são transmitidas e recepcionadas no 

programa, suas dimensões verbais e visuais dos fatos assistidos nos desenhos e 

animações de auditório, atentando-se para o cenário, o figurino, o espaço para 

participação das crianças e a linguagem verbal e corporal dos personagens. Também, 

relativamente aos produtos comerciais oferecidos durante as propagandas, buscar-se-á 

descobrir a intencionalidade e qualidade da apresentação, os fins comerciais, a conduta 

moral e a finalidade de venda, estabelecendo em unidade de tempo o referencial de 

análise.  

O corpus da pesquisa será composto, pelo registro das entrevistas quantitativas e 

qualitativas, pelo episódio e pela propaganda em vídeo. A transformação destes dados 

coletados, ainda no seu estado bruto, em resultados de pesquisa envolverá a utilização 

de determinados procedimentos para sistematizar, categorizar e tornar possível sua 

análise. No caso específico da análise de comunicações, são exigidos mecanismos 

apropriados para encontrar, nos dados obtidos por meio de entrevistas, mensagens e 

documentos em geral, informações que ilustrem, expliquem ou ajudem a revelar o 

fenômeno religioso investigado. Entre esses mecanismos, inserem-se a análise de 

conteúdo e a análise de discurso como propostas teórico-metodológicas.  
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Para Bardin (1979), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de explicitação, 

sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuar 

deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, 

em que contexto e quais os efeitos pretendidos). Mais especificamente, a análise de 

conteúdo constitui: 

 

“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens” (Bardin, 1979:42). 

 

Quanto à análise do discurso, pode-se afirmar que esta envolve a reflexão acerca 

das condições de produção dos textos analisados situados em um contexto histórico-

ideológico mais amplo. A opção pela análise do discurso advém do fato de esta 

abordagem mostrar-se apropriada para buscar desvendar os mecanismos de dominação 

que se escondem sob a linguagem, não se tratando nem de uma teoria descritiva, nem 

explicativa, mas com o intuito de constituir uma proposta crítica que problematiza as 

formas de reflexão anteriormente estabelecidas. 

Ao utilizarmos está metodologia pretendemos elucidar a questão: Como a 

manifestação do campo religioso na mídia televisiva interfere na criação de novas 

práticas sócio-religiosas e discursivas e ajuda a construir um senso de pertença e 

identidade religiosa na criança e pré-adolescente? 

Nenhum resultado será apresentado neste artigo, uma vez que a pesquisa 

encontra-se em andamento. Apesar de esta análise constituir-se no estágio preliminar 

desta investigação, acreditamos que o propósito geral deste texto de apresentar os 

contornos da discussão mais ampla, como também, se o marco teórico dentro do qual 

esse tema de pesquisa se inscreve foi alcançado, assim como de apontar para os 

caminhos metodológicos pelos quais se está optando para apreender o conjunto de 

problemas instigados pelo objeto da pesquisa.  

A título de conclusão deste texto, é importante fazer ainda algumas 

considerações finais para fomentar a discussão, entre elas, a de que o fenômeno da 

religiosidade funciona como motivação da identidade grupal; ou seja, mesmo que uma 
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pessoa assista a um programa religioso na solidão de sua casa, ela está sendo convocada 

a ir a uma igreja, a compartilhar com os demais fieis, a vivencia material do sagrado e 

até mesmo a iniciativa de participar de grandes manifestações de ruas.  

Ponderamos que nenhum discurso é ingênuo, logo a aparente preocupação da 

Comunidade Cristã em veicular o Programa Geração da Fonte, como um programa 

Educativo com foco na evangelização, precisa ser estudada numa dupla lógica, a 

econômica e a simbólica. 

Também, este estudo parte da noção de que a lógica econômica faz com que 

todo organismo de informação aja como uma empresa, tendo por finalidade fabricar um 

produto que se define pelo lugar que ocupa no mercado de bens de consumo.  

A lógica econômica representa a ideologia capitalista bem característica no 

discurso midiático e, por conseguinte nos discursos que este engloba. 

Na sociedade contemporânea, o consumo é o seu maior símbolo. Também, o 

movimento neopentecostal não foge a uma lógica do consumo, mas o reafirma no 

discurso: é preciso consumir sim, mas produtos que possuam uma vinculação com os 

evangélicos.  

Por outro lado, a lógica simbólica faz com que todo organismo de informação 

tenha por vocação participar da construção da opinião pública. Conforme vimos os 

evangélicos querem um mundo melhor, para isso lançam mão do discurso do 

“reencantamento” do mundo, uma ordem social a partir do sagrado.  

O tema abordado certamente é vastíssimo, e por isso necessita de um 

aprofundamento acurado. No entanto, faz-se importante lembrar que religião, 

comunicação e infância são temas do cotidiano. Basta ligar a televisão para constatar 

que inúmeros programas religiosos são oferecidos para adultos e crianças, numa 

demonstração de que o campo religioso faz uso das técnicas e lógicas midiáticas como 

forma de permanência junto ao seu público, quase como uma forma de sobrevivência. 

Assim, não se comprova a idéia de que a religião seria substituída pelas novas 

tecnologias e pelo mundo do entretenimento. O que se vê é um fenômeno em 

transformação, por meio de uma “religião” que não se intimida diante do novo e de 

forma eficiente utiliza todos os meios de comunicação para expandir. Em contrapartida 

temos pessoas que mesmo portando em suas mãos um controle remoto para desligar ou 
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troca de canal no momento que quiser e sem censura, escolhem privilegiar os programas 

religiosos e reeleger de novo o sagrado.  
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Comunicação, Espaço e Jogo: O exemplo técnico das mídias locativas73 
 

Raniê Solarevisky de Jesus 

 

RESUMO 
 O uso da geolocalização em redes sociais da internet encontra-se num crescendo. Na 
busca de caminhos para tratar de pesquisas inseridas no campo da comunicação, a 
perspectiva de Vilém Flusser vem ganhando cada vez mais notoriedade. Suas reflexões 
em torno da intrincada relação entre Comunicação e Espaço parecem alinhadas com a 
grande expansão no uso de mídias locativas. Paralelo a esse processo, encontra-se a 
noção de que o homem contemporâneo, mais do que os de outrora, encontra-se 
inebriado pelo jogo – que assumiu novas formas mediáticas na figura dos videogames. 
E redes sociais como o Foursquare parecem reunir características que expõe exatamente 
o encontro desses dois movimentos. O exposto aqui vincula-se a uma pesquisa de 
mestrado que pretende investigar a natureza da relação entre comunicação e espaço na 
contemporaneidade, vista a partir de plataformas de interação baseadas em softwares de 
geolocalização 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Espaço, Jogo, Mídia Locativa, Flusser. 

 
 

15.1. INTRODUÇÃO 

 

Num campo fragmentado e ainda sem limites claros, as diversas teorias que o 

compõem e/ou o atravessam não formam um conjunto bem estruturado e coerente de 

pensamentos, mas uma profusão de caminhos possíveis para compreender determinados 

fenômenos (Cf. MARTINO, 2007). Se essa perspectiva se aplica ao campo da 

Comunicação, encontrar algum tipo de consenso é ainda mais difícil aqui, visto que a 

dificuldade para se estabelecer no meio acadêmico um único conceito que explique o 

que venha a ser Comunicação, definir o objeto/ fenômenos de estudo ou situar com 

precisão os limites do campo parece bastante clara para diversos autores da área 

(HOHLFELDT et al, 2007; TEMER, 2005; 2009; BRAGA, 2008; NORDENSTRENG, 

2007). 

As incertezas parecem se ampliar diante do volume de dados, da velocidade das 

conexões e dos fluxos das redes de nossos dias: o avanço da cibernética trouxe vários 

questionamentos quanto à possibilidade da comunicação homem-máquina e sobre nosso 

                                                 
73 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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sucesso em nos comunicarmos de fato uns com os outros a oceanos de distância. Sobre 

esse último aspecto, a ideia de espaço aparenta ter adquirido (ou realçado) um papel 

determinante na configuração dos processos de comunicação – a consciência clara de 

que habitamos uma "Aldeia Global" (MCLUHAN, 1990; 2007); a intersecção das 

ambiências virtual/real (LÉVY, 1996), a figura do cidadão ubíquo que se desloca pela 

cidade enquanto usa o celular (SANTAELLA, 2008) e a interação entre jogadores nas 

várias dimensões dos modernos videogames (NIETSCHE, 2006) são todos dramas 

comunicacionais de nossa época. 

Como produto desse contexto, surgem as mídias locativas. Estas, na figura de 

redes como o Foursquare, o Waze ou o Colab, são resultados do desenvolvimento das 

plataformas móveis de comunicação em conjunção com o aperfeiçoamento dos 

ambientes simulados por meio de softwares. Neste texto, pretende-se apresentar 

brevemente parte do substrato teórico que embasa uma dissertação de mestrado, cujo 

objeto empírico são as mídias locativas; mais especificamente, trataremos de forma 

breve de linhas de pensamento que evidenciam a associação entre Comunicação, Espaço 

e Tecnologia. A pesquisa a que nos referimos tem como perguntas de pesquisa as 

seguintes questões: Qual a natureza da relação entre comunicação e espaço na 

contemporaneidade, vista a partir de plataformas de interação baseadas em softwares de 

geolocalização? E qual o lugar da noção de jogo nessa relação? 

 

15.2. COMUNICAÇÃO, TEORIAS E PERSPECTIVAS 

 

Para Nordenstreng (2007), a emergência de novas mídias (jornais, rádio, 

televisão, cinema, etc.) associada ao consequente desenvolvimento de diferentes 

vertentes da comunicação ao longo dos anos (jornalismo, economia midiática, 

comunicação visual, etc.) fizeram crescer “galhos mais ou menos independentes do 

campo” (NORDENSTRENG, 2007, p. 221, tradução nossa). Como resultado, ao 

mesmo tempo em que começam a deixar sua raízes de bases sociológicas, os estudos em 

comunicação estão se tornando cada vez mais dependentes de aspectos empíricos e 

práticos da realidade (NORDENSTRENG, 2007). 
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Para Nordenstreng (2007), isso significa um maior número de pesquisas de natureza 

administrativa, em oposição a estudos com perspectiva crítica. Além disso, o mesmo 

autor aponta que não parece haver qualquer critério ou padrão – nem internacional, nem 

limitado a países – para a criação ou nomeação das várias subdivisões nos media 

studies. A consequência seria a fragmentação massiva do campo e uma enorme 

fragilidade na busca da formação de uma disciplina consolidada (NORDENSTRENG, 

2007). Embora compartilhem dessas conclusões, Martino (2007) e Braga (2008) têm 

interpretações distintas para suas implicações. Enquanto o primeiro não vê grandes 

problemas na fragmentação do campo, por entender que ela é inerente a qualquer 

ciência (MARTINO, 2007), Braga (2008), em sua análise sobre a emergência do estudo 

de caso como um modelo metodológico bastante presente nas pesquisas em 

comunicação, torna evidente o argumento de Nordenstreng (2007) quanto à crescente 

fundamentação empírica/prática nos estudos sobre comunicação. 

Na contramão da maior parte das pesquisas de e sobre comunicação de nossos 

dias, Flusser (Cf. 2002; 2007) investiga a comunicação humana em seu sentido lato, 

procurando delimitar conceitos e propor reflexões sobre os fenômenos de sua época 

causados pela mudanças nas tecnologias de comunicação74. Nascido na 

Tchecoslováquia e naturalizado brasileiro, Vilém Flusser dedicou-se ao estudo dos mais 

diversos tópicos na relação do homem com a técnica e suas produções. Suas reflexões, 

embora marcadas por revisões do próprio autor e dispersas em livros, ensaios, 

manuscritos e muitos textos sem data (FELINTO e SANTAELLA, 2012), estão 

intimamente reunidas sob conceitos ligados à relação entre Comunicação e Tecnologia, 

bem como das interações humanas com o (e no) espaço. 

O filósofo desenvolveu uma noção de comunicação situada em uma dimensão 

existencial – entendida como um artifício criado para que nos esqueçamos da solidão e 

da morte – atravessada por outra formal – relativa à tentativa humana de produzir e 

armazenar informações dotadas de significado. Dessa forma, a comunicação não pode 

ser estudada tão somente dentro do domínio das leis naturais, mas como um assunto das 

humanidades; para Flusser, os sons da fala ou os códigos da escrita não são atos 
                                                 
74 Flusser chegou a conceber a ideia de uma ciência para o estudo da Comunicação – a “Comunicologia” 
– que englobaria as pesquisas e teorias de todas as ciências humanas (Cf. FELINTO e SANTAELLA, 
2012; HANKE, 2004). 
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naturais, mas produtos eminentemente humanos. Diferente do resto dos animais, os 

seres humanos são conscientes de que a morte é inevitável e a solidão é algo a ser 

evitado; assim, o homem seria um animal “não-natural”. O pensamento segue a linha do 

postulado de Aristóteles que define o homem como um “animal social”: 

 

Apenas nesse sentido pode-se chamar o homem de um animal social, 
de um “zoon politikon”. Ele é um idiota (na origem da palavra, uma 
pessoa privada, Privatperson) caso não tenha aprendido a se servir dos 
intrumentos de comunicação, como, por exemplo, a língua. […] 
Certamente existem também relações “naturais” entre os homens, 
como a relação entre a mãe e o lactante ou então uma relação sexual, e 
pode-se afirmar que estas seriam as formas de comunicação mais 
originais e fundamentais. Mas elas não caracterizam a comunicação 
humana, e são amplamente influenciadas pelos artifícios [...] 
(FLUSSER, 2007, p. 89-90). 

 

Para Flusser, o canto dos pássaros, por exemplo, difere do diálogo humano 

porque esse último pertence ao que ele chama de “segunda natureza” – um domínio 

criado e sustentado por “símbolos organizados em códigos” (FLUSSER, 2007, p. 89). O 

convívio com e pelas coisas artificiais – o significado do anuir com a cabeça, a 

sinalização de trânsito, os móveis, as ruas, as cidades fabricadas pelos humanos – serve 

para nos fazer esquecer a vida sem sentido, solitária e finda na morte que encontramos 

na primeira natureza. E é justamente por isso, segundo Flusser, que frequentemente não 

nos atentamos para o caráter artificial da segunda natureza. Da mesma forma, o 

instrumento que utilizamos para moldá-la e recobrir a primeira natureza como uma 

camada – a comunicação – também tem seu caráter artificial camuflado, e passamos a 

trata-la como se fosse um dado da natureza. 

É a comunicação quem tece os véus da ciência, da filosofia e da religião para 

que deixemos de enxergar as intempéries do mundo da primeira natureza e possamos 

ver sentido no mundo codificado da segunda e, assim, evitar a evidência da solidão e da 

morte – de nós mesmos e daqueles que amamos75 (FLUSSER, 2007). Assim, 

estendendo o raciocínio de Aristóteles, Flusser alega que o homem comunica-se com 

                                                 
75 Flusser destaca em algumas passagens de seus textos (Cf. FLUSSER, 1999; 2002; 2007) que a 
associação da ideia de morte com termos negativos ou com a ideia de um “fim” é própria ao imaginário 
do Ocidente; no Oriente, “as pessoas não querem viver (pois a vida é considerada um sofrimento), no 
entanto é necessário reencarnar” (FLUSSER, 2007, p. 206). 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

205 
 

seus iguais “não pelo fato de ser um animal social, mas sim porque é um animal 

solitário, incapaz de viver na solidão” (FLUSSER, 2007, p. 91). O ato de comunicar-se, 

portanto, não é apenas uma potência que se escolhe executar; mas uma necessidade que 

serve à tarefa de dar sentido à vida. 

Sob outro ângulo, Flusser define a comunicação como um processo artificial 

centrado, sobretudo, no ato de “armazenar, processar e transmitir informação 

adquirida” (FELINTO e SANTAELLA, 2012, p. 58). É necessário salientar, no entanto, 

que a "informação" a que se refere Flusser está necessariamente inserida em sistemas 

simbólicos. Essa configuração só é possível devido à existência de códigos – ou 

sistemas de símbolos – cujo objetivo é possibilitar a comunicação entre os homens 

(FLUSSER, 2002; 2007). Eles conferem à comunicação a capacidade de substituir a 

vivência daquilo a que se refere; ou, dito de outra forma, a capacidade de mediar:  

 

Os homens têm de se entender mutuamente por meio dos códigos, 
pois perderam o contato direto com o significado dos símbolos. O 
homem é um animal "alienado" (verfremdet), e vê-se obrigado a criar 
símbolos e a ordená-los em códigos, caso queira transpor o abismo 
que há entre ele e o "mundo". Ele precisa "mediar" (vermitteln), 
precisa dar um sentido ao "mundo" (FLUSSER, 2007, p. 130). 

 

De acordo com o filósofo, os meios de que nos utilizamos para fazer essa 

mediação – e, portanto, para armazenar, processar e transmitir informação – variaram 

enormemente ao longo dos séculos e mudaram nossa forma de interagir com o mundo e 

entre nós mesmos. O surgimento de novas tecnologias ou mudanças pontuais na forma 

como estruturamos o mundo da segunda natureza conformou certos períodos de tempo 

em que podiam se observar o uso predominante de suportes específicos para a 

comunicação em detrimento de outros. As passagens entre esses períodos são 

entendidas por Flusser como as três grandes “catástrofes”76, que nos fizeram avançar no 

que o filósofo chama de “escalada da abstração” (BAITELLO, 2006). 

                                                 
76 Flusser apresentou sua teorização sobre as catástrofes humanas pela primeira vez em um dos 
“Seminários do Celeiro” (Internationale Kornhaus Seminare), entre 1984 e 1993, na pequena aldeia de 
Weiler, nos Alpes Alemães (Cf. BAITELLO, 2006). Referências à ideia das catástrofes podem ser 
encontradas em diversos ensaios e publicações de sua autoria (Cf. FLUSSER, 1985; 2002; 2007). 
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Nesse modelo, a comunicação se daria em níveis de uso dos sentidos e dos 

suportes que os representam ou transportam, delimitando a comunicação tridimensional 

(aquela realizada com o corpo e seus sentidos), bidimensional (feita através de imagens 

e sinais gráficos), unidimensional (produzida sobre as linhas; representações pictóricas 

como a escrita) e nulodimensional (relativa aos números e códigos binários dos 

dispositivos). É importante notar que embora Flusser associe essas dimensões às 

transformações que ocorreram na comunicação humana ao longo da História – numa 

escala que vai dos grunhidos dos neandertais à fala de um avatar em um jogo de 

videogame –, não se sugere que uma dimensão substitua a outra (FLUSSER, 2007; 

MENEZES, 2009). 

As transformações listadas por esse processo têm relação íntima com a forma 

como interagimos com o espaço e os objetos que estão nele. Na primeira catástrofe, a 

“hominização”, o homem cria ferramentas de pedra e, na condição de nômade, apreende 

os significados que cria para o mundo pelo caminhar, com o uso dos sentidos expressos 

e recebidos pelo corpo (FLUSSER, 2002, 2007; BAITELLO, 2006); impera aqui a 

tridimensionalidade da comunicação. A segunda catástrofe, a “civilização”, ocorre 

quando os humanos passam a fixar-se na terra e possuir coisas. Nesse estágio – embora 

a palavra possa dar um sentido de “evolução”, não é exatamente nesses termos que 

Flusser situa a explicação –, criam-se a escrita e as imagens tradicionais, e o homem, 

sem deslocar-se, passa a significar e apreender o mundo pela mediação desses suportes 

(Cf. FLUSSER, 2002; 2007; BAITELLO, 2006). É o período em que predominam a 

comunicação unidimensional e bidimensional. 

A terceira catástrofe, sem nome e ainda em curso, ocorre quando as casas 

tornam-se inabitáveis, pois por todos os lados entra o vento da informação, “com suas 

imagens técnicas, transmitidas pelas tomadas de eletricidade” (BAITELLO, 2006, p. 3). 

Predomina aqui a nulodimensão, onde as imagens técnicas ganham relevância, geradas 

por algoritmos e códigos binários da televisão ou, avançando no tempo, do computador 

e seus dispositivos derivados. As coisas perdem valor, e vê-se surgir um novo tipo de 

coisa: o “inobjeto”, ou as “não-coisas”, compostas de informação pura e desprovida de 

matéria (FLUSSER, 2006; 2007). Nessa configuração, retorna a figura do homem 

nômade – mas que se move agora a partir das imagens técnicas e simulações; é seu 
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espírito, sua consciência quem se move, fazendo-o viajar por todo o mundo sem que 

precise se levantar do sofá, por exemplo. 

A descrição remete claramente à imagem da "Aldeia Global" de McLuhan77: 

novos meios, como a televisão, romperam com o predomínio do sentido da visão 

(MCLUHAN, 1990; 2007) trazendo de volta o uso intensivo da oralidade das tribos e a 

noção de espaço comum e compartilhado de outrora, com a diferença de que esse 

espaço não é mais, tão somente, uma praça, mas um planeta que “agora dá a impressão 

de um bairro que a gente pode percorrer numa caminhada” (MCLUHAN, 2007, p. 219). 

Frequentemente nas produções do autor canadense há menções a essa espécie de retorno 

a uma ambiência anterior – tal qual na escalada da abstração de Flusser. 

O aforismo "o meio é a mensagem" pretende inferir que os efeitos de uma nova 

tecnologia, toda vez que ela surge, se fazem ver nas “relações entre os sentidos e nas 

estruturas de percepção humana” (MCLUHAN, 2007, p. 34). Assim, as mudanças 

sociais são causadas pelos novos contextos sociais que um novo meio produz. McLuhan 

(1977; 1990; 2007) considera que o homem mecanizado, isolado e intimista nascido 

após o advento e predomínio da cultura livresca – semeada pelo desenvolvimento da 

tecnologia da prensa mecânica – foi antecedido por um outro, imbuído de um espírito de 

comunidade e cuja percepção e apreensão do mundo estavam ligadas à tradição oral da 

comunicação. E é essa ambiência na qual se tem consciência de ser parte de uma 

communitas que representa a ideia de "Aldeia Global" (McLuhan, 1990; 2007). De 

acordo com McLuhan (1990; 2007) se e a prensa de Guttenberg deu início à hegemonia 

da cultura livresca, o primeiro meio elétrico a transformar o globo em um lugar menor 

teria sido o telégrafo. 

Numa abordagem antropológica da Comunicação, James Carey (2009) aponta a 

história de desenvolvimento do telégrafo como exemplo do que chama de uma visão da 

comunicação como transmissão, em oposição à negligenciada visão da mesma como 

ritual. A primeira perspectiva, mais comumente lembrada na tradição dos estudos sobre 

comunicação, "é geralmente definida por termos como 'enviar', 'transmitir', ou 'dar 

                                                 
77 Embora Flusser faça referências indiretas à obra do autor canadense (Cf. FLUSSER, 2002; 2007), 
inclusive citando o icônico “o meio é a mensagem”, o autor não chega a fazer qualquer menção direta na 
bibliografia consultada à ideia de “Aldeia Global”. 
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informação a outros'. É formada por uma metáfora da geografia ou transporte" 

(CAREY, 2009, p. 12, tradução nossa). Já a concepção que se refere à comunicação 

como um ritual "está ligada a termos como 'compartilhamento', 'participação', 

'associação', 'agremiação' e a 'posse de uma fé comum'" (CAREY, 2009, p. 15, tradução 

nossa), e portanto, remonta à raiz da palavra dos sentidos replicados em "comunidade" e 

outras palavras que remetem à ideia de "comum". 

Sobre a primeira visão, Carey (2009) localiza sua naturalização no fato de se 

perceber, inclusive na instalação das linhas de telégrafo o transporte de produtos e 

pessoas e o movimento no transporte de informação como processos essecialmente 

iguais. Assim, ao situar a transmissão de sinais ou mensagens no centro das discussões 

em torno do objeto "comunicação", essa concepção subsidia a existência de 

interpretações como a da Teoria Matemática da Informação e, até certo ponto, alguns 

elementos da perspectiva de Flusser. É bastante claro, por exemplo, o trato da 

comunicação como "transmissão" no que já chamamos de dimensão "formal" da 

comunicação em Flusser; em outro eixo, a concepção existencial da comunicação para o 

filósofo tcheco tem vários de seus aspectos representados de forma evidente no que 

Carey denomina ser uma visão da comunicação enquanto "ritual". 

Sob a perspectiva de Carey, a comunicação seria "um processo pelo qual 

mensagens são transmitidas e distribuídas no espaço para o controle da distância e de 

pessoas" (CAREY, 2009, p. 13, tradução nossa). No século XIX, jornais, livros e todo 

tipo de publicação precisavam ser distribuídos por canais diversos de transporte se 

quisessem ser lidos. Embora o telégrafo tenha rompido com essa lógica, a associação do 

fenômeno "comunicação" com termos utilizados na logística do transporte – enviar, 

receber, transmitir, etc. – seguem como naturais. A concepção de comunicação como 

transmissão, portanto, embasou o surgimento de pesquisas empiricistas e funcionalistas 

e o florescimento de estudos sobre o alcance e a eficiência das comunicações, bem 

como as diversas pesquisas sobre os efeitos surtidos pelos meios. 

Embora alguns dos termos utilizados por Flusser se inscrevam no conjunto 

daqueles que se associam a essa concepção de comunicação – sobretudo os termos 

relacionados ao universo da cibernética, como aqueles que constam na definição de 

comunicação: "informar, processar e transmitir informações" –, faz-se necessário 
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destacar que as posições de Flusser parecem muito mais bem alinhadas com a visão da 

comunicação como "ritual". Nessa última, exploram-se as relações de sentido entre as 

antigas raízes coincidentes de "comunicação" e "comunidade", "comum", "comunhão". 

A relação com a concepção existencial de comunicação de Flusser é patente, ao se 

evidenciar que o ser humano busca comunicar-se para fugir da solidão e dar sentido à 

vida por meio de uma camada de significados aplicada sobre a realidade – que é 

legitimada, construída e representada por elementos da cultura. 

 

15.3. ESPAÇOS DE NOSSO TEMPO 

 

Para nos comunicarmos, criamos um mundo – a “segunda natureza” ou “mundo 

codificado”, abstrato – onde pudéssemos executar o ritual do “tornar comum”. No 

entanto, ao fazê-lo, nos distanciamos da primeira natureza e passamos a depender de 

meios que abstraíssem nossos sentidos. Estes agiam significando o mundo “natural”; 

recobrindo o espaço e os objetos com camadas de símbolos que pudessem traduzi-la 

para a bolha do mundo técnico que criamos e no qual passamos a (con)viver. Assim, se 

o livro foi capaz de “abstrair a visão”, os videogames já parecem ter chegado na 

mediação tátil de objetos (que frequentemente sequer são reais). As tecno-imagens, 

portanto, 

 

nada mais têm a ver com as imagens tradicionais, pois são frutos da 
etapa seguinte na escalada da abstração: não possuem mais nenhuma 
corporeidade, são uma fórmula, um cálculo, um algoritmo (que apenas 
se projeta sobre um suporte qualquer: papel, vidro, parede e até 
mesmo a névoa, o vapor ou o ar). Elas são nulodimensionais, uma vez 
que a última dimensão espacial que lhes restava foi subtraída 
(BAITELLO, 2006, p. 4-5). 

 

De forma similar, o espaço sempre existiu em dimensões não materiais – 

visíveis, por exemplo, nas representações que o homem primitivo fazia do ambiente nas 

paredes de suas cavernas. As representações espaciais que produzimos em nossa Era já 

não guardam uma relação tão íntima com os átomos, e os suportes que utilizamos para 

representar o espaço não são materiais concretos, mas bits de informação que geram 
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simulações de todos os tipos78. A grande diferença dos ambientes gerados em 

computador com as representações de outrora é a possibilidade de agir dentro deles 

(MURRAY, 1997; NITSCHE, 2006). Criamos, com a manipulação de informação pura, 

novos espaços interativos e, ao mesmo tempo, novas formas/códigos para nos 

comunicarmos dentro deles (LEMOS, 2002; 2005; NITSCHE, 2006). 

Tais espaços estão “materializados” no que costumamos chamar de 

“ciberespaço” (LEMOS, 2002; LEVY, 1996) e nos ambientes gerados pelos 

videogames (NITSCHE, 2006; MURRAY, 1997), por exemplo. Assim, o homem pode 

visitar um país sem nunca ter pisado nele, explorando todo o mundo sem se levantar de 

sua cadeira – realidade tornada possível pelos dados que lhe chegam através das 

diversas telas que manipula. Tais informações – cujo volume e velocidade de circulação 

só parece aumentar – são emitidas por dispositivos eletrônicos (Tvs, computadores, 

etc.), cuja importância em termos de hardware (suporte técnico físico) diminui cada vez 

mais em favor do software (programa) (FLUSSER, 2006; MANOVICH, 2009).“A 

prova disso é que o suporte (o hardware) está ficando sempre mais barato e a 

informação mesma (o software) sempre mais cara” (FLUSSER, 2006, p. 41). 

Nesse sentido, o valor de possuir objetos e lidar com eles vem cedendo espaço 

gradativamente ao de ter acesso a informações e vivenciar experiências; processo que 

engendra a construção de um novo tipo de ser humano (FLUSSER, 2006). Este novo 

homem “não será ator: não haverá mais nem ato, nem ação, nem atividade. Será 

jogador: haverá estratégia, projeto, programa [grifo nosso]” (FLUSSER, 2006, p. 41). 

 

O novo homem, tal como está surgindo em nosso entorno e em nosso 
próprio íntimo, será ser sem mãos, ser de mãos atrofiadas. Não 
manipulará objetos. Não “trabalhará”, não terá “práxis”. O que restará 
das mãos serão as pontas dos dedos. Com elas o novo homem 
movimentará teclas. A fim de compor, decompor e recompor símbolos 
em sistemas informativos. […] Em vez de agir, o novo homem 
decidirá. Homo ludens e não mais homo faber. A sua vida não mais 
será “drama”, mas será “espetáculo”. O propósito da vida não mais 

                                                 
78 Alguém poderia apontar um erro nessa afirmação ao dizer que o computador é um objeto concreto que 
serve à produção desses novos espaços; um exame mais cuidadoso da situação, no entanto, demonstra que 
o hardware não é diretamente responsável pela criação desses ambientes, mas o software que se utiliza 
para construí-los.  
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será fazer e ter, mas conhecer, vivenciar e gozar. [...] Visão fantástica 
essa, mas que já está se realizando (FLUSSER, 2006, p. 41)79. 

 

Dessa forma, o homem que está se formando em nossos dias tem uma relação 

com o mundo (ainda mais) pautada na experiência lúdica. A tomada de decisões 

regulada pela estratégia, e a vivência de uma atividade que guarda sentido em si mesma 

são aspectos que formam a ideia de “jogo” (HUIZINGA, 2007). Huizinga (2007) define 

o jogo como 

 

uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 
uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA, 
2007, p. 32). 

 

Assim,  haveria uma espécie de “círculo mágico”; um “lugar especial criado pelo 

jogo no tempo e no espaço. […] um espaço finito, com possibilidades infinitas 

[tradução nossa]” (SALEN e ZIMMERMAN, 2003, p. 95). Participar de um jogo, 

portanto, exige de seus jogadores certo grau de imersão. Murray (1997), ao descrever a 

imersão nos ambientes digitais, aponta que precisamos sustentar o encanto do mundo 

em que acabamos de entrar mantendo-o isolado da realidade. É por esse motivo que a 

trapaça, por exemplo, desfaz o “círculo mágico” do jogo, fazendo que ele deixe de 

operar de acordo com as regras estabelecidas dentro de um tempo/espaço específicos e 

se dissipe no tempo/espaço comum (HUIZINGA, 2007). 

Para Murray (1997), o que operaria a transição entre o espaço/tempo limítrofes 

de uma narrativa (como a de um jogo) e o mundo “real”, por assim dizer, seriam os 

“objetos transicionais”. Estes funcionam como “portões” que separam canais de acesso 

a realidades distintas; “O encanto com o computador cria para nós um espaço público 

que sentimos ser também muito privado e íntimo. Em termos psicológicos, 

computadores são objetos limiares, localizados no limite entre a realidade externa e 

nossas mentes [tradução nossa]” (MURRAY, 1997, p. 99). 

                                                 
79A citação pertence a um artigo de Flusser (2006) que, de acordo com a introdução de Mario Ramiro, foi 
encontrado sem data, mas “podemos supor que ele pertence à série dos anos oitenta, período de intensa 
atividade produtiva do filósofo” (RAMIRO in FLUSSER, 2006, p. 39). 
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No caso das redes sociais de geolocalização, o objeto transicional é o próprio 

celular (e/ou qualquer aparelho portátil utilizado para conectar-se à rede); é ele quem é 

capaz de conectar e realizar a passagem entre o mundo “real” físico e o ambiente 

interativo da rede social. Há que se considerar, no entanto, que as mídias locativas 

criam, através de processos contínuos de territorialização/desterritorialização referidos 

por Lemos (2005; 2008), espaços híbridos ou intersticiais (SANTAELLA, 2008c). Estes 

situam-se justamente na intersecção entre o local onde o usuário se locomove 

fisicamente e o ciberespaço que ele acessa através das informações em bits de seu 

aparelho. Pellanda (2011) se refere ao “lugar” e ao “encontro físico” como “elementos 

novos na sociabilização da cibercultura, [...] mais ligados ao mundo pré-internet e que 

agora são potencializados e amplificados” (PELLANDA, 2011, p. 166). 

Nesse sentido, Santaella (2008b) ressalta que os espaços públicos das metrópoles 

(ruas, praças e afins) vinham há muito perdendo a função de pontos de encontro e 

convivência, operando tão somente como locais de passagem e trânsito. As mídias 

locativas, na figura de dispositivos sensíveis ao contexto, renovariam os espaços da 

cidade como instâncias de encontro. O retrato é ainda mais significativo quando 

notamos a implementação da função de geolocalização em grandes redes sociais da 

internet, como o Facebook e o Twitter; em grandes empresas do setor de tecnologias da 

informação, na figura do Google Latitude; ou ainda na criação de redes voltadas 

especificamente a esse fim, como o Foursquare, o Waze ou o Colab. 

 

15.4. CONCLUSÕES 

 

É nítida, pelo exposto até aqui, a identificação de um novo tipo de homem que 

habita nosso mundo sob a figura de um jogador – que vive não em um espaço fixo, 

como o homem da segunda catástrofe de Flusser (2002; 2007), mas sob uma nova forma 

de nomadismo. Esses dados, que nos convidam à exploração dos conceitos de "Espaço" 

e "Jogo" nessa nova configuração, serão explorados na versão final da pesquisa indicada 

nesse texto. Dessa forma, esperamos incluir discussões que não tenham sido exploradas 

de maneira apropriada, relações e diferenciações que não foram enfatizadas nesse tópico 

e o que mais parecer importante para o arrazoado teórico que suporta a pesquisa. 
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As categorias de "jogo" e "espaço" nas obras de Flusser, convidam-nos ainda, 

por sua pronunciada importância e centralidade para a sustentação dos argumentos do 

autor (e da pesquisa que apresentamos aqui), a uma exploração que as relacione. Qual o 

espaço em que o(s) jogo(s) da era iniciada após a terceira catástrofe se realiza(m)? 

Como nos deslocamos, interagimos ou construímos relações nesse(s) espaço(s)? De que 

forma esse espaço se posiciona frente à noção de cyberespaço? Como o novo homem se 

comunica, uma vez que agora assume o papel de um jogador? Como a formação de 

redes de comunicação se articulam com as estratégias de um jogo? Como as dimensões 

da escalada da abstração de Flusser fornecem interpretações sobre o espaço de nossos 

dias? 

A ideia de mapa como representação gráfica do pensamento humano; mais da 

imbricada relação entre comunicação e espaço; a criação e a convivência em ambientes 

virtuais; e a experiência da cultura e da comunicação como jogo constituem alguns dos 

pontos que vão dar seguimento às reflexões expostas aqui. Para isso, exploraremos mais 

conceitos dos autores já citados nessa primeira parte e passaremos a recorrer a tantos 

outros, tais como Lemos (2002; 2005; 2008; 2013), Santaella (2008), Huizinga (2007), 

Manovich (2009; 2012), Nietsche (2006), Galloway (2007) e outros referenciados na 

bibliografia deste texto. Assim, embora nossa exposição aqui tenha se limitado a 

apresentar as ideias gerais de Flusser sobre comunicação e tensioná-las com algumas 

teorias que tocam a tríade Comunicação/Espaço/Tecnologia, destacamos que a 

discussão de outras perspectivas, o estabelecimento de relações, e uma exploração mais 

densa de interpretações e conceitos propostos por Flusser serão realizados em seções 

específicas do texto final da pesquisa. 

Após a apresentação desses três conceitos-chave, pretendemos dedicar um 

capítulo à metodologia que iremos utilizar e um outro reservado para as análises 

propriamente ditas. O trabalho irá constituir-se de uma análise bibliográfica das 

produções que possam fornecer dados para enfrentamento de nossa questão-problema, 

utilizando como suporte empírico o caso da rede social de geolocalização Foursquare – 

o que nos obriga a incluir referências a aplicativos que operam de forma semelhante a 

essa rede. Para não perdermos de vista aspectos essenciais para a pesquisa e dedicarmos 
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muito espaço ao tratamento de elementos secundários, adotaremos a perspectiva dos 

Software Studies para formatar parte de nossa metodologia. 

Defendida por Manovich (2009; 2012) e Fuller (2006), por exemplo, a corrente 

apregoa que o uso de softwares em nossos dias obriga-nos a reconfigurar os conceitos e 

teorias que utilizamos na análise de fenômenos e objetos culturais. Manovich (2012) 

aponta que o modelo de análise baseado em “documentos”, ou seja, conteúdo enviado 

ao consumidor por meio de cópias físicas (livros, filmes, gravações de áudio) ou 

transmissões elétricas (televisão), não pode ser aplicado a situações que envolvem 

usuários de software. Estes últimos, ao jogar num videogame, explorar um site 

dinâmico ou “usar um aplicativo num telefone móvel para localizar lugares específicos 

ou amigos por perto” (MANOVICH, 2012, p. 3, tradução nossa) estão interagindo com 

software performances dinâmicas. 

Nessa configuração, “o que estamos experienciando é construído pelo programa 

em tempo real. […] Mesmo em casos simples, como a visualização de um texto em 

PDF […], ainda estamos lidando com software performances, já que é o programa 

quem define as opções para navegar, editar e compartilhar o documento, ao invés do 

próprio documento” (MANOVICH, 2012, p. 3, tradução nossa). Dessa forma, parece-

nos fundamental escolher métodos e técnicas de pesquisa que levem em conta essa 

forma de interagir e se comunicar nesses ambientes, advogada por Manovich (2009; 

2012) e Flusser (2007; 2008) como sendo de “um novo tipo”. Eis porque não se pode 

recorrer de forma absoluta, sem muitas ressalvas e um enorme risco de se perder o 

essencial, a metodologias centradas na análise de conteúdos e mensagens – abordagens 

típicas nos estudos em comunicação (FLUSSER, 2007; MANOVICH, 2012) e 

solidificadas por uma visão da comunicação como transmissão (CAREY, 2009). 
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As Narrativas Organizacionais no Contexto da Cultura Tecnologizada80 
 

Rose Mendes da Silva 

Maria Francisca Magalhães Nogueira 

 
RESUMO 
Abordam-se as narrativas no contexto da comunicação nas organizações diante das 
novas tecnologias. Para chegar à discussão central proposta se busca compreender o que 
vem a ser narrativa, como ela se insere nas organizações e no processo de comunicação 
organizacional. São apresentados conceitos sobre cultura e a cultura das organizações 
como temáticas que estão envolvidas nas narrativas da comunicação organizacional, 
tendo em vista que a cultura organizacional permeia todos os âmbitos de uma 
organização. Aborda-se ainda uma forma específica de narrativa que se presta à 
comunicação nas organizações: a storytelling. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Narrativas.  Comunicação organizacional. Cultura. 
Novastecnologias. 
 
 
16.1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo trata das narrativas no contexto da comunicação nas organizações 

diante das novas tecnologias. Para chegar à discussão central proposta é preciso 

compreender o que vem a ser narrativa, como ela se insere nas organizações e no 

processo de comunicação destas. Também são apresentados conceitos sobre cultura e a 

cultura das organizações como temáticas que estão envolvidas nas narrativas da 

comunicação organizacional, tendo em vista que a cultura organizacional permeia todos 

os âmbitos de uma organização.  

Aborda-se ainda uma forma específica de narrativa que se presta à comunicação 

nas organizações: a storytelling, entendida aqui como uma forma de persuasão no 

sentido de se alcançar os objetivos organizacionais, e de preservação da memória 

organizacional, mediante as possibilidades apresentadas pelas novas tecnologias.  

Ressalta-se que não se tem a pretensão de esgotar os assuntos aqui apresentados, 

mas tão somente de discuti-los visando entendê-los melhor. Para tanto, foram eleitos, 

como autores privilegiados para referenciar os assuntos tratados, Edgar Morin, Zygmunt 

Bauman, Paul Virilio e Douglas Kellner na temática cultura; Sérgio Moretti, João 
                                                 
80 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Curvello, Rudimar Baldissera, Margarida Kunsch e Marlene Marchiori para abordar 

cultura e comunicação nas organizações; e Barthes como guia para falar sobre 

narrativas, entre outros. 

 

16.2. AS NARRATIVAS E A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES, PARA 

COMEÇO DE CONVERSA 

 

O termo ‘narrativa’ é originário do latim e quer dizer conhecer, transmitir 

informações. Para Sodré e Ferrari (1986, p. 11), narrativa “[...] é todo e qualquer 

discurso capaz de evocar um mundo concebido como real, material ou espiritual, 

situado em um espaço determinado. [...] Mas a narrativa não é privilégio da arte 

ficcional”. A narrativa cerca as pessoas desde o momento que se consegue compreender 

a fala e fornece aos indivíduos uma ferramenta para aprender e ensinar uns aos outros.  

Segundo Arab, Domingos e Dias (2011, p. 3), “[...] as narrativas nascem pelo 

poder do homem combinar os símbolos. [...] Foi o surgimento do homem cultural que 

deu luz à narrativa”. Para Polkinghorne (1988, p. 1 apudArab, Domingos e Dias, 2011, 

p. 3), a narrativa “[...] é um processo cognitivo que organiza as experiências humanas 

em episódios temporalmente significantes [e] que usamos para explicar nossas ações e 

as dos outros”.  Neste sentido, o homem usa a narrativa desde sempre, seja para se 

comunicar com seus pares, para expor pensamentos, sentidos e/ou percepções ao seu 

redor. E ainda em tentativas de explicar a origem de assuntos que não lhe estão claros 

(através dos mitos) ou para registrar fatos na memória – como exemplo disso se tem as 

pinturas rupestres como possibilidade de primeira narrativa imagética registrada 

(ARAB; DOMINGOS; DIAS, 2011). 

Barthes et al (1971, p. 19) afirmam que “[...] a narrativa está presente em todos 

os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; [...] começa com a própria 

história da humanidade”. Além de estar em todos os tempos e lugares, está presente em 

tudo, podendo ser articulada pela linguagem oral, escrita ou imagética. No âmbito 

organizacional, conforme Poupinha (2007), as narrativas aparecem claramente na 

comunicação da organização com seus públicos, isto 
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[...] considerando que acima de tudo se representam realidades e se 
contam “estórias” acerca de seus factos e, de modo mais lato, dos seus 
assuntos. Essa narratividade implica, em algum grau, aspectos de 
dramaturgia organizacional, no sentido em que se compõem quadro de 
autoapresentação da organização para utilização pública, em 
“frontstage”, opondo-se esta noção à idéia de “backstage”, de 
comportamentos menos construídos e menos direccionados para a 
valorização pública da organização. (POUPINHA, 2007, p. 701). 

 

A comunicação organizacional possui pelo menos dois vieses: um formal e outro 

informal. E as narrativas permeiam as duas. A formal é aquela planejada, que realiza os 

processos formais de comunicação da e na organização, e utiliza os canais formais de 

comunicação – que Baldissera (2009) chama de organização comunicada. A informal é 

aquela que contempla toda a comunicação que se realiza nas diferentes relações que os 

sujeitos estabelecem com a organização e que não está sob seu controle – que seria a 

organização comunicante para o citado autor. 

Baldissera (2009) chama a atenção para a necessidade de se observar que a 

comunicação organizacional não se restringe à fala autorizada, ou seja, aos processos 

formais. Antes ela é um processo complexo, que engloba também as relações de 

comunicação que desequilibram a organização e que estão ligados à organização 

comunicante. Comenta ainda que a urgência nas decisões, o enfraquecimento dos 

vínculos, a velocidade com que as informações circulam a tendência ao espetáculo, a 

valorização do imediato e o desejo de fórmulas que permitam a mensuração de tudo – e 

que são características da sociedade contemporânea –, podem levar à tendência de se 

reduzir a comunicação organizacional àquela planejada. Para este autor, toda 

comunicação que diz respeito à organização é comunicação organizacional. 

Em seus estudos, Baldissera (2009) também se espelha em Morin (2003), autor 

que aplica o conceito de complexidade ao processo comunicacional.  

 

A comunicação ocorre em situações concretas, acionando ruídos, 
culturas, bagagens diferentes e cruzando indivíduos diferentes. Ela é 
sempre multidimensional, complexa, feita de emissores e de 
receptores (cujo poder multidimensional não pode ser neutralizado por 
uma emissão de intencionalidade simples). O fenômeno 
comunicacional não se esgota na presunção de eficácia do emissor. 
Existe sempre um receptor dotado de inteligência na outra ponta da 
relação comunicacional. A mídia permanece um meio. A 
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complexidade da comunicação continua a enfrentar o desafio da 
compreensão. (MORIN, 2003, p. 12). 

 

Muitos estudiosos do campo comunicação organizacional na Europa e na 

América Latina, incluindo o Brasil, trabalham este tema em uma perspectiva ampla – 

que não deixa de ser complexa, abrangendo as várias modalidades da comunicação na 

organização: administrativa, interna, institucional, mercadológica ou de negócios. E têm 

como ênfase as estratégias voltadas para resultados e ganhos de retornos de imagem e 

identidade corporativa. Kunsch (2006) é uma destas estudiosas que defendem a adoção, 

por parte das organizações, de uma filosofia da comunicação integrada.  

 

Esta concepção procura contemplar uma visão abrangente da 
comunicação nas e das organizações, levando em conta todos aqueles 
aspectos relacionados com a complexidade do fenômeno 
comunicacional inerente à natureza das organizações, bem como os 
relacionamentos interpessoais, além da função estratégica e 
instrumental. (KUNSCH, 2006, p. 14). 

 

De certa forma, Kunsch (2006) corrobora a ideia de Morin (2003) sobre a 

complexidade do processo comunicacional, e considera que a comunicação deve, antes 

de tudo, ser entendida como parte inerente à natureza das organizações. As quais são, 

segundo esta autora, formadas por pessoas que se comunicam entre si e que, por meio 

de processos interativos, viabilizam o sistema funcional para sobrevivência e 

consecução dos objetivos organizacionais em um contexto de diversidades e de 

transações complexas. “Portanto, sem comunicação as organizações não existiriam. A 

organização é um fenômeno comunicacional contínuo”, afirma Kunsch (2006, p. 1).  

De acordo com Kunsch (2006), há uma corrente de estudiosos que defendem que 

a organização em si é comunicação e que ela se auto-organiza com a e graças à 

comunicação. No entanto, sabe-se que as narrativas comunicacionais que ocorrem no 

âmbito organizacional são condicionadas a uma série de fatores ou variáveis. E o fato de 

as organizações serem compostas por pessoas que possuem os mais diferentes universos 

cognitivos e as mais diversas culturas e visões de mundo implica, por si só, na 

complexidade que é pensar a comunicação nas organizações ou as organizações como 

comunicação. 
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[...] trata-se de trabalhar a comunicação não de um ponto de vista 
meramente linear, mas de considerar, sobretudo, um processo 
relacional entre indivíduos, departamentos, unidades e organizações. 
[...] quando se fala em comunicação organizacional, temos que 
primeiramente pensar na comunicação humana e nas múltiplas 
perspectivas que permeiam o ato comunicativo no interior das 
organizações. [...] pensar [...] que os seres humanos não vivem sem se 
comunicar. (KUNSCH, 2006, p. 2). 

 

A compreensão desta cena organizacional, carregada de subjetividades, exige 

novas abordagens, na visão de Almeida (2006). Para esta autora, é preciso aprender a 

lidar com este ambiente organizacional contemporâneo, caracterizado por mudanças que 

determinam novos cenários, a coexistência de mundos distintos, complexos, ambíguos e 

fluidos. Tem-se então que realizar “[...] um movimento de contínua reinterpretação da 

realidade e das relações, a partir de redes subjetivas criadas e recriadas por meio da 

troca de recursos e informações entre os membros da organização e da sociedade.” 

(ALMEIDA, 2006, p. 34). 

Marchiori (2006), por sua vez, diz que cultura e comunicação são recursos 

estratégicos e indissociáveis, portanto, responsáveis pelo bom desempenho das 

organizações. Ambos contribuem para definir reputação, imagem e identidade 

organizacional a partir de um processo permanente de difusão de informações sobre os 

aspectos construtores da cultura organizacional e do desempenho da empresa perante o 

mercado, considera esta autora. 

 

16.3. A IMPORTÂNCIA DA CULTURA NA COMPREENSÃO DA NARRATIVA 

ORGANIZACIONAL 

 

A narrativa organizacional baseia-se na cultura da organização, que, por sua vez, 

está atrelada à cultura do local onde a organização se insere. Afinal, a cultura é uma 

característica da sociedade humana. Para Morin (2002), cultura e sociedade estão 

ligadas por um nó górdio e mantêm uma relação geradora mútua. Nesta relação estão 

implicadas também as interações entre os indivíduos formadores da sociedade, que são, 
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eles próprios, portadores e transmissores de cultura, em um movimento circular em que 

a cultura regenera a sociedade, que regenera a cultura.  

 

16.3.1 Para entender a cultura 

Pode-se afirmar que a cultura institui um capital cognitivo, que são as normas e 

práticas que organizam a sociedade. Qualquer que seja a sociedade, esta cria seu mundo 

de significações por meio do que diz, do que é e de suas prioridades. Conforme Morin 

(2002), a cultura como capital cognitivo organiza o conhecimento em função de 

paradigmas que seleciona, hierarquiza, rejeita em termos de ideias e de informações. E 

assim opera a construção social da realidade. 

 

A cultura que caracteriza as sociedades humanas é 
organizada/organizadora via o veículo cognitivo da linguagem, a 
partir do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das 
competências aprendidas, das experiências vividas, da memória 
histórica, das crenças míticas de uma sociedade. Assim se manifestam 
“representações coletivas”, “consciência coletiva”, “imaginário 
coletivo”. E, dispondo de seu capital cognitivo, a cultura institui as 
regras/normas que organizam a sociedade e governam os 
comportamentos individuais. (MORIN, 2002, p. 19). 

 

Eagleton (2005) discorre sobre cultura passeando entre conceitos e estudiosos 

desde a Antiguidade até a Pós-Modernidade, apresentando várias facetas do que vem a 

ser cultura. E concorda com Morin (2002) quando diz que a cultura é uma prática social, 

complementando que, para tanto, o termo teve seu significado deslocado do nível 

individual para o nível social ao longo dos tempos. “A cultura vai de mãos dadas com o 

intercurso social [...].” (EAGLETON, 2005, p. 21) e esta prática envolve a questão do 

desenvolvimento total e harmonioso da personalidade dos homens, o qual não se pode 

realizar senão em sociedade. Ou, como diz Morin (2002, p. 24), “[...] os indivíduos só 

podem formar e desenvolver o seu conhecimento no seio de uma cultura, a qual só 

ganha vida a partir das inter-retroações cognitivas entre os indivíduos: as interações [...] 

regeneram a cultura que as regenera”.  

Este pensamento é complementado por Gomes e Moretti (2007), os quais dizem: 
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A cultura é responsável pelo desenvolvimento da mente humana e, 
consequentemente – base operadora da expansão sobre o planeta – e, 
por sua vez, produto do cérebro humano. [...] (A tríade) circuito 
indivíduo – sociedade – espécie cuja recursividade é explicada pela 
capacidade de sermos produtores e produto de nossa espécie. Em uma 
visão antropológica, a sociedade vive para o indivíduo, que vive, por 
sua vez, para a sociedade. As interações entre os indivíduos produzem 
a sociedade, que testemunha o surgimento da cultura e que retroage 
sobre os indivíduos pela cultura. (GOMES; MORETTI, 2007, p. 88). 

 

  Seguindo a linha de pensamento de Gomes e Moretti (2007), pode-se dizer que o 

processo de surgimento de uma cultura organizacional é praticamente o mesmo. As 

interações entre os indivíduos produzem uma cultura na organização, que retroage sobre 

os indivíduos através desta cultura. Ressaltando que cada organização tem uma cultura 

própria que a diferencia de outras instituições, inclusive das similares. A cultura da 

organização, no entanto, também é influenciada pela cultura da sociedade na qual ela 

está inserida. Afinal, retomando o que diz Morin (2002), a sociedade é feita por 

indivíduos, assim como as organizações, e estes indivíduos são, ao mesmo tempo, 

portadores e transmissores de cultura. 

A cultura organizacional incorpora também as subculturas. Uma pessoa que 

chega a uma organização não é uma folha em branco onde se pode imprimir sobre ela a 

cultura institucional. Toda a sua trajetória de vida, até então, já fora escrita e é levada 

para a organização. Assim, a cultura organizacional vai sendo influenciada, 

transformada e transmitida, pois está vinculada a um universo amplo de culturas e 

valores individuais de cada um que nela se insere e de cada sociedade da qual faz parte. 

Neste sentido, Gomes e Moretti (2007) defendem que as organizações 

 

[...] vivem em um sistema complexo devido a sua interação com a 
sociedade se processar na forma de uma teia de relações recursivas, na 
qual sua própria atuação a torna produto e produtora de si mesma. Não 
podendo existir independentemente do ambiente onde se insere, toda e 
qualquer ação provocada por sua atuação retornará sobre si, nem 
sempre de forma planejada. (GOMES; MORETTI, 2007, p. 77). 

 

A noção de complexidade aplicada às organizações utilizada pelos citados 

autores é a de Edgar Morin, que pressupõe que há, entre os componentes de um sistema 

complexo, uma interdependência. Tal pensamento reassocia o que está dissociado, 
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comunica o que está incomunicável, bem como religa o que está separado. O que 

significa, então, estudar as organizações a partir do intercâmbio dos fenômenos, fugindo 

da simplificação de entendê-los em separado e sem neles se aprofundar.  

 

O pensamento complexo busca conjugar (conjunção) os vários 
elementos constituintes dos sistemas em vez de separá-los (disjunção) 
[...]. Com esse procedimento reconhece a multiplicidade e a 
multidimensionalidade dos fenômenos, razão suficiente para não 
considerá-los isoladamente, e sim interagindo em anel recursivo de 
caráter permanente [...]. Esse conceito é inspirador para se pensar as 
organizações de negócios, sempre envolvidas em uma permanente 
operação de troca com seu ambiente. (GOMES; MORETTI, 2007, p. 
79). 

 

Ou seja, as organizações se criam mediante interações complexas, tanto 

endógenas (dentro delas mesmas) quanto exógenas (com o meio ambiente). E devem se 

adaptar da forma mais eficaz ao meio para se manter com sucesso em seus ramos de 

atividade. Todo o conhecimento gerado e adquirido no processo de interação das 

organizações com o meio ambiente é incorporado pela cultura organizacional, um 

processo através do qual o conhecimento individual se converte em conhecimento de 

toda a organização. 

A cultura na sociedade, assim como nas organizações, não é algo fechado, 

imutável. Logo, a abordagem da cultura das organizações deve ser feita olhando-as 

como sistemas abertos e complexos, em constante relação com outros sistemas. E ainda: 

sistemas que se encontram em processo de transformação, em meio a uma sociedade 

flexível e fluida, como bem diz Baumam (1999).  

Para este autor, a globalização, junto com a modernidade, trouxe consigo, entre 

outras coisas, o conceito de sociedades flexíveis, estruturadas na base da alta 

velocidade, do virtual e da comunicação acessível, onde tudo é mutável conforme os 

interesses envolvidos. Em grande parte, este estado de sociedade flexível tem a ver com 

o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente a 

internet – meio pelo qual se transporta informação de um lado para outro de forma 

fluida, veloz e flexível, e onde o virtual se assenta. 
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Nas sociedades flexíveis, a informação flui independente dos seus portadores; o 

tempo de comunicação é implodido e encolhe para a insignificância do instante; os 

delimitadores de espaço já não têm a mesma importância, pelo menos naquelas 

situações em que as ações podem se mover na velocidade da mensagem eletrônica 

(BAUMAN, 1999). 

Na mesma linha de pensamento, Virilio (1996) considera que se vive hoje a era 

do fluido, do descartável; uma era onde a velocidade está influenciando em todas as 

áreas da vida, mudando teorias e paradigmas. De acordo com este autor, a velocidade 

está impondo uma nova dinâmica à vida, promovendo a multiplicação de desejos e de 

acontecimentos, tanto no nível individual quanto coletivo. Neste sentido, a velocidade 

afeta também a dinâmica da sociedade, deixando a sociedade e a cultura 

contemporâneas em um estado de fermentação e mudança, como diz Kellner (2001). E 

se afeta a sociedade, por conseguinte, afeta a dinâmica das organizações. 

 

16.3.2. A cultura das organizações 

Na visão de Curvello (2012), uma das definições mais abrangentes de cultura 

organizacional é a desenvolvida por Fleury (1989) com base em correntes teóricas 

desenvolvidas por pesquisadores norte-americanos. Para este autor, cultura 

organizacional é “[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em 

elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e 

consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação.” 

(FLEURY,1989, p. 22 apud CURVELLO, 2012, p. 34). 

A cultura organizacional é influenciada pelos indivíduos que compõem a 

organização, pela sociedade na qual ela está inserida e, ainda, pela cultura do país onde 

está instalada. Outros fatores que também influenciam são o mercado no qual a empresa 

atua e o tipo de liderança que ela possui. O núcleo da cultura organizacional é o seu 

sistema de valores e as crenças e políticas vigentes na organização, bem como os 

comportamentos observáveis nas pessoas, que corroborariam tal sistema de valores e 

crenças (OLIVEIRA, 1988). 
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Para Oliveira (1988), pode-se comparar a cultura organizacional a uma espécie de 

‘cheiro’ da organização e cada uma tem seu cheiro característico, 

 

[...] que impregna tudo ali; as pessoas, as salas, os móveis, os 
documentos, as reuniões, os telefonemas, as tabelas, os equipamentos, 
os produtos, os serviços prestados [...]. A cultura pode ser percebida 
como uma espécie de ‘graxa’ que lubrifica (ou não) as engrenagens da 
graxa mais densa; em outros casos, mais líquida, de fato, a cultura 
pode ser um lubrificante bem fluido, que permita às engrenagens 
funcionarem sem maiores atritos e se movimentarem com harmonia e 
rapidez; mas, pode ser de uma consistência mais dura e grosseira, 
fazendo com que essas engrenagens rajam e, às vezes, mesmo se 
rompam, na tentativa de girar [...]. (OLIVEIRA, 1988, p. 33). 

 

Alguns autores diferenciam cultura organizacional de identidade organizacional 

− esta entendida como a coleção de atributos específicos da organização, não sendo 

necessariamente comum a todos, mas mantida por grupos específicos, que definem 

papéis, símbolos, políticas, regras e procedimentos formais e informais. 

De acordo com Almeida (2006), a identidade organizacional 

 
É uma auto-reflexão influenciada por nossas atividades e crenças, as 
quais são interpretadas utilizando-se pressupostos e valores culturais, 
compartilhada pela maioria dos membros da organização. [...] a 
cultura fornece o contexto que permite responder a questão central de 
identidade nas organizações, além de contribuir com o material 
simbólico para essa construção. (ALMEIDA, 2006, p. 34). 

 

A identidade organizacional seria a essência da organização, o que faz com que 

ela se diferencie de outras e que é percebido como estável ao longo do tempo, fazendo a 

ligação entre passado, presente e futuro. Neste sentido, cultura e identidade seriam 

conceitos interdependentes, um necessitaria do outro como fonte de significados. A 

cultura − através dos mitos, ritos, histórias e visões de mundo, proporcionaria as bases 

para a construção da identidade.  

Entender a identidade é uma das maneiras de construir sentido sobre o que 

constitui a cultura nas organizações. Construir sentido sobre a cultura das organizações, 

por sua vez, facilita a criação de reputação, de imagem positiva e, mais ainda, o 

processo de comunicação das organizações com seus públicos.  
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16.4. NARRATIVAS NA COMUNICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

A partir do que foi dito anteriormente, fica claro que, para o entendimento do 

processo de comunicação, e da própria adequação das narrativas de comunicação para 

uma cultura própria e singular, é fundamental a compreensão do que vem a ser cultura e 

cultura das organizações.   

Através da cultura organizacional é possível captar a lógica das relações 

internas, suas contradições e mediações para melhor compreender os estágios 

administrativos, os sucessos e fracassos organizacionais, as facilidades e dificuldades 

impostas às possíveis mudanças que podem vir a ser implementadas; bem como 

construir o processo de comunicação na organização. Por outro lado, a comunicação é 

uma instância importante para a difusão e consolidação da cultura nas organizações. 

Através dela podem ser transmitidos, aos participantes da organização, as normas, 

estratégias, políticas, posicionamentos e atitudes da mesma. 

Neste sentido, Bueno (1989, p. 77 apud CURVELLO, 2012, p. 26), afirma que, 

“[...] cada vez mais fica evidente que as manifestações no campo da comunicação 

empresarial estão atreladas à cultura da organização. E que cada indivíduo, cada fluxo 

ou rede, cada veículo ou meio de comunicação molda-se a esta cultura”. No que é 

corroborado por Kellner (2001), quando este diz que 

 

Toda cultura, para se tornar um produto social, portanto, “cultura”, 
serve de mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo, 
portanto, comunicacional por natureza. [...] a comunicação, por sua 
vez, é mediada pela cultura, é um modo pelo qual a cultura é 
disseminada, realizada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e 
não há cultura sem comunicação; [...]. (KELLNER, 2001, p. 53). 

 

Ao se utilizar das narrativas para realizar o processo de comunicação 

organizacional, está-se formatando pensamentos e veiculando significações na 

organização, os quais são, nada menos, signos da cultura organizacional (OLIVEIRA, 

COGO, 2012). A diferença é que hoje as narrativas, e o processo comunicacional em si, 

são influenciados pelas novas tecnologias. 
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Antes do registro da história humana pelos meios impressos, a narrativa oral era 

a principal forma de transmitir conhecimentos, valores e culturas, bem como de registrar 

fatos. A partir da invenção dos tipos móveis, por Gutenberg, no início do século XV, o 

registro impresso passou a ser a forma mais corrente dos diversos tipos de narrativa. 

Com as várias invenções ao longo do século XX, que propiciaram a criação das novas 

tecnologias de informação e de comunicação, aconteceu uma nova ruptura na forma de 

narrar – considerando-se que a primeira foi a invenção da imprensa. Destas novas 

tecnologias nasceu o mundo virtual. 

O mundo virtual forneceu ao indivíduo a possibilidade de ser ouvido, de narrar e 

de ser narrado. Está havendo uma grande mudança na relação entre emissor e receptor, 

alterando a forma de se comunicar, indo do modelo ‘um e todos’ para o ‘todos e todos’ 

– conforme propõe Lévy (2003)81. Tanto na narrativa na forma oral quanto na forma 

impressa, o comum era utilizar o modelo de comunicação ‘um e todos’, ou seja, um 

emissor transmitindo a mensagem para vários receptores, em sentido único e sem 

possibilidade de interação. O modelo é muito utilizado pelos meios de comunicação de 

massa, como, por exemplo, a televisão. 

Com o mundo virtual e as novas tecnologias surge o modelo ‘todos-todos’, onde 

se tem vários emissores e vários receptores simultaneamente. As narrativas podem estar 

presentes em todos os lugares e podem ser apresentadas de infinitas formas, pois não há 

controle do ponto emissor das mesmas neste modelo. Também não há diferenciação 

entre emissor e receptor; todos exercem as duas funções ao mesmo tempo, dando vida a 

uma nova forma de interagir. É o caso das formas de comunicação mediadas pela 

internet. 

No âmbito das organizações o impacto desta nova ruptura foi significativo. O 

mundo virtual extrapola o interior das organizações. E praticamente não tem limites. No 

campo da comunicação organizacional os dois vieses − formal e informal − são 

atingidos por esta nova ruptura. Mas acredita-se que o viés informal − todo tipo de 

comunicação realizada nas diferentes relações que os sujeitos estabelecem com a 

organização e que não está sob seu controle, conforme diz Baldissera (2009) − seja o 
                                                 
81 Na proposta de Lévy (2003), além dos dois modelos de comunicação aqui citados, há mais um, que 
seria o segundo deles. Trata-se do ‘um e um’. Este, ainda que propicie interação entre duas partes, não 
possibilita a participação de outras pessoas. Um bom exemplo dele é o telefone.  
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mais atingido. Por se tratar de falas não autorizadas, ou seja, por estar fora dos 

processos formais de comunicação organizacional, o viés informal, que antes já não era 

dominado pela comunicação formal, está mais exposto às facilidades trazidas pelo 

mundo virtual. 

A partir da criação do mundo virtual, e do modelo ‘todos e todos’ de 

comunicação, os públicos das organizações começam a ter direito de contar as suas 

histórias, ou seja, de narrar os fatos, a partir das suas perspectivas. Com isto, a versão 

oficial, ou a narrativa formal emitida pela organização, deixa de ser a única visível − 

visível porque é sabido que a comunicação informal sempre existiu, mas não era 

materializada. Passa a existir, de forma mais veemente, outra dimensão, onde os fatos 

circulam e tomam formas reais.  

Nesta nova dimensão – que pode ser materializada em forma de redes sociais, 

sites de reclamação, blogs e sites pessoais, entre diversos outros tipos, coexistem atores 

diversificados e comunicantes, estimulados por plataformas conectadas e facilitadoras 

de trocas e difusões de posicionamentos. Nela “É possível inovar, experimentar, 

recontextualizar as narrativas [...], dando-lhes uma feição própria.” (ARAB; 

DOMINGOS; DIAS, 2011, p. 7),  

 

[...] essa nova possibilidade está modificando o comportamento 
humano, por conseguinte as narrativas também. As narrativas 
presentes nos meios [...]  modernos são reflexos de uma nova 
sociedade feita de tecnologia, onde se dá, então, o boom das 
narrativas, em que todos os seres são heróis de suas próprias aventuras 
e podem contá-las a seu bel-prazer em redes de comunicação que 
extrapolam a orbe da tribalidade e atinge a “aldeia global” de 
McLuhan (1964). (ARAB; DOMINGOS; DIAS, 2011, p. 7). 

 

Para Corrêa (2005), diante do mundo virtual, ou digital, como denomina esta 

autora, é preciso que a organização tome posicionamentos. O primeiro deles é definir 

qual é o real significado da internet – eleita a principal ferramenta entre as novas 

tecnologias – para a organização. O segundo é entender que as mensagens emitidas 

através do mundo virtual/digital não podem ter a mesma configuração de antes, pois 

cada meio possui linguagem própria – o mundo virtual comporta elementos nunca 

dantes utilizados, como o hipertexto, a multimedialidade (combinação de texto, imagem 
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e som) e a interatividade. E terceiro, mas não mais importante, é preciso considerar a 

cultura da organização e a relação desta cultura com a inovação, tecnologia, uso de 

computadores e de internet, entre outros. 

 

16.5. CONSIDERAÇÕES 

 

Pode-se dizer que os avanços tecnológicos provocaram no homem uma nova 

forma de criar, viver, e de consumir as narrativas. Mediante as novas tecnologias, o 

mundo virtual, e estas novas formas de consumir e de produzir as narrativas, pode-se 

perguntar: Como deve ser a comunicação organizacional? Não existem fórmulas 

prontas, mas é certo que é preciso haver adequações, principalmente se se leva em conta 

que “A palavra narrada é uma arma que pode construir se bem usada, mas pode destruir 

quando usada de modo pejorativo.” (ARAB, DOMINGOS E DIAS, 2011, p. 7). 

Oliveira e Cogo (2012) e Arab, Domingos e Dias (2011) propõem que se utilize 

do storytelling como forma de se dar visibilidade à mensagem oficial mesmo em tempos 

de diversidade de fontes emissoras. Ostorytelling é entendido por Arab, Domingos e 

Dias (2011, p. 8) como uma forma singular de narrar, de contar as histórias de uma 

organização, “[...] constituindo-se de uma linguagem persuasiva na área de 

comunicação, com o poder de formatar pensamentos, a narrativa criada ou adaptada, no 

âmbito da organização, com finalidades persuasivas”. Em resumo, o storytelling visa 

persuadir. Além disso, o storytelling pode ser utilizado para registrar a memória da 

organização envolvendo seus colaboradores. E envolver os colaboradores é uma boa 

estratégia para se manter coesa a mensagem que se deseja passar para os públicos. 

Para Oliveira e Cogo (2012, p. 102), “Com multiprotagonistas em interações 

mediadas ou incitadas pela tecnologia, a Comunicação Organizacional [...] deve ser 

reconfigurada para dar conta de expectativas mais elevadas em torno da transparência e 

da relevância das mensagens”. Outra proposta destes autores é a “[...] recriação de 

formatos interativos como força atrativa diante da atenção pulverizada”. 

Recriar formatos interativos significa adaptar a comunicação da organização às novas 

modalidades que estão sendo disponibilizadas. Com esta adaptação se pode tentar 

resolver os possíveis hiatos entre a versão oficial dos acontecimentos organizacionais – 
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emitidos pela comunicação formal, e as versões que correm pelo mundo virtual – no 

caso, emitidos pela comunicação informal e que se alastram por este mundo como 

rastilho de pólvora. 
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As Novas Tecnologias e o Processo de Mudança na Cultura das Organizações82 
 
 

Cláudia Sousa Oriente de Faria 

Maria Francisca Magalhães Nogueira 

 
RESUMO 
Neste artigo se busca destacar a inserção das novas narrativas comunicativas, ou seja, as 
novas tecnologias informacionais e as mudanças ocasionadas por elas na cultura das 
empresas; se pretende ainda apresentar a cultura como um elo fundamental para o 
entendimento do ambiente organizacional, haja vista que a cultura da organização 
influencia e é influenciada pela cultura do ambiente onde está inserida e ambas estão em 
permanente e contínuo processo de inter-relação e transformação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Organizações. Novas tecnologias. 
 
 

17.1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças na cultura das organizações geram um cenário complexo. 

Dependendo do contexto econômico, das forças sociais e políticas as organizações 

evoluem ou entram em crise, tornando-se necessário uma readequação nos seus 

processos internos. Na atualidade, o excesso de informações, a rapidez na sua 

disseminação e na velocidade dos acontecimentos tem acelerado a necessidade dos 

funcionários incorporarem novos valores, comportamentos e atitudes a fim de que 

possam se adaptar à nova realidade da organização. 

 Nesse artigo, visamos expor alguns aspectos que dizem respeito às mudanças 

ocorridas na cultura das organizações, advindas da inserção das novas narrativas 

comunicativas, ou seja, das novas tecnologias de comunicação.  

A partir da introdução de novas mídias se iniciam processos de mudanças que 

transformam o modo de pensar, agir e de se relacionar com as pessoas e com o entorno. 

Para o alcance do entendimento desses processos, abordamos, inicialmente, como 

alguns autores conceituam as novas tecnologias tais como: Kellner (2001), Bauman 

(1999), Barbero (2003), Castells (2003), Lévy (2003) entre outros. 

                                                 
82 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Cabe ressaltar que não tivemos a presunção de debater incansavelmente todo o 

universo que rege as novas tecnologias e sua interferência no ambiente organizacional. 

Tivemos a intenção de mostrar que, com a inserção das novas tecnologias há mudanças 

nos processos produtivos, no atendimento às demandas internas e externas, na gestão de 

produtos, serviços e pessoas. E, se o processo de mudança é contínuo e permanente a 

entrada em cena das novas tecnologias permanecerão alterando rápida e drasticamente 

as maneiras de se comunicar. 

Estruturamos esse artigo em alguns tópicos onde apresentamos o que vem a ser 

cultura e cultura das organizações a partir de um enfoque multidimensional, plural, onde 

a cultura não apareça de forma tecnicista. Ou seja: como mero acúmulo de saber, “{...} 

mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que 

favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre.” (MORIN, 2000, p.11). 

Para tanto, alguns autores se tornam importantes: Guattari e Rolnik (2005), Eagleton 

(2005), Thompson (2000), Morin (2002), Schein (2009). Ao final, tecemos algumas 

considerações que não são respostas e nem conclusões fechadas, mas sim uma abertura 

ao aprofundamento das temáticas apresentadas na pesquisa de mestrado que estamos 

desenvolvendo. 

 

17.2. AS ORGANIZAÇÕES E SEU SISTEMA CULTURAL 

 

17.2.1 Concepções de cultura   

A palavra cultura adquiriu vários sentidos ao longo dos tempos e aqui 

apresentamos a visão de alguns autores que contribuirão para a posterior compreensão 

do que vem a ser cultura organizacional.  

Guattari e Rolnik (2005) atribuíram três conceitos diferentes de cultura. O 

primeiro sentido refere-se a “cultura-valor” que determina quem tem cultura e quem não 

tem; ou se pertence a meios cultos ou incultos. O segundo sentido é “cultura-alma 

coletiva”, que considera que todas as pessoas têm cultura, qualquer uma pode 

reivindicar sua identidade cultural, que pode também ser considerada como sinônimo de 

civilização. O terceiro sentido corresponde a “cultura-massa” ou “cultura-mercadoria”, 
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onde a cultura são todos os bens, equipamentos, pessoas, tudo que contribui para a 

produção de mercadorias culturais. 

O conceito de cultura do ponto de vista de Eagleton (2005) é derivado do 

conceito de natureza, e um de seus significados originais é “cultivo agrícola” – o cultivo 

do que cresce naturalmente.  

Eagleton (2005, p. 11) ao afirmar “{...} Se cultura significa cultivo, um cuidar, 

que é ativo, daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o 

artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz {...}”. Esta 

afirmação traz à tona o princípio da recursividade de Edgar Morin, que assegura que 

“{...} a cultura e a sociedade estão em relação geradora mútua {...}”, ou seja, se 

relacionam de maneira recursiva “{...} onde o que é produzido e gerado torna-se 

gerador daquilo que o produz ou gera.” (MORIN, 2002, p. 19). 

De acordo com Morin dá para inferir que cultura e a sociedade estão em 

interação mútua, da mesma forma as organizações e seu sistema cultural estão em 

interação e permanente mudança. “A todo momento, a cultura se encontra em processo 

de transformação; e todo gesto, toda palavra, toda relação, no âmbito do indivíduo ou do 

grupo, cria condições novas no interior da sociedade.” (NOGUEIRA, 2008, p.140). 

Ao expor o que vem a ser cultura, Eagleton (2005) propõe outras formas de entendê-la. 

Apresenta-a como sinônimo de civilização; refinamento intelectual de um grupo ou 

indivíduo; cultura como modo de vida, no sentido de se ter em comum uma linguagem; 

um sistema educacional; valores compartilhados; ideia de princípio de unidade social e 

até como uma forma normativa. 

Outros estudiosos contribuem para a definição de cultura como Thompson, que a 

conceitua como: 

 
{...} o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que 
inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários 
tipos, em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e 
partilham suas experiências, concepções e crenças. (THOMPSON, 
2000, p. 176). 
 

Já, para Morin (2002, p. 24), “{...} a cultura e {...} a sociedade estão no interior 

do conhecimento humano. O conhecimento está na cultura e a cultura está no 
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conhecimento”. É “um ato cognitivo individual, um fenômeno cultural e todo elemento 

do complexo cultural coletivo atualiza-se em um ato cognitivo individual.”   

 

{...} os indivíduos só podem formar e desenvolver o seu 
conhecimento no seio de uma cultura, a qual só ganha vida a partir das 
inter-retroações cognitivas entre os indivíduos: as interações 
cognitivas dos indivíduos regeneram a cultura que as regenera. 
(MORIN, 2002, p. 24). 
 

  Morin assegura ainda que a cultura é 

 

{...} constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, savoir-

faire, saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, idéias, valores, 
mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada 
indivíduo, gera e regenera a complexidade social. A cultura acumula o 
que é conservado, transmitido, aprendido e comporta vários princípios 
de aquisição e programas de ação. (MORIN, 2002, p.35). 

 

 Schein elucida sua definição de cultura como 

  

{...} um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, sendo 
constantemente desempenhada e criada por nossas interações com 
outros e moldada por comportamento de liderança, e um conjunto de 
estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o 
comportamento. (SCHEIN, 2009, p. 1). 

  

Além disso, Schein (2009, p. 7) acrescenta que a cultura tem sido usada pelos 

antropólogos para “{...} referir-se aos costumes e rituais que as sociedades desenvolvem 

no curso de sua história” e ainda “{...} para se referir ao clima e às práticas que as 

organizações desenvolvem ao lidar com pessoas, ou aos valores expostos e ao credo de 

uma organização”. Sendo que o credo tem sido muito utilizado por pesquisadores 

organizacionais e gerentes.   

A fim de agregar maior entendimento à definição de Schein (2009) quando se 

refere à cultura como costume, Maffesoli (1998, p. 31) diz que “{...} o costume é 

seguramente, uma boa maneira de caracterizar a vida quotidiana dos grupos 

contemporâneos”, ou seja, a vida social. 
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17.2.2. A cultura das organizações 

A cultura das organizações tem uma importância primordial, por que diz muito 

sobre elas. Inclusive, o comportamento dos indivíduos, internos e externos às 

instituições é influenciado direta e indiretamente pela cultura. Nas palavras de Schein e 

Maffesoli pelo costume. 

Sendo assim, podemos dizer que a introdução e o avanço das novas mídias irão 

provocar mudanças nas organizações e, consequentemente, em sua cultura, no jeito de 

ser, em seus hábitos e rituais, em seus saberes e práticas e em sua forma de se 

comunicar. 

Vimos através dos conceitos de cultura apresentados que as organizações vivem 

em um sistema complexo devido a seu caráter interativo com a sociedade e a cultura na 

qual estão inseridas. Então, é possível dizer que as organizações só existem e as culturas 

só se formam por meio das interações entre os indivíduos que nelas vivem. Através das 

interações entre os indivíduos vai-se formando um saber coletivo que se transforma 

numa forte coesão ou não. Podemos até questionar o que pode ser considerada uma das 

maiores preocupações dos planejadores e estrategistas da comunicação das 

organizações. Será que é a busca da compreensão da cultura vigente e a articulação dos 

processos e pessoas? 

Na concepção de Moretti e Gomes essa interação se processa  

 

{...} na forma de uma teia de relações recursivas, na qual sua própria 
atuação a torna produto e produtora de si mesma. Não podendo existir 
independentemente do ambiente onde se insere, toda e qualquer ação 
provocada por sua atuação retornará sobre si, nem sempre de forma 
planejada. (MORETTI; GOMES, 2007, p.77). 
 

A afirmação dos estudiosos Moretti e Gomes exige a compreensão de que tanto 

em uma comunidade como em um ambiente corporativo, a cultura institui regras e 

normas que organizam esses locais e governam os comportamentos individuais. Pode-se 

exemplificar a cultura de uma sociedade comparando metaforicamente, a “{...} uma 

espécie de megacomputador complexo que memoriza todos os dados cognitivos e, 

portadora de quase-programas, prescreve as normas práticas, éticas, políticas dessa 

sociedade”. (MORIN, 2002, p. 20).  
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Neste contexto, as organizações que estão em determinada sociedade e em 

interação mútua com sua cultura, estão modificadas e modificando-se com ela. Então, 

pode-se dizer que o mesmo acontece com a cultura das organizações. Elas estão sendo 

transformadas a partir de interferências tanto do meio externo como do meio interno.  

De acordo com Moretti e Gomes as organizações podem ser compreendidas 

como  

 

{...} unidades sociais intencionalmente construídas, ou seja, têm um 
propósito que a elas confere condições de continuidade. As 
organizações não podem ser consideradas como prontas e acabadas, 
pois estão em constante movimento, adaptando-se aos movimentos do 
mercado e às necessidades de seus clientes. (MORETTI; GOMES, 
2007, p. 85). 
 

Vistas sob esse ângulo, as organizações são sistemas abertos que estão em 

constante relação com outros sistemas – internos e externos. Internamente, podemos 

dizer que a cultura e a comunicação são sistemas da organização, como outros, 

integrados a ela. Por conseguinte, torna-se necessário explicitar que neste trabalho a 

expressão “organização” está sendo usada quase como palavra-saco, para exprimir de 

forma mais abrangente o conjunto de práticas organizadas socialmente, a exemplo as 

instituições e as empresas.  

Todas estas terminologias dizem respeito a sistemas complexos, abertos, em 

constante movimento e interação com a sociedade na qual estão inseridas, portanto elas 

refletem de alguma forma a cultura, ou seja, seu meio ambiente. Isto, de certa forma 

lhes impõe o desafio de construir uma cultura própria, singular – não igual. Sendo 

assim, toda organização “{...} acaba oferecendo uma linguagem, um saber, uma 

memória, uma comunicação {...}” (MORIN, 2002, p. 98) aos indivíduos a ela 

vinculados.  

Vale ressaltar, que muitas empresas procuram inserir em sua filosofia valores da 

cultura local. Muitas delas catalisam traços da cultura da sociedade para promover seus 

produtos e serviços. As empresas assim procedem para não ficarem “dissociadas da 

identidade, das idiossincrasias, das tradições e das formas de expressão da cultura 

local”. (NOGUEIRA, 2008, p.138-139). Por isso mesmo, a globalização não têm tido a 
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força de destruir as identidades nacionais e locais. “É mais provável que ela produza, 

simultaneamente, identificações globais e locais novas.” (HALL, 1984 citado por 

BANDUCCI JR.;BARRETO, 2001, p. 17-18). 

As empresas são sistemas abertos e em constante interação com outros sistemas 

interno e externos a ela. Pode-se, a partir disto, dizer que ela é composta de vários 

sistemas, sendo a cultura e a comunicação um deles. A cultura da organização pode ser 

vista como afirmam Benine e Pinheiro 

 

{...} são as normas informais de conduta, muitas vezes não-escritas, 
que ditam os usos e costumes e definem os comportamentos corretos 
de uma organização. Ela inclui a maneira como o individuo aprende, 
dentro da organização, a lidar com seu ambiente de trabalho e a 
conviver nesse ambiente. Ela ainda é uma complexa mistura de 
pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas 
e outras idéias que tomadas juntas, representam o modo particular de 
uma organização funcionar. (BENINE; PINHEIRO, 2010, p. 8). 

 

Diante disto, pode-se dizer que há elementos da cultura nos mitos sobre a 

empresa. Ou seja: nas narrativas de seus dirigentes, de seu público interno e externo que 

muitas vezes não mais correspondem à realidade vigente. Os valores da cultura 

aparecem tanto no institucionalizado como nos aspectos informais. É mais fácil 

perceber a cultura em seus aspectos formais: nas políticas de desenvolvimento de 

pessoal, nas rotinas e processos de trabalho, nas confraternizações, na forma de gestão, 

no modelo de comunicação e tecnológico adotado. 

 

17.3. AS NOVAS TECNOLOGIAS E AS ORGANIZAÇÕES  

 

17.3.1 A mudança na cultura das organizações  

 O processo de mudança acontece a todo o momento nas organizações e a própria 

inserção das novas tecnologias comunicacionais tem provocado transformações no 

ambiente organizacional. Mudar para as organizações significa criar diferenciais 

competitivos em busca da sua permanência no mercado, assim como afirma Drucker 

(2000) citado por Moretti e Gomes 
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{...} a mudança é uma contradição, potencialmente geradora de 
insegurança, pelo desconhecido do traçado. Sendo, por outro lado, 
necessária para dar condição de continuidade à empresa, pois é por 
meio dela que a inovação pode surgir e, com isso, a criação de 
diferenciais competitivos que propiciam o melhor desempenho nos 
negócios. (DRUCKER, 2000 citado por MORETTI; GOMES, 2007, 
p. 82). 

 

Nesse processo de migração para o novo, os funcionários das empresas 

precisam, de maneira proativa, aperfeiçoar a sua capacidade de aprender, ou seja, 

readaptar-se a novas realidades que se apresentam. E, o ato de mudar e enfrentar o 

desconhecido requer, por parte das empresas, também readequações no modo de 

gerenciamento dos indivíduos, de suas emoções e reações. É sabido que em um 

processo de grandes mudanças os conflitos se acirram, a insegurança aumenta, pois 

muitas vezes há uma percepção distorcida que acaba gerando “ameaça” nos mais 

diversos níveis hierárquicos. Quer dizer, as pessoas saem da zona de conforto as quais 

estavam habituadas, gerando resistência a qualquer processo de mudança. 

 Com a revolução informacional, as novas narrativas que se inserem nas 

organizações impõem novos padrões de comportamento aos funcionários, a 

incorporação de novos valores, crenças, atitudes, modos de pensar e agir.  

 A inserção das novas tecnologias nas instituições pode ser vista pelos 

funcionários como uma ameaça a sua permanência no local onde trabalham, uma vez 

que o trabalho humano pode ser substituído pelo o trabalho de uma máquina. Mesmo o 

uso dos recursos tecnológicos requer aprendizado, criatividade, planejamento e tantas 

outras habilidades. 

Sobre o processo de transformação nas organizações Moretti e Gomes afirmam 

que, 

 

{...} as empresas precisam desenvolver capacidade de migrar e mudar, 
para se adaptar a essas novas situações, principalmente adotando 
estratégias de facilitar, ao corpo de funcionários, a capacidade de 
aprender, não só a enfrentar as mudanças pessoais, dirigidas a uma 
atitude proativa para a inovação, mas também a enfrentar a mudança 
interna nas empresas, que muitas vezes tiram-nos do conforto do ”‘já 
sabido e conhecido”, mas para uma nova atividade desconhecida e 
imprevisível em seus resultados. (MORETTI; GOMES, 2007, p. 85). 
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No contexto onde “{...} as velhas práticas são então substituídas por novas” 

Greenwood; Hinings (1996) citado por Slivnik (2009, p. 30), enfatizam a importância 

da comunicação, pois por meio dela se poderá atenuar os impactos das mudanças na 

cultura. Muito embora, nem sempre as transformações ocorridas querem dizer que as 

coisas vão melhorar, querem dizer somente que “{...} os condicionamentos para a ação 

são outros e que os objetivos visados (bons ou maus) também são outros.” (VIEIRA, 

2004, p. 18). 

 

17.3.2. As novas tecnologias e o processo de mudança cultural 

Dentre as novas formas de comunicação da atualidade está a internet, poderosa 

ferramenta de integração social, que influencia cada vez mais na capacidade das 

empresas de se comunicarem com o meio onde estão inseridas, encurtando as distâncias 

geográficas a partir de alguns clicks. 

Conforme enfatiza Kellner (2001), as novas tecnologias provocaram mudanças 

nos padrões da vida cotidiana, reestruturaram o campo econômico e o social, 

substituíram e criaram muitos empregos e ofereceram novas formas de acesso à 

informação e à comunicação, na nova esfera pública informatizada. Essas mudanças no 

cenário trouxeram alguns efeitos divergentes. Por um lado, proporcionaram mais opções 

de escolha, maior possibilidade de autonomia cultural e maiores aberturas para as 

intervenções de outras culturas e ideias. Por outro lado, propiciaram ainda, novas 

formas de vigilância e controle social no cotidiano das pessoas, por meio de técnicas de 

doutrinação e manipulação mais eficientes e ocultas, como exemplo, podemos citar os 

sistemas eletrônicos de vigilância nas empresas e as câmeras de segurança para o 

monitoramento das ruas nas grandes cidades, utilizadas pelo poder público.  

Os novos dispositivos tecnológicos, também propiciaram aos empresários, 

denominados por Bauman (1999), como “proprietários ausentes”, a mobilidade, a 

liberdade de movimento, ou seja, a liberdade de não precisar estar presos a um local 

para administrarem seus negócios, possibilitando o acompanhamento à distância de seus 

investimentos. Essa vantagem tornou-se o fator de estratificação mais poderoso e 

cobiçado nas novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais. 
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De acordo com a visão de Barbero as redes informáticas, “{...} não são 

unicamente o espaço no qual circulam o capital, as finanças, mas também um “lugar de 

encontro” de multidões de minorias e comunidades marginalizadas ou de coletividades 

de pesquisa e trabalho educativo ou artístico.” (BARBERO, 2003, p. 59).  

Assim, percebe-se que na visão desse autor a internet é utilizada como 

ferramenta de aproximação das pessoas. 

O estudioso Castells (2003) apresenta a internet como o tecido de nossas vidas, 

como um meio de comunicação, de interação e de organização social e ainda relaciona-a 

com uma divisória digital, que está criando um mundo dividido entre os que têm e os 

que não têm internet. Esse autor acrescenta que ela, a internet, processa a virtualidade e 

transforma-a em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade 

onde vivemos.  

Na concepção de Lévy (2003), ninguém pode e nem consegue mais controlar as 

informações e mensagens que circulam nessa nova esfera pública e essa mudança na 

cultura mundial anuncia um salto na liberdade de expressão. Esse autor acrescenta que 

“{...} o ciberespaço é muito mais inclusivo do que todos os outros meios de 

comunicação anteriores” (LEVY, 2003, p. 375), e permite a expressão pública a todos. 

Entre suas características está a universalidade, ser interativo e transfronteira.  

Para as empresas, em relação ao seu ambiente externo, o ciberespaço favorece a 

diminuição da demarcação de suas fronteiras, assim como para os indivíduos, maior 

facilidade e rapidez de acesso às informações. Mas será que está ajudando a promover 

maior inter-relação e, consequentemente, maior comunicação entre os indivíduos dentro 

das organizações, nosso objeto de interesse aqui? 

A partir do desenvolvimento do ciberespaço, advindo das mudanças trazidas 

pelas novas tecnologias comunicacionais, surge um elemento denominado como a 

cibercultura, que segundo Lemos sua propagação se dará por meio da “{...} conjunção 

retribalizante (o ciberespaço) com a socialidade contemporânea que vai produzir a 

cibercultura {...}”. (LEMOS, 2013, p.76). 

O pensador Jean Baudrillard citado por Lemos (2013, p.77), apresenta uma visão 

pessimista sobre o ciberespaço e enfatiza que “{...} com as novas tecnologias digitais de 

comunicação estaríamos diante não de uma retribalização, mas de uma mera circulação 
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de informações.” Esse pensador defende, entretanto que “{...} o ciberespaço só permite 

simulação de interação e não verdadeiras interações.“ (BAUDRILLARD citado por 

LEMOS, 2013, p.77). 

Pode-se constatar que o pensamento baudrillardiano enfatiza que o excesso de 

informações, o seu exagero, ou seja, quanto mais estamos expostos e ou trocamos 

informações, menos estamos nos comunicando. (LEMOS, 2013). 

Se analisarmos que o excesso de horas em exposição à internet está 

enfraquecendo o contato com as pessoas, o diálogo face-a-face em detrimento apenas da 

comunicação virtual, ou seja, podemos arriscar e enfatizar que o uso indiscriminado da 

internet está provocando um afastamento social e corporativo dos indivíduos que 

comungam a mesma filosofia, as mesmas políticas e estratégias de trabalho. Talvez isso, 

a médio e longo prazo, poderá provocar um distanciamento dos objetivos estabelecidos 

como comuns a sobrevivência das organizações. 

Considerando que estamos cercados pelo excesso de informações, pela rapidez 

na sua disseminação e pela velocidade dos acontecimentos, levantamos a seguinte 

indagação: o excesso de informação favorece a comunicação entre os funcionários de 

uma instituição?  

O estudioso da comunicação Dominique Wolton (2010), em sua obra intitulada 

Informar não é Comunicar, expõe que quanto mais informação circulando, mais haverá 

a incomunicação. O autor complementa seu pensamento afirmando que “{...} é falso 

pensar que basta informar sempre mais para comunicar, pois a onipresença da 

informação torna a comunicação ainda mais difícil.” (WOLTON, 2010, p. 12). 

Em consonância com o pensamento de Wolton (2010), percebemos ser o 

problema da atualidade a velocidade de circulação das informações, a inexistência de 

controle, a falta de regulamentação, além de aceleradores da incompreensão. A 

comunicação, antes considerada fatores de aproximação, na atualidade, poderá ser 

propulsora de desencontros e incompreensões. Wolton (2010, p. 31), assegura que “{...} 

estamos caminhando para ‘solidões interativas’{...}”, uma vez que são muitas as 

“servidões voluntárias”, advindas dos usuários, tão dependentes das novas tecnologias, 

da sua velocidade, performance e interatividade, onde a sua dependência é tanta que sua 
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liberdade passa a ser estar multiconectado. O autor enfatiza “é preciso 

‘destecnologizar’”, repensar as relações entre informação e comunicação. 

No entanto, parece que não há como evitar esse contexto comunicacional 

contemporâneo, onde a comunicação se torna cada vez mais tecnológica. Neste sentido, 

há que se pensar que essas mudanças requerem uma readequação da cultura e 

comportamento empresarial, englobando o público interno dessas organizações, 

conforme afirma Vieira (2004, p. 13), “{...} as pessoas que interagem em qualquer 

processo produtivo necessitam, igualmente, mudar comportamentos para que possam se 

adaptar à nova realidade empresarial.” Mas também sabemos que promover mudança 

desse porte requer mudar mentalidades e isso é um desafio, e na maioria das vezes um 

processo fatigante, “{...} já que mexe com toda a cultura organizacional, ou seja, o 

conjunto de normas e valores mais ou menos comuns, compartilhado pelas pessoas da 

organização {...}” (VIEIRA, 2004, p. 23), requer ainda que se leve em consideração 

“{...} a criação de condições que viabilizem a incorporação de novos valores, modelos e 

padrões de interação na cultura organizacional.” (VIEIRA, 2004, p. 23). 

 

17.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos dizer que as mudanças advindas das novas tecnologias favoreceram 

uma nova dimensão do conhecimento, propiciaram uma revolução informacional 

causando impactos tanto positivos quanto negativos na cultura, na sociedade e no 

mundo organizacional. Na sociedade da informação as distâncias geográficas foram 

encurtadas, as organizações extrapolaram suas fronteiras, que passaram a ser menos 

demarcadas.  Para as organizações, asseguramos que as novas mídias impuseram um 

repensar do planejamento da comunicação institucional, levando a uma readequação ao 

novo contexto, de maneira a adotar estratégias de maior interação com seus públicos, 

extrapolando o ambiente físico da empresa e tomando uma dimensão global. 

Para os funcionários, as novas narrativas informacionais que se inseriram nas 

organizações, passaram a exigir atitude proativa para a inovação, impuseram novos 

padrões de comportamento, a incorporação de novos valores, crenças, atitudes, posturas, 

uma reflexão nos modos de agir.  
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Cabe ressaltar que nesse cenário de mudança de comportamento, adaptação às 

novas tecnologias, onde se tem maior facilidade, agilidade e rapidez de acesso às 

informações, por meio da internet, a modernização tecnológica propiciou a 

reorganização do trabalho, assim fez que o indivíduo refletisse acerca da necessidade de 

mudança no seu desempenho profissional, hábitos e conduta para garantir o seu espaço 

em meio às novas mídias.  

Assim, compreendemos que a comunicação nesse novo ambiente não pode se 

isolar, fechar em seu campo, ela precisa extrapolar o seu papel informativo, 

fundamental no gerenciamento do clima interno nas organizações. 

Concluímos que a internet, uma das novas tecnologias informacionais, 

responsável pela comunicação digital, apresenta duas faces. Ao mesmo tempo em que 

ela proporciona velocidade de circulação das informações, cria e fortalece os vínculos, 

os contatos sociais, aproxima as pessoas que estão distantes geograficamente, seja por 

meio das redes sociais, e-mail, MSN, skype, entre outras formas; ela provoca um 

isolamento social, um distanciamento do outro, uma pseudo aproximação, pois afastou 

fisicamente as pessoas.  

Destacamos que essa poderosa ferramenta de comunicação da atualidade poderá 

ser propulsora de desencontros e incompreensões. Porém, cabe buscarmos o equilíbrio 

entre o mundo digital e o real, de forma a exercitarmos mais os sentidos dando ênfase à 

comunicação interpessoal. O bom seria, segundo Wolton (2010), repensar as relações 

entre informação e comunicação – destecnologizar. 
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As Extensões Linguísticas: A Questão Midiática na Ordem do Discurso da 
Técnica83 

 
Frederico Duarte 

Daniel Christino 

 
RESUMO 
O presente trabalho se propõe a refletir a comunicação e os seus meios em sua relação 
com a questão da técnica. A tese que se sustenta é a de que os meios midiáticos, 
enquanto expressão da capacidade técnica do homem, são mais do meios para certos 
fins, mas também traços de seu agir no mundo. Presume-se que as mídias, enquanto 
extensões linguísticas e comunicacionais, colocam em jogo novos modo dos atos de 
comunicação e que tal operação, consequentemente, irá ecoar de diferentes formas na 
organização do existir humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Convergência; Mídia; Técnica 
 
 

18.1. INTRODUÇÃO 

 

Já diagnosticava McLuhan (2002) que nenhuma outra operação humana, senão a 

comunicação e os meios em cima dos quais esta se edificou, e ainda se edifica, 

influenciou mais as sociedades, sobretudo no que concerne as formas através das quais 

o homem pode se colocar em jogo com os seus semelhantes e com o seu ambiente. 

Afinal, a porta de acesso do individuo a cultura e ao imaginário, a sociedade e seus 

valores, a religião e seus dogmas, as artes e os seus sentidos, em suma, a realidade, 

propriamente, humana, não é outra, senão a comunicação. Ancorada na linguagem, a 

comunicação autonomiza seu sentido. E talvez esta seja uma boa concepção para 

comunicação humana: o sentido de ser da linguagem. A comunicação, seja em nível 

social ou em nível particular, é um processo, e mesmo um fator, sociocultural. 

Colaborando para a ininterrupta construção, e ainda assim, refletindo toda a realidade 

social na qual se estabelece. Sodré (2003) está de acordo que é função da comunicação, 

mais do que nomear, instituir o mundo.  

A sua continua atualização, se com isso se pretender chamar os modos como os 

processos e os meios através dos quais o homem se abre para com a comunicação 

                                                 
83 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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passam a se tornar mais complexos, não é fruto apenas de inovações tecnológicas, ainda 

que esteja intricada a elas, mas também de cenários de adaptação. Jenkins, por sua vez, 

assegura que “meios de comunicação são também sistemas culturais.” (JENKINS, 2009, 

p.41). Seguindo por essa linha de raciocínio, talvez fosse incoerente, ou mesmo 

inviável, se propor a problematizar qualquer fenômeno sociocultural contemporâneo e 

deixar de lado o quadro comunicacional e midiático que lhe é inerente. Afinal, tal qual 

considerava McLuhan (2002), a inserção de uma nova tecnologia – seja da comunicação 

ou não – readequa as dinâmicas interacionais e sociais entre os indivíduos. 

Para Marshal McLuhan (2002) a instituição de novos meios – entendidos em sua 

concepção enquanto extensões das faculdades humanas – e a atualização dos já 

estabelecidos, ou quaisquer mudanças técnicas de mesma ordem, irão impactar nas 

formas como o homem irá organizar sua vivência no mundo, pois tal qual complementa 

Thompson,“[…] quando novos meios de comunicação são desenvolvidos e 

introduzidos, eles mudam as maneiras pelas quais os indivíduos relacionam uns com os 

outros e com eles próprios.” (THOMPSON, 2012, p.9)  

É partindo de tais observações, que a presente discussão visa propor uma breve 

reflexão acerca da relação entre comunicação e mídia – entendida no sentido da técnica 

– e suas implicâncias na constituição do cenário sociocultural contemporâneo. Entende-

se, que é função desta interface – entre comunicação, cultura e sociedade – antes de 

mais nada, instituir o sentido do existir humano para o homem. Aqui, se propõe 

problematizar algumas das operações que se estabelecem no curso desta interação, 

tendo-se em mente o papel das extensões linguísticas – os meios de comunicação – em 

sua inserção e sua contextualização, tanto em processos comunicacionais, quanto 

culturais.  

Para tal, partir-se-á, antes de tudo, do delineamento do conceito de comunicação, 

cujo qual se fará o uso aqui, para então se propor correlações com a problemática das 

mídias através da questão da técnica. Feito isso, irá se discutir brevemente a visão de 

Henry Jenkins (2009) acerca do tema, para então se concluir com um sucinto 

questionamento a ideia de técnica presente em sua obra. 
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18.2.. A COMUNICAÇÃO ENQUANTO PROCESSO 

 

Thompson assegura que “em todas as sociedades os seres humanos se ocupam 

da produção e do intercambio de informações e de conteúdo simbólico” (THOMPSON, 

2012, p.35), de modo tal, que se torna inviável pressupor qualquer tipo de 

sistematização social que não implique em trocas comunicacionais. É coerente ainda, 

presumir, que uma sociedade, enquanto uma organização de sentido comum entre 

indivíduos distintos, um “estar junto comunitário”, se estabelece no fluxo das 

comunicações entre suas partes, caso, por comunicação, assuma-se, por exemplo, a 

concepção de Colin Cherry, que categoricamente, afirma: “comunicação significa 

compartilhar elementos de comportamento ou modos de vida, pela existência de um 

conjunto de regras.” (CHERRY, 1974, p. 42). 

Tanto Thompson, quanto Cherry, levam em consideração a comunicação a partir 

de uma ideia de troca. Para ambos os autores, a comunicação enquanto operação de 

permuta implica em um agir social, quase intersubjetivo. Thompson, assim então a 

define como sendo o “[…] tipo distinto de atividade social que envolve a produção, a 

transmissão e a recepção das formas simbólicas e implica a utilização de recursos de 

vários tipos” (THOMPSON, 2012, p.25) 

A concepção de Thompson, apesar de concisa, é de grande valia, e já coloca em 

jogo, a problemática das tecnologias de comunicação e seus impactos, tanto nos 

processos comunicacionais, quanto em sociedade. Cherry, por sua vez, mais do que um 

significado, atribui um sentido à comunicação, chamando a atenção para sua função na 

composição das realidades socioculturais. Fato é, que a comunicação, seja enquanto 

operação, seja enquanto sentido, influi dinamicamente na forma como os indivíduos se 

correlacionam no mundo. E mais do que troca, seguindo por esta linha, comunicação 

seria tráfego e processamento, e em última instância, interação intersubjetiva.  

Tendo isso em mente, considere-se, a principio, a comunicação em seu caráter 

técnico e operacional, assumindo sua função de tráfego de informação. Pressuponha-se 

com isso, um dado modo de agir a partir do qual pode-se fazer com que uma dada 

informação possa partir-se de um dado lugar – uma fonte emissora – com o intuito de 
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chegar em outro dado lugar – a base receptora. A ideia de trafego implica, também, 

supor reciprocidade, afinal, a comunicação é um agir comum, tanto quem emite, quanto 

quem recebe a informação, para se colocarem em diálogo, precisam estar aptos a isso, 

estando em contextos de ação mais ou menos similares.  

Se se levar em consideração tais suposições, é possível presumir que a 

comunicação, em seu processo de funcionamento, trata-se da estruturação sistemática 

entre partes em continua interposição, cuja qual impõe algumas condições especificas 

para sua experienciação, a saber, um emissor hábil a codificar uma mensagem e um 

receptor hábil a decodificá-la, e intermediando esta relação, um canal capaz de carregar 

a mensagem, o código utilizado, o quadro de referências no qual se institui o código, e 

acima de tudo, a capacidade linguística humana, afinal, as partes precisam compartilhar 

de um conjunto de circunstâncias linguísticas para poder se fazerem entender. São 

estruturas especificas que, em maior ou menor grau, se assim se assumir, todo processo 

comunicacional resguardaria em si. Estabeleça-se a grosso modo, seguindo por essa 

lógica, que processos comunicacionais são a propagação e troca de conteúdos 

codificados partindo de um emissor pressupondo uma recepção capaz de decodificar e 

assimilar estes conteúdos. Sendo que essa troca pode ter caráter midiático – querendo 

com isso considerar aquelas comunicações especificas, que para ocorrerem, ancoram-se 

em meios técnicos extralinguísticos – ou não, particular ou social. O que em suma, 

implica considerar a comunicação enquanto interação. Como dito anteriormente: um 

agir comum. Uma operação interativa entre duas partes que possuem e pertencem, 

simultaneamente, à um mesmo mundo compartilhado, isto é, que possuem um certo 

quadro de referências socioculturais similar. 

É interessante chamar a atenção para o caráter de “acontecimento” da 

comunicação e sua relação com a noção de temporalidade. É cabível pressupor que toda 

comunicação ocorra, ou ao menos se concretize, temporalmente, uma vez que, seja 

considerando-a como tráfego ou como interação, seus processos implicam transição e 

troca. E aqui, é importante que se considere temporalidade antes no sentido da 

transformação, da mudança, da evolução, uma narrativa da concretização de um ato. 

Esta relação torna-se mais clara uma vez tendo-se em mente o modo de operar da 

comunicação: é algo – uma mensagem – que parte e que chega, que é codificada e 
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decodificada, que se pensa, se emite e se pretende ser compreendida; e a interação entre 

emissor e receptor, que se estabelece por meio da compreensão ou não da mensagem, 

pode tanto ocorrer no instante da emissão – no caso do ato da fala – ou em qualquer 

outra distância temporal – como um livro que poder lido hoje ou daqui a séculos – o que 

contrapõe a ideia de sequencialidade imediata no ato comunicacional. Em síntese, no 

que diz respeito a temporalidade, a comunicação é um processo: 

 

Se aceitarmos o conceito de processo, veremos os acontecimentos e as 
relações como dinâmicos, em evolução, sempre em mudança, 
contínuos. Quando chamamos algo de processo, queremos dizer 
também que não tem um começo, um fim, uma sequencia fixa de 
eventos. Não é coisa estática, parada. É móvel; Os ingredientes do 
processo agem uns sobre os outros; cada um influencia todos os 
demais. (BERLO, 2003, p.22 e 23) 

 

David K. Berlo é quem, ao seu tempo, melhor irá se atentar ao caráter processual 

da comunicação, ao considerá-la “como sendo o processo através do qual um indivíduo 

suscita uma resposta num outro indivíduo, ou seja, dirige um estímulo que visa 

favorecer uma alteração no receptor por forma a suscitar uma resposta" (2003, p.40). O 

pano de fundo teórico de Berlo é a própria noção aristotélica de comunicação, cuja qual, 

é observada por ele a partir de seu objetivo: a persuasão. Berlo assegura que o principal 

sentido da comunicação na vida humana é a possibilidade de transmutação, isto é, a 

capacidade poder alterar e influir nas demandas que lhe são externas. Comunicar é, 

neste sentido, poder exercer uma força capaz de modificar, é uma dinâmica 

transformadora, de modo que recorre-se a comunicação com a intenção de influir, seja 

sobre outros agentes de comunicação, seja sobre o ambiente externo, seja sobre os 

meios aos quais se recorre para se dispor do processo comunicacional, ou mesmo ainda, 

sobre si mesmo. É neste sentido, que para Berlo, é importante que se tenha em mente 

como a comunicação torna o ser humano um agente consciente e determinante no seu 

modo de existir no mundo, a comunicação, dá possibilidade de escolher como influir no 

andamento das coisas. 

Quanto à operação em si, Berlo foi um dos principais defensores da 

sistematização emissor-receptor, levando a sua teoria a ser conhecida como “o modelo 

dos ingredientes”, o autor retoma as concepções de Shannon e Weaver e abstrai-se na 
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operação retórica considerada por Aristóteles – a saber, um orador (emissor) que 

discursa (mensagem) a uma audiência (receptores) com o intuito de persuadir seu 

público (sentido da comunicação) – para então adicionar outros elementos na 

composição do processo comunicacional, cujos alguns dos quais foram considerados 

agora a pouco. Berlo chama atenção ainda para o fato de que se o objetivo é o “diálogo” 

entre as partes, estas devem possuir algum grau de similaridade no domínio dos códigos 

compartilhados a fim de se evitar com isso todo tipo de contradição nos processos de 

compreensão. Berlo está irrevogavelmente de acordo, que o processo comunicacional, 

em última instância, se resguarda na “compreensão” do receptor, no modo como este 

reage ao estimulo da ação emissora, afinal, caso não se “suscite respostas” na fonte 

receptora, o processo não se concretiza enquanto comunicação. 

 

18.3. AS EXTENSÕES LINGUÍSTICAS  

 

Se se adere a concepção de Berlo de comunicação, deve-se levar em conta de 

forma análoga a Aristóteles84, quando este vai se dispor a analisar os modos da elocução 

e sua influencia na persuasão, que os meios de se operar a comunicação influem no 

sentido da comunicação. Mas mais do que isso, se a comunicação visa interferir naquilo 

que é externo ao individuo da comunicação, esse por vezes terá que recorrer a meios de 

potencialização de suas comunicações, a fim de com isso impor diferentes respostas as 

complexidades que forem surgindo ao longo dos processos comunicacionais e de acordo 

com os objetivos que visar alcançar. 

Para que se entenda a implicância de tais constatações, inicie-se retomando o 

que se disse sobre a estruturação do processo comunicacional ao se considerar que a 

comunicação pode ou não ter o caráter midiático. No contexto desta discussão, irá se 

entender por mídia, seguindo a concepção mcluhaniana, as extensões de linguagem as 

quais o homem pode recorrer para colocar em jogo novos modos do agir 

comunicacional. Afinal, tal qual McLuhan (2002), está-se de acordo que – as mídias – 

                                                 
84 Em Retórica (2006), Aristóteles irá considerar a persuasão não somente a partir de seu sentido, mas de 
seus métodos, individuando com isso as partes da composição do discurso. Entre elas, está a Elocutio (a 
léxis), que refere-se especificamente a composição e organização linguística discursiva, em suma, sua 
textualização. 
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acrescentam novas possibilidades a estruturação da comunicação, operam em outros 

níveis de sentido e complexidade, potencializam e virtualizam o agir comunicacional, 

possibilitam armazenamento massivo, rompimento com limitações espaciais e 

temporais. Thompson (2012), que ao problematizar a comunicação a partir do prisma da 

interação observando o modo como os indivíduos recorrem aos meios de comunicação, 

acrescenta: 

 

Argumento que sempre que indivíduos usam os meios de 
comunicação […] eles estão se envolvendo em formas de ação e 
interação que diferem, de certas maneiras básicas do tipo de interação 
face a face que carateriza a maioria dos encontros da vida diária. Estão 
não só intercambiando informação ou consumindo um produto 
(embora também possam estar fazendo isso): estão também 
participando de formas de interação que têm propriedades bastantes 
específicas. (THOMPSON, 2012, p.9). 

 

E assim, ao buscar compreender a dinâmica da interação que as diferentes 

mídias possibilitam aos indivíduos, Thompson irá individuar dois campos possíveis: a 

interação mediada e a quase-interação mediada. E assim as considera: 

 

Por “interação mediada” quero dizer o tipo de interação envolvida 
quando usamos um meio técnico tal qual o telefone para interagir à 
distância com outras pessoas. Por “quase-interação mediada” quero 
dizer o tipo de relacionamentos sociais estabelecido pelo uso de meios 
como livros, jornais, rádio, televisão etc. – aquilo que é normalmente 
descrito como “mídia de massa” […] Tanto a interação mediada 
quanto a quase-interação mediada envolvem a extensão das relações 
sociais através do tempo e do espaço. Enquanto a interação face a face 
ocorre em um contexto de copresença em que os participantes 
compartilham um sistema de referência espacial-temporal comum, as 
duas formas de interação mediada envolvem a interrupção da ligação 
com os contextos de copresença; portanto, os participantes já não 
compartilham um arcabouço espacial-temporal comum e precisam 
adaptar seu comportamento à nova situação, usando outros meios de 
se orientar com relação a outras pessoas distantes. Mas há diferenças 
importantes entre as duas formas de interação mediadas. Enquanto que 
a interação mediada é dialógica por natureza e envolve um fluxo de 
comunicação em dois sentidos, a quase-interação mediada é 
normalmente monológica; e enquanto a interação mediada está 
orientada para outros específicos (por exemplo, a pessoa para quem 
vocês está fazendo uma ligação telefônica), a quase-interação mediada 
está orientada para uma série indefinida de receptores potenciais. 
(THOMPSON, 2012, p.9 e 10) 
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O ponto em Thompson será ligeiramente diferente do que é trabalhado por 

McLuhan, indo mais para o campo social, buscando entender como uso das mídias 

dentro da sociedade influem nas interações e ações dos indivíduos uns com os outros, 

enquanto este último irá voltar sua atenção para os modos como a tecnologia tem 

transformado os modos de sentir e ser do homem. Em ambos os autores, o que aqui 

interessa é entender que os meios impactam não apenas nas estruturas sociais e 

culturais, mas também reorganiza e possibilita novos sentidos de comunicação. Toda 

inserção de um meio, seja midiático ou não, irá acrescentar novas possibilidades as 

faculdades humanas, ao interagirem a partir destes meios com o mundo, novos 

“ambientes” serão gradualmente construídos, pois tal qual afirma Thompson: 

 

[…] os meios de comunicação não são apenas transmissores neutros 
que transmitem informação ou conteúdo simbólico de um individuo 
(ou grupo de indivíduos) para outro – uma espécie de esteiras 
transportadores de significado por assim dizer; ao contrário, quando 
novos meios de comunicação são desenvolvidos e introduzidos, eles 
mudam as maneiras pelas quais os indivíduos relacionam uns com os 
outros e com eles próprios. (THOMPSON, 2012, p.9).  

 

Cada suporte de comunicação, cada extensão linguística, irá apresentar seu 

próprio conjunto de especificidades, prolongar determinado sentido da experiência 

comunicacional. De forma análoga a linguagem, cada meio de comunicação, em ultima 

instancia, limita a organização do discurso comunicacional de acordo com os limites de 

suas possibilidades. Mas cada meio de comunicação coloca em jogo também, outras 

formas de interação entre receptor e emissor. Em trabalho anterior85, buscou-se 

demonstrar como esse processo se estabelece do ponto de vista estrutural. O ponto de 

partida era entender como as articulações de um dado meio se organizam para viabilizar 

um determinado sentido do operar comunicacional. É também neste sentido que 

Marshal McLuhan considerará a comunicação, deixando claro o teor de suas 

                                                 
85 DUARTE, Frederico. A análise estrutural da narrativa gráfica: a linguística dos quadrinhos e uma 
breve contextualização no panorama da cultura da convergência.  Monografia apresentada para a 
obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda pela 
Universidade Federal de Goiás. Goiânia: UFG, 2013 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

259 
 

concepções naquela que talvez seja sua maior máxima, “o meio é a mensagem”. 

Sintetizando os trabalhos de McLuhan, Olga Pombo86 irá dizer:  

 

Enquanto suporte material da comunicação, o meio tende a ser 
definido como transparente, inócuo, incapaz de determinar 
positivamente os conteúdos comunicativos que veicula. A sua única 
incidência no processo comunicativo seria negativa, causa possível de 
ruído ou obstrução na veiculação da mensagem. Pelo contrário, 
McLuhan chama a atenção para o fato de uma mensagem proferida 
oralmente ou por escrito, transmitida pela rádio ou pela televisão, pôr 
em jogo, em cada caso, diferentes estruturas perceptivas, desencadear 
diferentes mecanismos de compreensão, ganhar diferentes contornos e 
tonalidades, em limite, adquirir diferentes significados. 

 

Seguindo por essa linha, e retomando as teorizações de Berlo, pode-se 

considerar que o uso dos meios de comunicação passa a ser, também, ferramenta para se 

atingir a influencia, para se provocar respostas frente a um receptor, não passivo, mas 

apto ao diálogo, ao trafegar da informação. Os meios, cada qual com a sua própria 

“linguagem” que lhe é característica, atingem o receptor a partir de novas frentes, 

suscitam novos sentidos da interação comunicativa.  

 

18.4. AS MÍDIAS E ALGUNS APONTAMENTOS QUANTO A QUESTÃO DA 

TÉCNICA 

 

Os meios de comunicação, em si, são expressão da capacidade técnica do ser 

humano, mais uma entre a infinidade de respostas que o homem põe em frente a 

necessidade de enfrentar a complexidade imposta pelo ambiente natural. Tendo isso em 

vista, talvez seja coerente pressupor que as extensões linguísticas, os suportes da 

comunicação, quase sempre serão fruto da luta por respostas as adversidades de algum 

tipo de situação imposta pelos limites do existir humano. Por técnica, queira se referir, 

no contexto da presente discussão, a forma como o homem interfere e busca dominar a 

natureza do ambiente para o bem de seus interesses. O modo e o sentido cujos quais o 

ser humano recorre para se colocar diante a natureza, para então, se apropriar dela. 
                                                 
86 POMBO, Olga. O meio é a mensagem. Disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/mcluhan/estudo_mcl_olga.pdf > Acesso em: 18 
. 2013. 
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Estabeleça-se a técnica também em seu sentido mcluhaniano, de extensão das faculdade 

humanas, uma resposta alternativa as limitações do corpo e da espaço-temporalidade do 

ser humano:  

 

Pois a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de 
escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas 
coisas, humanas. […] os efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis 
das opiniões e dos conceitos: eles se manifestam nas relações entre os 
sentidos e nas estruturas da percepção, num passo firme e sem 
qualquer resistência. (MCLUHAN, 2002, p.22 e 34) 

  

A técnica, pode ser considerada, antes de tudo, como sendo um meio e um modo 

de ser do homem, é uma prática que implica no seu agir no mundo. É construção e 

desconstrução de sentido do que é natural, é uma abertura para as possibilidades do 

homem no mundo, e nesse sentido, deve-se ter em mente que, como bem diria 

Heidegger “[...] a essência da técnica não é nada de técnico” (1997, p.93). Para 

Heidegger, segundo Signates (2009, p.40), a técnica pode ter ponderada a partir de duas 

perspectivas não necessariamente excludentes: a de “meio para certos fins” e a de 

“atividade do homem”. E nesse sentido, coloca o autor: 

 

Inicialmente, ao reconhecimento, com Heidegger, da ambivalência do 
sentido da técnica – como instrumento ou meio e como forma de vida 
ou o “fazer humano”. Pelo primeiro, o homem interpela a natureza, 
produzindo dominação, e, dentro do segundo é interpelado por sua 
própria interpelação, enrodilhando-se em seu próprio fazer ou, como 
metaforiza Silva, “o criador transforma-se em fantoche da criatura” 
(SILVA, 2000), mas esse envolvimento é dialético e nele, o homem 
produz cultura. (SIGNATES, 2009, p.43) 

 

É importante frisar que a técnica não é a única reação do ser humano aos 

encargos do ambiente, e que também não é um processo que visa tão somente a 

adaptação, a técnica faz parte de uma rede de sistematizações do agir humano, muito 

mais complexa, que determina os modos de autonomização de sua existência no mundo, 

isto é, o modo como institui a sua realidade, propriamente, humana, e através da qual se 

contrapõe como um ambiente adverso ao ambiente natural. Esse processo ocorre tanto 

em nível social, a partir das relações que o homem estabelece com os seus semelhantes 
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e se estabelece entre eles, quanto natural, na forma como o homem enquanto organismo 

participa do mundo natural diante de todas as suas limitações ou ainda psíquico, no 

sentido como se estabelece diante de si enquanto ser pensamente, e vinculado ao plano 

da consciência. Seguindo por tal lógica, a questão da técnica mostra-se como mais uma 

dentre uma miríade de facetas da rede de sentidos que estruturam a realidade humana no 

mundo, como é o caso da linguagem, da comunicação, da cultura, dos processos de 

sociabilização entre outros.  

Paz acrescenta: 

 

A técnica é uma realidade tão poderosamente real – visível, palpável, 
audível, ubíqua – que a verdadeira realidade deixou de ser natural ou 
sobrenatural: a indústria é nossa paisagem, nosso céu e nosso inferno. 
Um templo maia, uma catedral medieval ou um palácio barroco eram 
alguma coisa mais do que monumentos: pontos sensíveis do espaço e 
do tempo, observatórios privilegiados de onde o homem poderia 
contemplar o mundo e o transmundo como um todo. Sua orientação 
corresponde a uma visão simbólica do universo; a forma e a 
disposição de suas partes abriam uma perspectiva plural, verdadeira 
encruzilhada de caminhos visuais: para cima e para baixo, na direção 
dos quatro pontos cardeais. Pontos de vista total sobre a totalidade. 
Essas obras não só eram uma visão do mundo, como estavam feitas 
segundo a sua imagem: eram uma representação da figura do 
universo, sua cópia ou seu símbolo. A técnica se interpõe entre nós e o 
mundo. (PAZ, 2005, p. 102 e 103) 

 

18.5. QUANDO AS MÍDIAS CONVERGEM 

 

No glossário de Cultura da Convergência (2009), Jenkins assim define o termo 

chave de sua pesquisa: 

 

Convergência: palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, 
culturais e sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura. 
Algumas das ideias comuns expressas por este termo incluem o fluxo 
de conteúdos através de varias plataformas de mídia, a cooperação 
entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas estruturas de 
financiamento das mídias que recaiam sobre os interstícios entre 
antigas e novas mídias, e o comportamento migratório da audiência 
que vai a quase qualquer lugar em busca das experiências de 
entretenimento que deseja. Talvez, num conceito mais amplo, a 
convergência se refira a uma situação em que múltiplos sistemas de 
mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles fluidamente. 
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Convergência é entendida aqui como um processo contínuo ou uma 
série contínua de interstícios entre diferentes sistemas de mídias, não 
um relação fixa. (JENKINS, 2009, p.377). 

 

Henry Jenkins busca entender o quadro midiático para além do que segundo ele 

considera como sendo determinismo tecnológico, as mídias como resulta do 

aprimoramento técnico. O autor acredita que as respostas sociais do homem aos avanços 

tecnológicos, bem como em que aspectos essas novas formas de se comunicar se 

encaixam e que funções desempenham dentro do contexto sociocultural dos indivíduos 

nele inserido, deve ser o prisma a partir do qual se problematizar o cenário midiático 

contemporâneo: 

 

Um processo chamado “convergência de modos” está tornando 
imprecisas as fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre 
as comunicações ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o 
telégrafo, e as comunicações de massa, como a imprensa, o rádio e a 
televisão. Um único meio físico – sejam fios, cabos ou ondas – pode 
transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamente. 
De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um 
único – seja a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser 
oferecido por várias formas físicas diferentes. Assim, a relação um a 
um que existia entre um meio de comunicação e seu uso está 
corroendo. (POOL apud JENKINS, 2009, p.37). 

 

Para o autor, a cultura está em transição, de modo tal que seu quadro 

comunicacional é fruto de um fluxo de informações, conteúdos e experiências 

midiáticas em rota de colisão. Segundo Jenkins, tudo converge: mídias se hibridizam, o 

analógico se digitaliza, o digital se vende analógico, a produção de conteúdo deixou de 

pertencer tão somente aos grandes conglomerados e sua lógica mercadológica, 

gradualmente os receptores foram adquirindo um poder midiático, seja interagindo com 

conteúdos já veiculados, seja consumindo-os, seja produzindo seus próprios conteúdos.  

A grosso modo, a convergência poderia ser entendida apenas como o “fluxo de 

conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p.29). O 

fenômeno, não é novo, é algo que vem se enraizando na sociedade moderna desde o 

inicio do século 20, com as primeiras transposições multimidiáticas e obviamente, não 

pode se resumir apenas a ascensão das novas tecnologias. Ao contrário de tal 
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pressuposição, Jenkins irá defender a convergência como um cenário cultural em que 

um dado comportamento social para com a mídia é estabelecido pelos indivíduos. É 

nesse sentido que por cultura da convergência, será entendido aqui, o processo de 

modificações culturais que se estabelece a partir dos novos modos de relações e 

interações entre indivíduos e mídia, e a forma como esse contexto geral impacta na 

manutenção do imaginário social.  

No entanto Jenkins enfatiza que só é possível pensar em uma convergência das 

mídias, tal qual ocorre hoje, devido às bases culturais que permeiam a vida do homem 

contemporâneo, de fato, está de acordo que a inserção de uma nova mídia em um dado 

contexto social, acarreta em uma alteração em suas dinâmicas, o que consequentemente 

irá implicar também no processo de recepção e interação com estas mídias, pois como 

ele próprio assegura, “a convergência dos meios de comunicação impacta o modo como 

consumimos esses meios.” (JENKINS, 2009, p.44). No entanto, esse imperativo 

sociocultural, Jenkins chama atenção, não decorre de um processo tecnológico: 

 

Em vez disso, a convergência representa uma transformação cultural, 
à medida que consumidores são incentivados a procurar novas 
informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos 
dispersos. […] A convergência não ocorre por meio de aparelhos por 
mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 
cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 
com os outros (JENKINS, 2009, p. 29 e 30). 

 

Assim, busca apontar a partir deste termo, cultura da convergência, todo um 

quadro de mudanças que seguem em diversas frentes, mas que estão intimamente 

ligadas aos meios de comunicação, sobretudo ao advento das novas mídias relacionadas 

à internet. Ao estabelecer a convergência enquanto um cenário, Jenkins individua os 

níveis, até o momento, de sua atuação, os modos a partir do quais essas mudanças se 

estruturam na composição desta nova lógica social, a saber: a convergência das mídias, 

a inteligência coletiva e a cultura participativa. 

A convergência, como o próprio nome irá supor, é a mesclagem, a transição, a 

interação entre diferentes mídias a partir daquilo que se veicula, seja qual for o discurso 

ou a experiência midiática objeto da comunicação. É importante, antes de tudo, 

diferenciar convergência midiática, no sentido que Jenkins dá a esta, de crossmedia. 
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Ainda que a convergência das mídias envolva em seus processos muito do que seja 

entendido por crossmedia, os conceitos não se equivalem. Por crossmedia é possível 

definir como sendo a transposição de um mesmo conteúdo ou experiência midiática por 

diversas mídias diferentes. A convergência, por outro lado, é também um processo 

cultural e social, afinal, como enfatizado por Jenkins logo acima, ela ocorre 

primeiramente no cérebro dos receptores. Na verdade a crossmídia é uma das 

manifestações da convergência e não um paralelo a ela. Jenkins, então irá conceituar: 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, p. 29).  

 

A inteligência coletiva, por sua vez, é um termo que, em seu sentido, Jenkins 

toma emprestado de Pierre Levy (1999), que o define originalmente como sendo “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta uma mobilização efetiva das competências” ( LÉVY, 1999, p. 

28). Jenkins irá acrescentar que dentro do cenário contemporâneo, a inteligência 

coletiva deve ser entendida também enquanto os processos que dizem respeito aos 

novos modos de se consumir conteúdos, serviços, produtos, informações em conjunto, 

processos esses que adquirem tons de um poder midiático. Quanto à cultura 

participativa Jenkins diz: 

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas 
sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em 
vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como 
ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como 
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de 
regras, que nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 2009, 
p. 30). 

 

18.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A ideia que Jenkins faz de convergência, exemplifica o quão conexa é a relação 

entre cultura e comunicação. Mostra também o quão impactante podem ser as 

transformações midiáticas, tendo como pano de fundo as novas tecnologias, na vida e 

nas relações sociais. Na instituição da ideia que se faz de mundo. Afinal, as mídias e as 

outras tecnologias relativizaram e virtualizaram dados sentidos de espaço e tempo. Mas 

a convergência, ainda prova que as transformações culturais também impactam nas 

dinâmicas midiáticas, nas necessidades e sentidos que se atribuem as suas 

possibilidades.  

No entanto, é importante chamar atenção para algumas limitações da obra de 

Jenkins quanto a noção que este faz de técnica, pois ao querer abordar a relação entre 

cultura e comunicação, para além de um determinismo tecnológico, fez transparecer que 

a tecnologia é apenas o produto final de um processo. Apenas um meio para um fim, 

não considerando com isso o processo e o seu sentido, mas apenas material bruto 

resultante. Assumir tal concepção, mostra a falta de uma percepção mais aprofundada 

do sentido de técnica e acaba por deixar de lado todo o caráter ontológico que o termo 

pode implicar. Fato é, que o enraizamento filosófico é algo de que Jenkins carece em 

sua abordagem.  

Se se dispor a tomar por técnica, seguindo as concepções que se apresentou 

anteriormente, como mais do que um modo do agir humano, mas também o sentido 

próprio do agir, da interposição humana com o mundo, e aqui até Aristóteles87 irá 

chamar atenção pelo modo como a técnica, deve-se antes ser entendida pelo que suscita 

o “produzir” do que pelo que é “produzido”, ao colocar: 

 

“Ora, como a arquitetura é uma arte, sendo essencialmente uma 
capacidade raciocinada de produzir, e nem existe arte alguma que não 
seja uma capacidade desta espécie, nem capacidade desta espécie que 
não seja arte, segue-se que a arte é idêntica a uma capacidade de 
produzir que envolve o reto raciocínio. Toda a arte visa a geração e se 

                                                 
87 Deve-se ter em mente, que o sentido aristotélico de técnica está correlacionado a sua etimologia na 
língua grega, tendo enquanto termo correlato ηέτση (téchne), cuja livre tradução poderia tanto referir-se a 
noção de  “arte” quanto de “ciência”, ou ainda a “ofício”. O significado de técnica,  esteve a princípio 
atrelado a ideia que os gregos atribuíam a arte e ao fazer. Platão por exemplo, já em seu tempo, 
considerava ηέτση a partir de seu duplo sentido,  como arte e ciência, na constituição de uma modalidade 
especifica do saber. Para Aristóteles a técnica – no sentido da arte –  é antes de tudo um ofício racional, 
cuja realização, se institui antes no criador do que no objeto criado. 
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ocupa em inventar e em considerar as maneiras de produzir alguma 
coisa que tanto pode ser como não ser, e cuja origem está no que 
produz, e não no que é produzido [...] (ARISTÓTELES apud 
RICOUER, 2005, p.50 e 51).  

 

É necessário frisar que Aristóteles irá atribuir diferentes significações ao 

vocábulo tékhne, modificando-os conforme a obra em questão, ainda que não de modo 

paradoxal ou contraditório. Aqui recorreu-se ao sentindo especifico que aparece em 

Ética a Nicômaco (1987), por acreditar estar de acordo com o teor da discussão que se 

propõe, outros caminhos, no entanto, ficam abertos ao leitor. O ponto importante é 

entender, que para Aristóteles a técnica não será nem o resultado final de um processo, e 

nem tão somente o método da criação, o conceito de técnica no sentido aristotélico irá 

remeter a um processo racional, um modo de expressão completamente consciente das 

faculdades intelectuais humanas, é um saber criador, o que implica considerar que 

aquilo que é criado, se destaca, se diferencia e existe antes de mais nada no criador. A 

esse respeito, numa interpretação da mesma passagem da obra de Aristóteles, Paul 

Ricouer acrescenta: 

 

[…] há tantas tékhnai quanto atividades criadoras; uma tékhne é 
alguma coisa mais elevada que uma rotina ou prática empírica e, a 
despeito do fato de que ela seja concernente a uma produção, contém 
um elemento especulativo, a saber, uma investigação teórica sobre os 
meios aplicados à produção: é um método, e este traço aproxima-a da 
ciência mais do que da rotina. (RICOUER, 2005, p.51) 

 

Talvez então, não fosse coerente supor, no mínimo em última instância, que 

comunicação e cultura, não são em grande parte, interpenetradas pela própria realidade 

técnica humana? Que enquanto o modo de constituir o agir e o saber humano, ante as 

forças externas do ambiente, a técnica poderia também imbricar-se no sentido de uma 

definição, tanto de comunicação, quanto de cultura? Berlo, ainda que tacitamente, ao 

menos parece considerar a comunicação por este viés epistemológico. O diálogo do 

autor com Aristóteles, é notório. O próprio sentido que Berlo atribui a comunicação 

refere-se, implicitamente, a uma operação técnica. E é interessante perceber, que 

inclusive a concepção técnica de Berlo, se beneficia da noção de convergência. Se se 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

267 
 

tem em mente o sentido que este atrela a comunicação, a convergência apenas é o 

resultado consequente da adaptação dos processos comunicacionais frente as novas 

adversidades que vão surgindo no campo das relações socioculturais. 

A convergência, não deixa em sentido algum, de ser permeada pela técnica. Se a 

convergência, é antes resultado de mudanças estruturais nas relações culturais e sociais, 

estas, em grande parte, só o foram possibilitadas pelo recurso de novas tecnologias, e 

das relações que daí derivam entre homem e tecnologia, pois tal qual coloca Eagleton 

(2003), “Se somos seres culturais, também somos parte da natureza que trabalhamos” 

(p.15). Jenkins está certo, a convergência não é determinada pelas tecnologias, não é um 

resultado técnico. Mas também não é tão somente resultado de mudanças culturais. Faz 

parte das respostas do homem na instituição de seu mundo. A convergência é a resposta 

a globalização, ao fim das barreiras espaciais e temporais, das fronteiras culturais, das 

múltiplas extensões linguísticas e tecnológicas. O que talvez Jenkins não tenha 

percebido é que essas mudanças, para além de mudanças de mercado, de produção de 

conteúdo, de emissão e recepção, de fluxo de mensagens, estéticas comunicacionais, 

elas colocam em jogo novos sentidos do existir humano, de sua organização no mundo. 

Talvez fosse inclusive, coerente supor que a convergência, é o mais próximo que se já 

trilhou rumo a singularidade tecnológica.  

O fim desta discussão, era o seu próprio meio, isto é, a reflexão. Reflexão essa, 

sobre caminhos teóricos que colocam em cheque a realidade do ser humano com o 

mundo. Diante das limitações que um trabalho deste porte apresenta, para o bem ou para 

o mal, algumas medidas de recorte teórico se fizeram necessárias. É certo que muitos 

tópicos de discussão que suscitariam melhor clareza ao objeto deste trabalho deixou-se 

de lado. Infelizmente, antes pela necessidade do que pela falta da percepção, muito mais 

se deixou de fora do que se abordou. Elementos importantes, tal qual a linguagem e a 

noção de sistema social não se teve o espaço devido para aqui se abordar. Faltou 

também melhor aprofundar e contextualizar o pensamento dos diversos autores aos 

quais aqui se recorreu, bem como apresentar as principais críticas ao trabalho dos 

respectivos pensadores. Fica em aberto então, tanto ao autor quanto aos leitores, o que 

se subsegue e o que se suscita com tal discussão.  
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Comunidades científicas: A vigilância e a punição dos cientistas88 
 

Janinne Barcelos de Morais Silva 

Suely Henrique Gomes 

 
RESUMO 
Michel Foucault avalia a disciplina como uma das fundamentais tecnologias do poder 
nas sociedades contemporâneas. A partir de sua obra Vigiar e Punir: Nascimento da 
prisão, que teve grande influência em intelectuais, políticos, artistas e ativistas sociais, 
procura-se discutir aqui como os recursos de adestramento utilizados pelo poder 
disciplinar se manifestam nas comunidades científicas. Para isso, antes incidirmos nas 
relações do saber e do poder, trataremos dos conceitos sociológicos que explicam a 
formação dessas comunidades, a fim de demonstrar que há mais nessa relação do que a 
ideia de hagiografia científica apresentada pelo discurso da ciência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Scientists - Scientific Community - Power 
 

19.1. INTRODUÇÃO  

 

A ciência e a tecnologia tem continuamente modificado a existência humana. Não 

importa onde esteja, ou que esteja fazendo, você está, provavelmente, aproveitando os 

benefícios resultantes do trabalho de cientistas89: medicamentos, luz elétrica, carros, 

cirurgias e computadores são apenas alguns exemplos. Assim tem sido desde que a 

qualidade intelectual da ciência, particularmente da mecânica newtoniana90, convenceu 

largos círculos sociais sobre seu valor prático (POLANYI, 1946). 

A partir de então, independentemente das concordâncias / divergências dos 

termos ciência e cientificismo, o conhecimento científico tem se apresentado como 

dispositivo91 fundamental para a manifestação do poder disciplinar - que “tem como 

função maior adestrar” os indivíduos nas sociedades (FOUCAULT, 1999, p. 143). A 

vigilância - que no século XVII era restrita as instituições militares e a igreja - se 

expandiu para profissionais das ciências que passaram a exercer o poder de avaliar, por 

                                                 
88 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
89 Também referidos aqui como pesquisadores e homens da ciência;  
90A mecânica newtoniana é o principal fundamento da física clássica, e é assim chamada em homenagem 
a Isaac Newton, que a desenvolveu no século XVII, complementando o trabalho de Galileu para dar 
início à física; 
91 Para o filosofo francês Michael Foucault (1984), dispositivos são arranjos institucionais e discursos de 
verdade que legitimam o poder; 
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exemplo, o indivíduo que será considerado (em termos radicais) como normal ou 

anormal (FOCAULT, 1999). De modo que, “normal” é o indivíduo que possui as 

características do homem moderno: trabalhador produtivo e consumidor em potencial92. 

E “anormal” é aquele que não consegue seguir este padrão. Esses profissionais atuam 

geralmente em instituições disciplinares como hospitais, asilos, hospícios, 

penitenciárias, presídios, escolas e outros lugares que cuidam da “punição” e 

reabilitação de cada indivíduo na sociedade, de acordo com a ideia de normalidade 

vigente.  

Mas, para Foucault (1999), o poder não é uma coisa e tampouco uma propriedade. Não 

é concebido de maneira vertical. Por essa razão, ele não pode estar localizado somente 

no governo ou no Estado. Como uma rede, o poder se espalha pelo o corpo social e faz-

se presente em todas as camadas da sociedade93. 

Dessa forma, quase que como um ciclo, como se articulariam os mecanismos de 

vigilância e punição dos profissionais da ciência que vigiam e punem? Mais 

especificadamente, como se articulariam os mecanismos de vigilância e punição dos 

cientistas por seus pares? Mas antes de entrarmos no cerne desta questão façamos 

algumas considerações sobre quem são e o que fazem os cientistas. 

 

19.2. DEFININDO UM CIENTISTA 

 

Em programas e livros educativos elaborados para crianças e adolescentes como 

"X-Tudo", "Castelo Rá-Tim-Bum", "O Mundo de Beakman" e “MadSciense”, por 

exemplo, os cientistas são comumente representados como um pouco alheios 

ao mundo social, porem sempre brilhantes e debruçados sobre tubos de ensaio, livros e 

fórmulas geniais94. O que geralmente habita o pensamento das pessoas levando-as a 

                                                 
92 Características que renovam o ciclo do consumo e mantém o capitalismo; 
93 “Foucualt considera que noções como posse, origem, campo de ação de poder, entre outras são 
substituídas pela hipótese de que o poder está disseminado por todas as partes do mundo social, numa 
trama complexa e heterogênea de relações, rede integrada também pelas resistências ao poder, as quais 
tem papel determinante.” (BRANCO, 2011, p. 17); 
94“A literatura infantil, não tendo um gênero, forma específica, nem obedecendo a um gênero apenas, 
acaba por integrar o maravilhoso” (FILIPE, 2012, p.47); (Ver, ALFERES, 2008); “Por sua vez, a 
linguagem escrita, diferentemente da oralizada, como na televisão, possibilita a criação de um espaço 
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imaginar o cientista quase como alguém com poderes especiais que conhece (ou esta 

prestes a conhecer) os mistérios do mundo.  

Em algumas biografias, os homens da ciência são idealizados como indivíduos 

desinteressados sempre em busca da verdade, compondo a imagem irenista dos 

cientistas. Como exemplo, temos personalidades como o alquimista alemão Johann 

Konrad Dippel.Nascido e criado no Castelo de Frankenstein, no século 

17,Dippelganhou fama como o inventor do ‘Azul da Prússia’, um dos primeiros 

corantes químicos sintéticos, e principalmente,como um aficionado na busca por 

elixires da imortalidade95. Outro exemplo é o inventor austríaco NikolaTelsa, no século 

XIX, queé geralmente caricaturado puxando uma chave elétrica gigante em meio a uma 

chuva de fagulhas brilhantes, representando os desafios e riscos das experiências que 

levaram a contribuições revolucionárias no campo do eletromagnetismo e a invenção do 

radio. E temos ainda o físico Albert Einsten, que fez enormes contribuições às áreas de 

gravitação e teoria quântica. Sendo, recompensado com o Prêmio Nobel de Física de 

1921 “por seus serviços à física teórica.”96 

Porém vale ressaltar a este ponto que, o próprio termo “definição” limita 

disciplinarmente o comportamento de um indivíduo, provocando-nos subjetivamente a 

esperar este ou aquele comportamento deste sujeito. Por essa razão, nos ateremos à 

proposição pouco mais objetiva de Newton (1999) que considera como cientistas os 

indivíduos que utilizam o método científico97.  

                                                                                                                                               
simbólico, estimula a imaginação do leitor, possibilitando uma interpretação criadora, uma reconstrução 
de significados” (SCHALL, 2008, p.16); 
95Os rumores de experimentos com cadáveres humanos chegaram a inspirar o personagem lendário de 
Mary Shelley que levou o nome do castelo; 
96Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/einstein-bio.html> 
Acesso em: 20, set, 2013. Tradução nossa; 
97''Em lugar de um grande número de preceitos dos quais a lógica é composta, acrediteis que já me seriam 
bastante quatro, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma vez só de observá-
los. O primeiro consistia em nunca aceitar, por verdadeira, coisa nenhuma que não conhecesse como 
evidente; isto é, devia evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção; e nada incluir em meus juízos 
que não se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma 
ocasião de o pôr em dúvida. O segundo – dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas 
parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las. O terceiro – conduzir por 
ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis de serem conhecidos, para 
subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo certa 
ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último – fazer sempre enumerações 
tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo de nada omitir'' (DESCARTES, 1970); 
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 19.3.  O QUE FAZEM OS CIENTISTAS 

 

Entre as atividades de um cientista, a primeira, como foi dito acima, tem relação 

com a própria diferenciação dos homens da ciência: desenvolver o conhecimento em 

uma determinada área por uso do método científico (observação calibrada, 

dedução,experiência, conclusão, repetir ad eternum).  

Também faz parte de suas atividades, a orientação da prática científica para a 

próxima geração de cientistas -através de aulas de doutoramento, disciplinas avançadas 

de mestrado e licenciatura, criação e gestão de grupos de pesquisa e orientação teses, a 

fim de transformar um estudante interessado em um colega cientista. Para isso:  

 

Segue-se que as opiniões pessoais de seus professores nunca deverão 
ou nunca devem ser aceitas pelo aluno, exceto como uma encarnação 
das premissas gerais da ciência. Estudantes devem ser treinados para 
compartilhar a base sobre a qual os professores se apoiam e assumir 
isso para a formação do apoio de sua própria independência. O aluno, 
portanto, vai praticar uma medida de criticismo, mesmo durante o seu 
período de estudo, e o professor terá o prazer de promover quaisquer 
sinais de originalidade por parte do aluno (POLANYI, 1946, p.32).  

 

Além disso, cientistas devem colaborar com a divulgação da ciência para a 

população em geral e a proteção do público em relação às políticas, religiões ou 

doutrinas que se opõem ao progresso intelectual e material entre as classes populares, 

isto é o obscurantismo. O que garante para a divulgação do conhecimento científico um 

papel importante, tanto para o exercício da cidadania, quanto para o desenvolvimento 

nacional. 

E também diz respeito aos deveres do cientista, expandir os conhecimentos 

obtidos para seus pares a fim de manter a qualidade98 do processo científico, posta em 

causa por outros cientistas: que por sua vez replicam experiências; verificam 

demonstrações; reveem artigos para publicação; editam revistas acadêmicas; servem em 

comitês de doutoramento, etc. Por esta última atividade que o desenvolvimento da 

ciência dá-se apenas nas pesquisas realizadas dentro da comunidade científica, 

                                                 
98Ou “pureza” como dizem alguns; 
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justamente por que “um trabalho não é ciência até que seja revisto por outros cientistas” 

(Burkett, 1990, p.7). Assim, acredita-se, como uma necessidade intrínseca da própria 

ciência, apesar das intuições serem individuais, que os processos intuitivos e 

metodologias que contribuem com a formação do conhecimento científico acontecem 

apenas por meio de alianças entre os homens da ciência, melhor dizendo, nas 

comunidades científicas (POLANYI, 1946). 

  

19.4. CONCEITUANDO AS COMUNIDADES CIENTÍFICAS  

 

As acepções de comunidade científica fazem relação com diferentes perspectivas 

teóricas a cerca do conceito sociológico de “comunidade” que foi desenvolvido e 

amplamente utilizado pela escola funcionalista no início do século 

XX(BAUMGARTEN, s/d). Durkheim (1967), por exemplo, baseia-se na ideia da 

solidariedade social - fruto da consciência coletiva99 - subdividindo-a em duas formas 

de expressão da consciência:  

Solidariedade mecânica – onde grande parte das subjetividades do indivíduo é 

orientada pela consciência coletiva, proporcionando ao sujeito um sentimento de 

pertencimento àquela sociedade e, por conseguinte, maior harmonia social;  

E a solidariedade orgânica – que corresponde ao processo de individualização 

dos membros da sociedade como consequência do capitalismo, da divisão do trabalho 

social e da necessidade de contratação para funções cada vez mais especializadas.  

“Cada pessoa é uma peça de uma grande engrenagem, na qual cada um tem sua função 

e é esta última que marca seu lugar na sociedade” (RIBEIRO, s/d). É a partir desta 

segunda que Durkheim (1967) introduz a ideia de conflito em uma comunidade.  

No sentido weberiano, a comunidade é definida como base da formação das 

classes a partir da ação de cada indivíduo e dos valores que os outros indivíduos dão à 

sua ação na sociedade. Sendo a comunidade científica, por sua vez, uma construção 

                                                 
99Para Durkheim (1967) a consciência coletiva seria responsável pela formação de nossos valores morais, 
a partir do grupo no qual estamos inseridos. Sendo transmitidos pela vida social, de geração em geração, 
com capacidade de influenciar as escolhas de cada individuo em maior ou menor grau. Tornando-nos 
seres sociais; 
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intelectual que explicita esses valores e essas ações sociais existentes (Ver, 

SCHWARTZMAN, 2001).  

Depois de muitas tentativas - por parte dos funcionalistas - de desvincular a 

ciência de influências externas, garantindo-a mais liberdade e autonomia, Michael 

Polanyi (1962), conceituou a comunidade científica como uma grande republica: 

 

A República da Ciência é uma sociedade de exploradores que lutam 
em prol de um futuro desconhecido, que acreditam ser acessível e 
digno de ser atingido. O cientista-explorador se esforça por 
aproximar-se de uma realidade oculta, para a sua satisfação 
intelectual. À medida que ele se satisfaz, ilumina todos os homens e 
ajuda assim a sociedade a cumprir sua obrigações no sentido do auto-
aperfeiçoamento intelectual100.  

 

Neste mesmo sentido, em trabalhos subsequentes, Robert Merton (1942) e 

Thomas Kunh (2006) também desenvolveram conceitos de comunidade cientifica que 

conferiam relativa autonomia à ciência, com algumas divergências. Para este primeiro, a 

autonomia da comunidade dos cientistas (subsistema) cresce na medida em que a 

sociedade (sistema) reconhece-a enquanto instituição, legitimando-a como um fim em si 

mesma. E,principalmente, o que une os homens da ciência em uma comunidade é o fato 

de que, "embora estejam afastados espacialmente, respondem, em grande medida, às 

mesmas forças sociais e intelectuais que sobre eles incidem" (MERTON, 1985, p. 482).  

Já para o segundo, a organização social dos cientistas em comunidades (agora 

assumida no plural) acontece a partir dos imperativos da própria pesquisa. Segundo o 

autor “o termo paradigma tem praticamente o mesmo significado da expressão 

comunidade científica. Um paradigma é o que os membros de uma comunidade 

científica, e apenas eles, partilham” (Kuhn, 1977, p. 460).  Par ele, é o paradigma que 

orienta, antes de tudo, a formação de uma comunidade científica, e não um objeto de 

estudo. Existindo tantas comunidades, para quantos paradigmas existirem.  

Mas, apesar das cisões, o que percebemos é que esses autores convergem suas 

opiniões a cerca da estruturação dessas comunidades (comunidade para Merton). A 

partir dos conceitos supracitados, fica claro que para eles, o conhecimento científico não 

                                                 
100Disponível em: <http://www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/mp-repsc.htm> Acesso em: 19, set, 
2013. Tradução nossa; 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

275 
 

pode se desenvolver sem a auto-regulamentação proposta pelas próprias comunidades 

científicas, onde os indivíduos fiscalizam permanentemente as contribuições uns dos 

outros.  

Isto é, as normas que apoiam a formação e mantém a estrutura das comunidades 

são determinadas pelos cientistas; que, por sua vez, são regulamentados pelas 

comunidades. Essa hipótese pode ser testada repetidamente conforme sigamos os 

estudos realizados por pesquisadores e sociólogos da ciência como Ziman (1979), que 

diz: 

 

a ciência não significa simplesmente conhecimentos publicados. 
Qualquer pessoa pode fazer uma observação, ou criar uma hipótese, e 
se ela dispuser de recursos financeiros poderá mandar imprimir e 
distribuir os seu trabalho para que outras pessoas o leiam. O 
conhecimento científico émais do que isso. Seus fatos e teorias têm de 
passar por um crivo, por uma fase de analises criticas e de provas, 
realizadas por outros indivíduos competentes e desinteressados, aos 
quais deverão determinar se eles são bastante convincentes para que 
possam ser universalmente aceitos (p. 24).   

 

Nos estudos que apurou sobre a formação do conhecimento científico, Zamboni 

(2001) define a forma de gestão na quala ciência se desenvolve como um 

empreendimento impreterivelmente “colegiado”, em suas palavras:  

 

Deixando de lado de qual modalidade provém a descoberta científica, 
se acionada pela razão ou também pela criatividade, nota-se haver um 
consenso acerca da ideia de que o conhecimento científico não se 
origina de uma atividade solitária, exercida por um individuo 
vulgarmente caracterizado “como um caduco excêntrico ou como um 
megalomaníaco sinistro” (DIXTON, 1976, p.26), alheio a seu tempo e 
a sua época (ZAMBONI, p.31).  

 

Nesse mesmo sentido, o francês Bruno Latour (1987) provoca reflexões sobre a 

interdependência dos cientistas, as alianças, e políticas que regulam suas atividades 

dentro da comunidade científica:  

 

Será que esses produtos da ciência e da técnica escapam do 
complicado sistema de alianças com os quais políticas são geridas, por 
exemplo? Eles são menos ‘sociais’ como as pessoas ingenuamente 
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dizem? Muito improvável; se eles tivessem que ser qualificados nestes 
termos - o que eles não são - eles teriam de ser descritos como mais, 
muito mais ‘sociais’(p.139, grifo do autor, tradução nossa). 

 

Assim, tendo a ciência como um produto de relações sociais, podemos concluir 

que a ideia de autonomia que as comunidades científicas tentam instituir esconde (muito 

mais do que aclara) as práticas da dinâmica moderna. Pierre Bourdieu também se opõe 

claramente aos conceitos que concebem essas comunidades como autônomas, com 

cientistas neutros e preocupados apenas com o progresso da ciência. Para ele “o 

universo "puro" da mais "pura" ciência é um campo socialcomo outro qualquer, com 

suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, (...), mas onde todas essas 

invariantes revestem formas específicas”101. (BOURDIEU, 1981, p.1). Isso dito, 

tomamos a comunidade científica como uma estrutura social disciplinadora formada por 

cientistas - que, uma vez dóceis -, mantém sua estrutura funcionando sob esta mesma 

disciplina.   

 

19.5. DISCIPLINANDO UM CIENTISTA 

 

Antes de tudo, nos perguntemos: qual seria o objetivo de se disciplinar um 

indivíduo? Ao tratar da disciplina sobre o corpo, Foucault (1999) responde que sua 

finalidade é produzir indivíduos dóceis e submissos a determinados sistemas garantindo 

sua ordem e o equilíbrio através do poder. Ao estudar as várias formas de manifestação 

do poder disciplinar, o autor discorre sobre os suplícios no século XVIII como uma 

produção ritualística de sofrimento, que permitia a dominação através da dor. Em 

termos gerais, o objetivo do suplício era, através de uma cerimônia pública, manter e 

intensificar a força do soberano.  

Em meados do século XVIII, “desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado 

como espetáculo” (FOUCALUT, 1999, p.12). Apresentada como uma tentativa de 

                                                 
101 Sob essa ótica social, Bourdieu apresenta como alternativa para a noção de comunidade científica, o 
campo científico que “enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em lutas 
anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo especificamente 
nessa luta é o monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade 
técnica e poder social;” (BOURDIEU, 1981, p.1); 
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reparar a perturbação social, a Reforma102 sistematizava a ideia de crime, que agora 

passaria a ser julgado pela lei penal como ruptura da lei civil estabelecida. Definido 

como algo nocivo ao corpo social, o crime deixava de ser reparado pelos suplícios, para 

ser reparado nas prisões. 

Apesar de ser considerado, por muitos, como resultado do movimento da 

Reforma, o nascimento das prisões é encarado por Foucault (1999) como consequência 

da organização capitalista, que vê a disciplina como a “microfísica de um poder” 

organizador do fluxo de pessoas em todos os lugares. Para ele, 

 

a punição vai-se tornando, pois,  parte mais velada do processo penal, 
provocando varias consequências: deixa o campo da percepção quase 
diária e entra na consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua 
fatalidade não à sua intensidade visível; a certeza de ser punido é que 

deve desviar o homem do crime (FOUCAULT, 1999, p. 13, grifo 
nosso). 

 

Assim, o poder de punir a perturbação à ordem, é transformado no poder de 

vigiar constantemente os indivíduos, para evitar que esta ordem seja perturbada. É o fim 

das punições dolorosas e início do controle da mente através da sensação permanente de 

estar sempre vigiado por todos, como sugere o modelo do panóptico: 

 

 Momento importante. O corpo e o sangue, velhos partidários do 
fausto punitivo, são substituídos. Novo personagem entra em cena, 
mascarado. Terminada uma tragédia, começa a comédia, com 
sombrias silhuetas, vozes sem rosto, entidades impalpáveis. O aparato 
da justiça tem que se ater, agora, a esta nova realidade, realidade 
incorpórea (FOUCAULT, 1999, p. 21,). 

 

Na “anatomia política” que fazemos da comunidade científica, independentemente 

da teoria sociológica que adotemos para explicar essa formação social, descreve-se a 

figura ideal do cientista como aquele que se submete ao conjunto de deveres 

                                                 
102No século XVIII,com o Iluminismo e a Revolução burguesa, o direito penal tentou humanizar as penas 
e estabelecer uma racionalidade na imposição de sofrimento ao condenados pela justiça penal. Abolir o 
suplício e estabelecer castigos proporcionais ao crime foram os motes usados na Reforma que acabou por 
construir a racionalidade punitiva moderna; 
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provenientes de valores éticos103 especificadamente científicos. Sendo ele responsável 

pelo desenvolvimento da ciência, 

 

o cientista deve conduzir-se com honestidade intelectual, objetividade 

e imparcialidade, veracidade, justiça e responsabilidade. A presunção 
de que esses valores prevalecem na atividade de pesquisa é 
inseparável da presunção da fidedignidade dos resultados dessa 
atividade, sendo, por isso, condição de possibilidade da construção, 
apropriação e usufruto coletivos da ciência (FAPESP, 2011, grifo do 
autor). 
 

Assim, a “distribuição dos indivíduos” da ciência no espaço acontece dentro de 

universidades, laboratórios de pesquisa e centros de ciência, por exemplo. Nesses 

lugares “o controle da atividade” apresenta-se, como prevê Foucault, através do tempo: 

alunos de mestrado, pesquisadores, mestres, doutores e pós-doutores, são organizados 

em volta da dinâmica imperativa de maior produção, em menor tempo, o que deve 

simultaneamente “acelerar o processo de aprendizagem e ensinar a rapidez como 

virtude” (FOUCAULT, 1999, p. 131). Para assegurar esta agilidade e a qualidade da 

produção, instituições científicas como o CNPq,104 por exemplo, oferecem gratificações 

como a “Bolsa de Produtividade em Pesquisa, destinada aos pesquisadores que se 

destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios 

normativos, estabelecidos pelo CNPq”105. No mais, estimular a competição entre os 

cientistas é também uma forma de resolver o problema da hierarquização dentro das 

comunidades, que essencialmente na ciência, tem caráter bem específico: 

 

A autoridade não é distribuída igualmente entre os cientistas. Existe 
uma hierarquia de influência; mas a autoridade excepcional não está 
ligada tanto aos escritórios, mas as pessoas. O cientista estabelece 
grande influência pelo fato de que sua opinião é valorizada e 
solicitada.  Ele pode então ser eleito em comissões administrativas, 
mas isto não é essencial. O auto-governo da ciência é, em grande parte 

                                                 
103Utilizamos aqui o conceito de Motta (1984) que define ética como um “conjunto de valores que 
orientam o comportamento o homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, 
garantindo, outrossim, o bem estar social” 
104CNPq é a sigla de Conselho Nacional de Pesquisa, que atualmente é chamado de Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um órgão público que tem o objetivo de incentivar a 
pesquisa no Brasil; 
105Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169a> 
Acesso em: 21 set. 2013; 
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não-oficial; as decisões se encontram com a opinião científica em 
geral, focadas e expressadas em cada ocasião pelos especialista mais 
competentes (POLANYI, 1946, p.34) 
 

No que diz respeito à “má conduta científica”, o “Código de Boas Práticas 

Científicas”, elaborado pela FAPESP106, estabelece como a transgressão: a violação 

intencional ou por negligência dos “valores e princípios que definem a integridade ética 

da pesquisa científica e das relações entre pesquisadores”. O documento considera três 

instâncias de má conduta: a fabricação de dados ou procedimentos; a falsificação de 

dados, procedimentos ou resultados de pesquisa; e o plágio, ou seja, o uso do trabalho, 

textos ou de ideias de terceiros sem o devido crédito. Sendo que a gravidade de uma 

dessas transgressões “mede-se por quão seja evidente a intenção de fraudar ou grave a 

negligência com que tenha sido praticada”. 

Já o CNPq considera, além das três instâncias supracitadas, uma quarta 

possibilidade: o autoplagio - que diz respeito à republicação de resultados já divulgados 

como se fossem novos, sem explicitar a publicação prévia. Todavia, as punições por má 

conduta científica aparecem sobre a forma de cartas repreensivas enviadas aos autores; 

exigência de correção dos registros e relatos das pesquisas relacionadas às más 

condutas; a notificação de pessoas ou instituições afetadas pelas más condutas; 

suspensão de auxílios e bolsas; devolução dos recursos concedidos aos autores para a 

realização da pesquisa a que se relacionem as más condutas em causa. E uma última 

punição, não citada em manuais, mais moralmente aplicada: o descrédito do 

transgressor diante dos pares cientistas.  

Por sua vez, o sistema de vigilância que garante o sucesso dos “recursos de 

adestramento” opera através do discurso essencialista de interação entre os cientistas 

que vimos a priori. Aquele mesmo discurso que institui a divulgação do conhecimento 

científico para seus pares, como condição sinequa non da própria ciência. Sendo dever 

de todo cientista denunciar os casos aos órgãos competentes, além de cooperar com 

eventuais investigações. O que faz da comunidade cientifica o panóptico da ciência 

moderna. 

                                                 
106 FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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Mídia e comunidade religiosa: recurso para sobrevivência107 
 

Frederico Ramos Oliveira 

 
RESUMO 
Procura-se discutir neste artigo as tensões entre comunidade religiosa e entorno a partir 
de conceitos da teoria de sistemas de Luhmann. Entende-se que a mídia e também a 
comunidade religiosa são contingências do sistema religioso com o objetivo de manter 
seu caráter autopoético, em lugar de falir. 
 
PALAVRAS-CHAVE: comunidade religiosa; mídia; entorno. 
 

20.1. INTRODUÇÃO 

 

Entre algumas comunidades religiosas protestantes e mídia108 parece haver 

uma tensão constante. Explicar tal questão apenas em função de doutrinas é 

provavelmente uma resposta insuficiente. Da mesma forma é falho o diagnóstico que a 

corrida de alguns grupos protestantes atrás de meios de comunicação e influência 

política é somente um reflexo do proselitismo religioso de tais confissões.  

Discute-se neste trabalho as tensões comunidade religiosa e entorno como os 

choques entre a autorreferenciação e heterorreferenciação. Também se aponta a 

possibilidade da comunidade e das emissoras confessionais funcionarem como 

contingência às necessidades do sistema religioso. 

 Quando se media, entretanto, o sistema religioso e sua comunidade se expõem a 

novos questionamentos de seu entorno. Os comunitários, por sua vez, são influenciados 

por tais demandas – já que mantêm também uma vida também no entorno. Trazem suas 

novas inquietações ao grupo, cuja sobrevivência depende da aceitação / eficiência da 

resposta dada. E este é um processo que nunca se encerra, já que os laços comunitários 

parecem estar cada vez mais frágeis.  

                                                 
107 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
108Parece que esta tensão é mais perceptível na relação entre comunidade religiosa e televisão. Por muito 
tempo este meio esteve no imaginário pentecostal como algo “do demônio”. Com a ascensão do poder 
político e aquisitivo tais denominações passam a utilizar tais canais e se dá uma negociação em relação a 
tal negativa: agora se pode assistir TV, desde que o canal da igreja. É difícil apontar como está tal 
situação hoje em todas as denominações evangélicas. No entanto, é possível perceber uma aproximação 
realizada até mesmo da parte dos meios ‘seculares’ com motivação mercadológica. A tempo: as 
demandas do mercado parecem levar a uma negociação até mesmo dos padrões e normas religiosas. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

283 
 

 

20.2. COMUNIDADE RELIGIOSA E ENTORNO 

  

Uma segurança num mundo efêmero, mas que tolhe a liberdade individual. É 

assim que Bauman (2003) define a comunidade. O comunitarismo prima pela 

segurança, entendendo que a liberdade está em oposição a ela. Para a comunidade é 

impossível conciliar ambas. Ela reúne os que responderam a determinada pergunta 

essencial de igual maneira. As outras divergências são toleráveis frente a esta 

identificação. E os que deram respostas diferentes? São o perigo a ser evitado, a 

desordem, o caos. Por sua identidade essencial diversa, estão fora dos limites da 

comunidade, sendo o entorno desta. (BAUMAN, 2001).    

 O entorno é estranho e por não encaixar-se nas regras da ordem estabelecida é 

visto como um problema a ser enfrentado109. Dá-se no seio da comunidade o 

patrulhamento da observância ou não das normas nela vigentes. Tal questão objetiva o 

fortalecimento da identidade comunitária, mas opera a supressão da liberdade. Para 

entender tais relações, são utilizados aqui alguns conceitos da teoria de sistemas de 

NiklasLuhmann.  

 

20.3. A TEORIA DE SISTEMAS 

  

Um sistema éuma organização diferenciada de seu entorno que em sua 

organização cria condições para a própria existência. Já o entorno é tudo aquilo que está 

fora do sistema e que não é controlado por esse. No entanto, é necessário para a 

existência do sistema. Cada sistema tem demandas para sua própria sobrevivência e, se 

essas não forem atendidas, fale. Assim, se estrutura de modo a garantir a satisfação de 

suas necessidades, se tornando mais complexo a cada vez que soluciona um novo 

problema criado pelo entorno. Desta forma, a sobrevivência do sistema é altamente 

improvável. (LUHMANN, 2005; SIEDL, 2004). 

 A autopoiese do sistema é o conceito central desta teoria. Apropriado das 

ciências biológicas, é abstraído e adaptado por Luhmann, de forma a representar a 

                                                 
109 Ver BAUMAN, Z. O mal-estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.  
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reprodução de um sistema que se utiliza de seus próprios elementos para se multiplicar. 

Os sistemas sociais reproduzem-se, conforme o autor, através da comunicação, que é o 

operador central do sistema social. Estes, por sua vez, se dividem em organizações, 

interações e sociedades. Um elemento de tais sistemas só é elemento por meio de sua 

integração com o mesmo e pode ser composto de componentes diversos. O elemento é 

composto do sistema que se compõe de eventos. Já a reprodução do sistema depende, 

para Luhmann, do evento comunicativo. A comunicação produz recursivamente os 

elementos do sistema e os reproduz, em uma rede comunicativa da qual depende a 

autopoiese do sistema. Para o autor, toda a operação consegue distinguir as operações 

do mesmo sistema e eventos do mundo externo. Assim, toda operação tem algo de 

autorreferência e heterrreferência (SEIDL, 2004), assunto que será tratado adiante. 

 A teoria de sistemas ainda aborda diversas outras questões que não serão 

abordadas aqui, já que este artigo não pretende esgotá-la. Serão utilizados alguns dos 

conceitos acima expostos para discorrer sobre a relação entre mídia e comunidade.   

 

20.4. A COMUNIDADE COMO CONTINGÊNCIA 

  

A comunidade religiosa é um sistema? Ela depende da religião – seu entorno -, e 

diferencia-se desta, mas somente até certo ponto. Estão intimamente ligadas, e é difícil é 

apontar os limites de cada uma. Assim, a comunidade religiosa parece não ser um 

sistema em separado. O que ela seria então? Para responder tal questão, é importante 

discorrer sobre o funcionamento do sistema religioso. 

 Wiener (1985) destaca que, nas relações sistema-entorno há entradas, 

processamento de entradas, saídas – estas no sistema - e feedbackrecebido do entorno. 

Quais são as entradas, a “matéria-prima” da confissão religiosa? Geertz (1989) comenta 

que a religião ocupa uma posição de tornar acontecimentos estranhos ou experiências 

traumáticas um pouco explicáveis – o mesmo motor da ciência. Aliando o metafísico ao 

senso comum, a religião ata teias de sentido diversas. Assim, a religião utiliza como 

entradas determinadas questões e uma ansiedade existencial do ser humano110 - criada 

                                                 
110 O sentido da vida, a suposta eternidade da alma etc. são questões estimuladas pelo próprio sistema 
religioso, conforme Bauman (1998). Conforme o autor, a correria do dia-a-dia impede o pensamento 
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pelo próprio sistema religioso, como aponta Bauman (1998). Geram assim condições de 

chamar a atenção do entorno e assim se manter. 

 De que forma se dá o processamento das entradas no sistema religioso? Estas 

ansiedades precisam ser expressas e expurgadas. O ritual religioso é uma das 

ferramentas para tal ação. O ritual expõe tais questões, e desenrola um “expurgar” 

coletivo. Por meio de diversas linguagens – verbalmente, na pregação, visualmente, nas 

danças rituais, vitrais etc. – busca convencer da intervenção do divino eliminando a 

frustração e a ansiedade humana. Logo, a operação da linguagem religiosa processa as 

ansiedades e questionamentos, envolvendo o entorno na supressão – ou ocultação – 

destas por meio dos símbolos. Aqui se misturam o processamento das entradas e as 

saídas. 

 Como saídas, a linguagem religiosa, a normatização de comportamentos, o 

simbolismo religioso, o estímulo a determinado modo de vida, e, subliminarmente, 

outros questionamentos ao fiel – submetido a perguntar-se o que seria de si sem a 

confissão religiosa. Do entorno, o sistema religioso recebe como feedback críticas sobre 

seu funcionamento e o caráter paliativo de suas curas. Além disto, o entorno questiona a 

existência do metafísico, assim como as crenças religiosas. Outra crítica é a 

regulamentação da vida do fiel, e, também, o fato deste submeter-se a tal normatização. 

O sistema se reorganiza para responder a tais questionamentos e manter a sua 

autopoiese. Uma das respostas a isto é a comunidade.  

 Seidl (2004) aponta que um sistema social é composto de organizações, 

interações e sociedades. Como organizações do sistema religioso podemos citar igrejas, 

mosteiros etc. Na categoria de interações e sociedades, se coloca a comunidade 

religiosa. Esta parece ser um subsistema do sistema religioso ao mesmo tempo que 

também parece configurar-se como contingência do sistema religioso aos obstáculos 

apresentados pelo entorno.  

Aponta Bauman (2003) a necessidade de apoio do ser humano, especialmente 

apoio numérico. A comunidade é o seio onde também aprovam nosso comportamento, 

onde a ascese religiosa não é vista como algo estranho. É onde se dá o empoderamento 
                                                                                                                                               
contemplativo que leva a estas perguntas. Assim, o próprio sistema religioso estimularia os fiéis – e 
também os não fiéis – para esta ansiedade e sensação de insuficiência humana, criando um ambiente 
propício para a influência religiosa e sobrevivência do sistema.  
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daquele que se mortifica pela causa religiosa111, onde se constrói a identidade religiosa. 

Frente a insegurança do entorno, é um apoio. “Não somente eu creio em tal ponto”, 

afirma o fiel envolvido na comunidade.  

Importa apontar outras características deste grupo. São os membros da 

comunidade que escrevem livros buscando refutar as ideias científicas que colocam a 

confissão religiosa em xeque. É uma resistência a racionalidade do entorno, um lugar 

onde convive a mágica da crença em meio aos tempos modernos. É ela que sustenta 

financeiramente a instituição religiosa, criada para materializar a crença. Nos tempos 

virtuais, é possível observar grupos que se reúnem virtualmente para defender sua 

posição religiosa112. 

O entorno é também referência identiátia, o lugar da alteridade, onde o 

comunitário encontra o que não deve reproduzir. É o comportamento a ser rejeitado. De 

fato, a existência da diferença acaba por fortalecer a comunidade. Dá-se a distinção 

entre autorreferência e heterorreferência. “Por meio dessa distinção a fronteira 

operacionalmente construída do sistema, a diferença entre sistema e meio externo, é 

copiada mais uma vez, agora no interior do sistema. Assim, primeiro o sistema opera e 

dá continuidade a suas operações, por exemplo, estando apto a viver ou a comunicar, e 

depois usa internamente a diferença produzida dessa forma como distinção e, assim, 

como esquema das próprias observações” (LUHMANN, 2005, p. 27). 

 

                                                 
111Para Valantasis (1995) o ascetismo pode ser definido como “uma série de perfomances dentro de um 
ambiente social dominante que pretende inaugurar uma nova subjetividade, diferentes relações sociais e 
um universo simbólico alternativo” (1995, p. 797, tradução e grifo nosso). São performances porque, 
conforme o autor, cada asceta é observado pelo mundo, pela comunidade religiosa e seus iguais. “Todo 
tipo de ascetismo envolve uma audiência (seja pessoal, social ou divina), sendo, então, uma performance" 
(VALANTASIS, 1995, p. 798, tradução nossa). A noção de ascetismo como performance também leva 
em conta a existência de ações específicas como rituais, etc. O autor aponta que existem padrões sobre os 
desempenhos do asceta em relação à comida, ao sexo, às relações sociais e oração e meditação diárias. 
Comenta ainda o autor que o ensino ascético no cristianismo envolve questões de poder, empoderamento 
e renúncia.  
112 Um exemplo é o movimento Eu Escolhi Esperar, criado nas redes sociais. A comunidade virtual 
defende que o sexo deve ser realizado somente após o casamento. Embora surja num contexto protestante, 
ela tem diversos participantes de outras religiões. Talvez isto se dê pela conversão da mensagem original 
– claramente voltada a supressão do sexo pré-marital – para uma mais leve, enfocando que a providência 
divina há de trazer o par ideal, o que compensará a espera. De qualquer modo, o EEE é um exemplo de 
experiência de si contemporânea, caracterizada pela ascese intramundana protestante (WEBER, 2000), 
mas cujos participantes não são somente evangélicos. Para saber mais sobre a comunidade, acesse 
https://www.facebook.com/euescolhiesperar. 
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20.5. OUVIR SOBRE SI 

  

Bauman (2003) comenta que a ideia de comunidade evoca os melhores 

sentimentos, enquanto a noção de sociedade parece abrigar tudo de pior. Por outro lado, 

falar mal do sistema religioso já é “permitido” socialmente, especialmente no mundo 

secularizado. Como apontado acima, enquanto opera, o sistema consegue distinguir 

entre o que a percepção do entorno sobre ele e a percepção que ele próprio tem de si. 

Assim, a heterorreferência importa para o sistema pois demostra a ele as opiniões e 

obstáculos levantados pelo entorno. Superar estes é questão essencial para a reprodução 

do sistema. 

Cabe apontar que a heterorreferência influencia também os fiéis de determinada 

confissão. A vida de um fiel não se resume nos limites da comunidade. Na nossa vida 

em sociedade, assumimos diariamente inúmeras identidades que, mesmo quando 

contraditórias, não se contradizem. Suely Rolnik (1997) não acredita no desfalecimento 

da ideia de subjetividade baseada na crença da estabilidade e referência identitária, mas 

sim que a globalização tem criado “kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do 

mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, independente do contexto 

geográfico, nacional, cultural etc.”. (ROLNIK, 1997, p. 20). Que é o fiel religioso? É o 

irmão de crença, é o pai de família, é o filho, o diácono, o engenheiro civil, o patrão. Há 

uma vida na comunidade e uma externa às fronteiras dela,  

Vivemos uma antítese identitária e a aceitação de tal condição é uma das marcas 

dos tempos atuais. O fiel vive no entorno, trabalha no entorno, desenvolve 

relacionamentos no entorno. Assim, o mecanismo de autorreferência e de contingência 

precisa ser forte o bastante para resolver tal questão. O fundamentalismo, assim como 

apontado mais a frente, parece estar respondendo tal problemática com certa eficiência. 

Ouvir falar mal sobre si – ou sobre suas crenças – ainda é desconfortável, mas 

não tanto como outrora. É que os juízos e vaticínios não são mais tão totalizantes, mas 

referem-se apenas a uma parte da experiência de vida de quem as sofre. O que não quer 

dizer que as crenças não são defendidas a unhas e dentes. O fato é que importa mais 
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ouvir o que os colegas de confissão falam – os outros comunitários – do que o que o 

outro – condenado a danação da absoluta incerteza – diz. Bauman (1998) aponta a 

ascensão de uma forma religiosa nova em nossos tempos, trajada de certo 

fundamentalismo.  

Aponta Bauman (1998) que 

 

o fascínio do fundamentalismo provém de sua promessa de 
eman¬cipar os convertidos das agonias da escolha. Aí a pessoa 
encontra, finalmente, a autoridade indubitavelmente suprema, uma 
autoridade para acabar com todas as outras autoridades. A pessoa sabe 
para onde olhar quando as decisões da vida devem ser tomadas, nas 
questões grandes e pequenas, e sabe que, olhando para ali, ela faz a 
coisa certa, sendo evitado, desse modo, o pavor de correr risco. O 
fundamentalismo é um remédio radical contra esse veneno da 
sociedade de consumo conduzida pelo mercado e pós-moderna — a 
liberdade contaminada pelo risco (um remédio que cura a infecção 
amputando o órgão infeccionado — abolindo a liberdade como tal, na 
medida em que não há nenhuma liberdade livre de riscos). O 
fundamentalismo promete desenvolver todos os infinitos poderes do 
grupo que — quando plenamente disposto — compensaria a incurável 
insuficiência de seus membros individuais, e justificaria, dessa 
maneira, a indiscutível subordinação das escolhas individuais a 
normas proclamadas em nome do grupo. (BAUMAN, 1998 , p. 228) 

 

 Fica a questão: o fundamentalismo religioso pode ser autopoiético? Ora, se o 

sistema precisa desenvolver seu próprio enfrentamento aos obstáculos gerados pelo 

entorno, o fechamento pode ser entendido como um recurso para a sobrevivência? 

Aparentemente sim. Ser taxado de fanático pode ser dolorido para o fiel que transita 

entre diversas identidades no entorno do sistema, mas o conforto da verdade absoluta e 

a supressão da angústia da decisão parecem compensar. Alia-se a isto a autorreferência 

do sistema religioso e do subsistema / contingência comunidade religiosa, como 

apresentado a seguir.  

 

20.6. FALAR DE SI 

  

Falar de si é apenas um dos mecanismos de autorreferência. Como apontada por 

Luhmann (2005), ela descreve em que o sistema observa sua distinção com seu entorno 

e a copia novamente, de forma a se fechar e fortalecer tal diferenciação. A comunidade, 
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como aponta Bauman (2003) sabe muito bem no que ela se distingue dos não-

comunitários – ou pelo menos diz assim saber – e entende que tudo que é diferente de 

suas normas é errado e precisa ser corrigido (BAUMAN, 1998). 

 Mas em tempos de adaptação e deslocamento do lugar da religião, como a 

comunidade religiosa responde às críticas do entorno? Em primeiro lugar, usando as 

mesmas técnicas que sempre utilizou para defender a experiência comunitária. Espalha-

se a ideia que viver na segurança da comunidade e da fé sólida é melhor que no desterro 

pós-moderno113. Mas o sistema religioso também “modernizou” suas respostas. A mídia 

parece ter se consolidado como lugar de autorreferência e exercício do poder pastoral114 

(ALBULQUERQUE JÚNIOR, ). 

  

20.7. MÍDIA COMO CONTIGÊNCIA 

 

Luhmann (2005) afirma que o que sabemos nos é transmitido pelos meios de 

comunicação e que a respeito dessesexiste grande reserva em função de possíveis 

manipulações da informação. Entretanto, alerta o autor, tal conhecimento se reorganiza, 

autofortificando-se (constituindo-se como novo sistema). O sociólogo ainda acredita 

que pela interposição da técnica nos meios de comunicação impedem qualquer interação 

entre emissor e receptor. Podem haver exceções, mas que não influenciam fortemente o 

processo, sendo possível, ao corte do contato, a restituição de um alto grau de liberdade 

da comunicação. 

Desta forma, surgem diversas possibilidades a serem controladas pelo sistema – 

os próprios meios. No entanto, estes têm de enfrentar duas dificuldades: a 

disponibilidade para a comunicação e o interesse em sintonizar. A fim de superar tais 

obstáculos, os meios de comunicação operam a partir de suposições da aceitação do 

público e das exigências destes. Assim, estandartizam-se os programas, e cada 

participante extrai o que o convém daquilo que é comunicado. Nos meios de 

comunicação de massa, a suposição de quem seja o receptor tem como vantagem uma 
                                                 
113 Aqui, pode-se discutir como o discurso de pós-modernidade pode contribuir para que modelos 
tradicionais sejam louvados, em detrimento dos novos modelos de organização social.  
114 Para mais informações sobre o poder pastoral, consulte Omnis et singulatim: por uma crítica da razão 
política (1990), de Michel Foucault, assim como a aula de 19 de fevereiro de 1975, em Os 

anormais(2001).  
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curva de repercussão mais ampla e a busca por um público fiel. Pode-se experimentar 

também, com possibilidades de acertar uma comunicação. (LUHMANN, 2005). 

Luhmann ainda aponta que os meios de comunicação constroem uma ilusão 

transcendental. Percebe-se duplicidade entre o sistema observado e o comunicado pelos 

meios. A realidade construída por tais meios pode ser diferente daquela que os 

observadores ou o próprio sistema vê. Sobrea possibilidade de constatar se o informado 

pelos meios é verdadeiro, Luhmann comenta que 

 

em casos isolados, isso pode ser possível para um ou outro observador 
e especialmente para os sistemas dos quais se informa, mas para a 
massa das comunicações que diariamente são transmitidas isso é 
naturalmente impossível. (LUHMANN, 2005, p. 21). 

 

O autor segue, apontando que todo conhecimento e realidade são construções. 

Luhmann salienta que a realidade não é um atributo pertencente aos objetos de 

conhecimento, mas sim um indicador da consistência do sistema. Assim, é uma 

realidade objetiva que garante a existência do elemento como sistema, admitindo, 

entretanto, dúvidas 

Afirma Luhmann que 

  

Quanto mais complexo se torna um sistema e quanto mais forte expor-
se a irritações, tanto mais variedade pode o mundo permitir sem 
perder em realidade; e tanto mais o sistema poderá se permitir 
trabalhar com negações, com ficções, com pressupostos “meramente 
analíticos” ou apoiados na estatística, que se distanciam do mundo 
como ele é. (LUHMANN, 2005, p. 24). 

  

A mídia religiosa parece ter o objetivo de construir o sentido de forma a garantir 

a sobrevivência do sistema religioso e da comunidade. A seguir, discute-se como isto se 

dá historicamente no protestantismo.  

 

20.8. A MÍDIA E O PROTESTANTISMO 

 

Leonildo Silveira Campos pesquisa a mídia religiosa. O autor apresenta uma 

hipótese onde afirma que na Idade Média existia uma pré-história comunicacional. Tal 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

291 
 

estágio era caracterizado pela pregação, pela transmissão oral e na dramatização 

damissa. Os reformadores aceitam tal fator, que afirma ser a compreensão protestante, 

de impossível fundamentação na tradição medieval,  carente de uma base 

exclusivamente escriturística.  Assim, toda a prática – moral e religiosa  -  deve afirmar-

se somente na Bíblia: a doutrina da sola scriptura (CAMPOS, 2004). 

Ainda de acordo com o pesquisador, a literalidade contrasta a oralidade; tendo 

marcado os evangélicos de denominações históricas (ou  tradicionais;  metodistas, 

batistas,  luteranos  etc.). Campos aponta que, como o protestantismo brasileiro é fruto 

de missões norte-americanas (especialmente estadunidenses), faz-se necessário o 

entendimento das estratégias comunicacionais e missionais de tais confissões nos 

séculos XIX e XX. 

Campos (2004) aponta que as primeiras missões protestantes em terras 

brasileiras utilizavam-se da distribuição de literatura para os nativos, e, com o tempo, na 

criação de periódicos. A crença da iminência dos tempos finais e da volta de Cristo 

presente na mentalidade protestante na passagem dos séc. XIX e XX – e ainda presente 

na pregação religiosa nas igrejas de confissão protestante  –  fez com que até mesmo a 

descoberta de novos meios de comunicação fosse observada como providência divina a 

fim de preparar os homens para o fim dos tempos. A Grande Comissão, presente na 

mentalidade protestante estadunidense como obrigação urgente, formata os EUA como  

pátria das novas tecnologias comunicacionais aplicadas à evangelização. Surge um 

desejo de anunciar a mensagem de Cristo para todo o mundo naquela geração. Isto 

fomenta o uso massificado da imprensa escrita, rádio e TV como forma preferencial de 

pregação religiosa. 

 A comunidade é estratégica neste projeto. A mídia não só responde aos 

questionamentos do entorno, mas busca reproduzir o sistema religioso e fortalecer a 

experiência comunitária, sua normatização e modo de vida. Busca apontar que vale a 

pena viver a identidade do comunitário religioso e que a segurança ali conquistada é 

mais valiosa que a liberdade existente ali fora. Liberdade, para o comunitário religioso, 

parece ser vista como alienação.  

 

 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

292 
 

 

20.9. CONSIDERAÇÕES 

 

“O conservadorismo (“voltar às raízes”) e o exclusivismo (“eles” são, 

coletivamente, uma ameaça para “nós, coletivamente) são indispensáveis para que o 

verbo se faça carne, para que a comunidade imaginária gere a rede de dependências que 

a tornarão real” (BAUMAN, 2003, p. 92). 

Bauman parece sintetizar este momento em que algumas comunidades religiosas 

se fortalecem a partir do fundamentalismo. Por outro lado, aponta ainda que, assim 

como é efêmera a vida em sociedade, também a comunidade é volátil. Os sistemas estão 

sempre caminhando para entropia. O uso da mídia parece dar sobrevida à comunidade 

religiosa, ao mesmo tempo em que traz a ela novos desafios.  

Quando se midiatiza, expõem-se também as contradições do sistema religioso. E 

é esta fragilidade, advinda da contingência, que um dia pode derrotar a capacidade 

autopoética deste. Até lá, novas organizações na comunidade religiosa certamente 

surgirão, com uma complexidade cada vez maior. Se o cientista social operar uma 

análise de tal situação que enfoque o sujeito, um novo mundo se abre para a pesquisa.  

Ilimitada é a experiência no mundo da vida e bem ampla é a capacidade de 

reconfigurar frente aos seus problemas. A comunidade religiosa não parece fadada ao 

fracasso. Antes, parece destinada à mudança. Assim, a segurança comunitária é 

efêmera, observada de outro ponto de vista. Quem está dentro dela provavelmente não 

percebe sua constante negociação e reconstrução. No fim das contas, em nossa 

sociedade efervescente e mutável, parece não haver segurança estável.  
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O Melodrama como imaginação: Conceitos de Peter Brooks e Denis Diderot115 
 

Caroline Anielle S. B. Pires 

 
RESUMO 
Trata-se de um breve apanhado histórico do nascimento do melodrama, e do conceito de 
imaginação, para Denis Diderot (2005), e imaginação melodramática, para Peter Brooks 
(2005). A análise será feita a partir da utilização do método da análise fílmica no filme 
Volver (2005) do cineasta Pedro Almodóvar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Melodrama; imaginação melodramática; cinema; Pedro 
Almodóvar 
 
 

21.1. INTRODUÇÃO 

 
Enquanto a França borbulhava no final do século XVIII em meio a revoltas que 

provocariam profundas alterações políticas naquele país, o teatro viu sendo refletido em 

si todo o resultado dessas modificações. Com a ascensão da burguesia e a queda 

acentuada dos poderes da aristocracia e do clero, aquele país foi berço do drama 

burguês. Esse novo gênero teatral refletia as ansiedades de uma classe que subia ao 

poder com sua latente necessidade de nomear a si mesma construindo uma forma teatral 

capaz de recuperar o prestígio da tragédia (THOMASSEAU, 2005). Denis Diderot em 

seu texto Discurso sobre a poesia dramática, escrito em meados do século XVIII, tratou 

sobre o drama sério burguês116. 

Baseando-se no realismo e naturalismo, essas peças teatrais eram marcadas por 

conflitos familiares e amorosos, rodeados de decoro nas falas e gestos, que 

representavam a repressão de instintos e o gosto pela sentimentalidade, correspondendo 

as demandas da pequena família patriarcal burguesa de ver a si mesma representada nos 

palcos117. Graças a sua capacidade de incorporar padrões morais sociais, ao longo dos 

                                                 
115 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
116 Diderot fala em “drama sério burguês”, e não apenas “drama burguês”, para remeter ao genre sérieux 

que se situa entre a tragédia clássica e a comédia jocosa, que tinha por objeto o riso pela explicitação do 
vício e do ridículo. 
117 Peter Szondi (2004) ressalta que essa representação não era necessariamente de burgueses, mas de 
personagens que encarnavam as aflições e conflitos dessa classe. 
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séculos, o drama burguês visava agradar o cidadão médio, sem grandes pretensões 

estéticas. 

Em seu texto, Diderot propôs uma alteração significativa do uso dos gestos e 

palavras no teatro. Esse pensador também foi criador do conceito de “quarta parede”, 

onde os atores devem agir como se o público não existisse, justamente com o objetivo 

de provocar mais verossimilhança da trama. Esse conceito influenciaria de maneira 

decisiva não só o teatro, mas também o cinema, que somente seria inventado séculos 

depois. Tentando se apropriar o prestígio da tragédia, Diderot propõe uma 

reestruturação de princípios fundamentais a ela. 

 

Desse modo, a pantomima é colocada a serviço da reprodução da 
diversidade empírica, ela é um meio artístico do realismo, tanto mais 
importante porque nos dramas de Diderot a linguagem renuncia, de 
forma consequente, a toda estilização pelo metro e pela rima, sem 
poder, no entanto, adequar-se à particularidade a ser reproduzida 
(SZONDI, 2004, p. 107). 

 

Afeto dos sentimentos e embates universais compartilhados ainda hoje  podemos 

encontrar vestígios do drama burguês que, tamanha sua envergadura, se reinventou em 

outro gênero. A peça Coelina ou L’enfant du mystère (1800), de Gilbert de Pixérécourt 

inaugurou o gênero melodrama balanceando, a um só tempo, princípios morais “sadios” 

e uma estética sólida o suficiente para firmar-se, conseguindo, apesar de ser impositiva 

em sua moralidade, cativar o público burguês. 

No contexto da Revolução Francesa, o público está diante de uma obra que 

define formas de democracia sob o signo da moral. Nada mais irônico em um 

melodrama que “representa a democratização da moralidade” (BROOKS, 1995, p. 44, 

tradução livre), e que se constrói pela polarização do tudo ou nada. Ou se ama ou se 

odeia, ou se vence ou se perde, ou se é bom ou se é mal, ao menos nesse estágio inicial 

e coincidentemente condizente com a moralidade cristã dicotômica. 

O melodrama aplicado ao teatro se popularizou rapidamente. Graças a sua 

maleabilidade o gênero foi adaptado às mais diversas produções teatrais e literárias 

oferecendo ao público uma maneira confortável de digerir as inquietudes de uma 

modernidade cada vez mais avassaladora. Tal alcance ainda hoje repercute a sensação 
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de que o conceito de gênero não é mais capaz de responder a essa amplitude que 

caracteriza o melodrama. 

Porém, apesar de sua forte presença no teatro, foi com a invenção do cinema no 

final do século XIX que o melodrama encontrou seu habitat mais estimulante 

(HUPPES, 2000). O melodrama incorporado ao cinema permitiu ao público ver a si 

mesmo amparado e rodeado pela representação de conflitos universais. Olhando o 

mundo pelos parâmetros da imaginação melodramática tudo torna-se relativamente 

coerente e apaziguador para um público que, segundo Ben Singer (2004), é 

hiperestimulado e está em constante choque com a modernidade. Para além disso, não é 

possível esquecer-se que os próprios recursos da linguagem cinematográfica 

responderam a ânsia do gênero pela redundância de elementos e por expressar tudo à 

flor da pele das personagens, sempre prezando pelo envolvimento máximo do público, 

por meio de mecanismos de identificação-projeção.  

A forma com o melodrama se engendrou na literatura, no teatro e, 

posteriormente, no cinema, produz a intuição de que não é possível pensá-lo apenas 

como gênero. Dando um passo além de tudo o que já foi pesquisado sobre o melodrama, 

Peter Brooks (2005) cunhou um conceito chave para pesquisas na área de melodrama e 

até mesmo para estudos sobre o cinema como um todo, trata-se da imaginação 

melodramática. O melodrama teria ultrapassado uma definição de gênero para tornar-se 

imaginação.  

Como imaginação melodramática, poderia tanto ser utilizado no cinema de 

estrutura clássica118, zelando com maestria por características que se renovam ao longo 

dos séculos, como ter explorada sua estrutura potencialmente capaz de provocar 

autonomia do indivíduo em relação à obra, dependendo da maneira como é apropriado.  

Afinal, esse conceito entende o melodrama como uma forma específica e 

compartilhada de olhar o mundo, sempre a partir de padrões que já estão previamente 

inculcados no público. 

                                                 
118 Modo de produção cinematográfico que adota procedimentos específicos com fins de alcançar o 
envolvimento do público grande público pela criação e atualização certos padrões de produção para os 
filmes. Entre suas características principais estão o zelo pela narrativa com início-meio-fim, a 
caracterização clara das personagens e o encadeamento de conflitos de forma coerente e explícita. 
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Consideramos que, a partir do conceito de imaginação melodramática, é possível 

nos voltarmos para os filmes categorizados como melodrama com um olhar renovado. 

Seja analisando uma produção que é fiel aos padrões canônicos do gênero ou aquelas 

que buscam nestas potencial para se renovar, criticar ou ironizar as máximas 

melodramáticas, permanece a forte necessidade de introduzir o espectador em sonhos e 

fantasias a partir de sentimentos universais já bastante conhecidos. 

Nesse processo, o apelo aos olhos é fundamental. As imagens devem ser 

coerentes, encadeadas e claras, evitando sempre o grotesco. Pelos olhos do público se 

constrói uma trama cheia de reviravoltas e identificações, capaz de cativar de uma 

maneira muito difícil de desvencilhar-se, também, graças à forma como remete o 

indivíduo a esse imaginário anterior ao próprio cinema. Não cabe mais categorizar o 

melodrama em critérios de superioridade ou inferioridade de gêneros. Afinal, os 

inúmeros repertórios compartilhados (LOPES, BORELLI, REZENDE, 2002) que o 

melodrama, e sua imaginação, oferecem são apreendidos de maneira cultural e social, 

sendo passíveis de se transformarem na medida em que a própria sociedade passa a 

negociar seus valores, inicialmente imutáveis. Essa constatação abre uma infinidade 

possibilidades de estudo. 

Para não nos perdermos nesse processo, no qual estamos inevitavelmente 

imersos, é necessário ao pesquisador ancorar-se, com a mesma força desse 

encantamento, no método da análise fílmica. Jacques Aumont (2010) é explícito ao 

dizer que toda análise fílmica deve alcançar a produção de conhecimento e que se deve 

tomar o filme como o ponto de partida e de chegada da pesquisa. Diante de tal demanda 

é preciso partir da descrição da cena para logo depois alcançar a interpretação e a 

análise do filme analisado. O desafio é saber dosar aproximações e afastamentos, sem 

perder-se da sequência em foco e dos referenciais teóricos capazes de dialogar com a 

produção. 

A perturbação que envolve uma tentativa de estudar o melodrama se inicia 

porque essa imaginação apresenta em si um grande paradoxo: ao mesmo tempo em que 

fornece um modo de compreender o mundo plenamente coerente, se o indivíduo aceita 

jogar com suas regras, a ele falta, pelo menos aparentemente, a oferta da possibilidade 
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de autonomia desse sujeito, quando este é lançado para fora dos seus parâmetros de 

compreensão mais facilmente elaboráveis.  

Essa última situação é especialmente presente em cinemas que resgatam 

princípios melodramáticos mas sem o compromisso de lhe devotar fidelidade plena. 

Nestes cinemas, mesmo cobrado a responder a uma realidade que não se encaixa nos 

moldes do certo e errado, dando a essa dicotomia o tom trágico do inevitável, ainda é 

preciso que se tenha um lugar seguro de onde partir e lançar-se para essas não 

continuidades. 

Nesse artigo, propomos a utilização do método da análise fílmica aplicada sobre 

as cenas iniciais do filme Volver (2005) do cineasta Pedro Almodóvar para tentar 

compreender melhor como podemos identificar a imaginação melodramática 

conceituada por Peter Brooks (2005) em uma produção que rompe com os modelos 

mais canônicos do melodrama. Nesta tarefa retornaremos a Denis Diderot, precursor do 

drama burguês, para compreender como esse autor trata o processo imaginativo diante 

de uma obra teatral. 

 

21.2. A IMAGINAÇÃO MELODRAMÁTICA COMO REPRESENTAÇÃO 

SENSÍVEL 

 

O vento que sopra incansavelmente sobre o grupo de mulheres que limpa os 

túmulos de seus mortos é uma das personagens mais instigantes do filme Volver (2005), 

do diretor Pedro Almodóvar. Antes mesmo da protagonista ser apresentada ao público, 

esse elemento já está presente e age sobre ela. Apesar de invisível, a força e a 

simbologia de sua presença torna-se não apenas perceptível ao público mas 

principalmente é o responsável por introduzi-lo na trama de maneira a despertar uma 

sensibilidade crescente a medida que o afasta do mundo externo ao que se passa na tela. 

A presença do vento é ambígua e traiçoeira: ao mesmo tempo em que parece levar para 

longe angústias que dão corpo às personagens, é responsável por trazê-las de volta, em 

uma intensidade reforçada, lembrando que em um melodrama nada é em vão. 

É sob essa premissa que Raimunda, nossa protagonista, com a ajuda da filha e da 

irmã, limpa o túmulo de seus pais incomodada com essa primeira personagem, o vento, 
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que tenta lhe arrancar o lenço da cabeça, último vestígio de sua personalidade 

construída no encontro de “tradição interiorana e modernidade urbana”. As roupas 

coloridas de Paula, filha de 14 anos de Raimunda, e o celular dependurado no pescoço 

da adolescente, vem reforçar essa era, a primeira vista maculada, que mescla tradição e 

inovação para evidenciar que ambas as opções são incapazes de gerar conforto e que, ao 

contrário do que se poderia imaginar, nem sempre estão em embate. 

Talvez exatamente por ser um melodrama orquestrado nesse terreno de 

transformações, como uma terceira via para o que se esperaria de uma narrativa 

dicotômica, as personagens sorriam com muita dificuldade. A mercê de conflitos 

móveis, além dos sorrisos escassos, falta ainda as reconhecidas cores quentes de fortes, 

que se restringem a cenas espaçadas ou detalhes de figurino. As personagens, e 

consequentemente o público, encontram-se no desconforto de não saber ao certo quais 

são os objetivos traçados, ou qual dos problemas vividos por elas realmente possuem 

relevância para a trama. 

Os conflitos aqui não produzem ações heroicas ou atitudes de relevante impacto 

que se acumulam de maneira encadeada, muito pelo contrário: é por serem por demais 

particulares e doloridos que só podem ser resolvidos individualmente pelas 

personagens. 

Assim, tanto manter a tradição quanto romper com ela, causa a mesma dor. Não 

é sem motivo que uma das primeiras palavras de Raimunda é o desabafo irritado: 

“Vento de merda!”. É ele o responsável tanto por aliviar quanto por reforçar suas 

lembranças que, com o tom do inevitável melodramático, não podem ser esquecidas. 

Por isso o ultimato que dá título ao filme: volver. O recorrente retorno, seja em cenas, 

palavras ou lembranças, da protagonista a sua tia Paula, com o mesmo nome de sua 

filha, e da prima Agustina incomoda o público. Este, deve esperar 12 minutos de filme 

para chegar a citada Madri, cidade que, neste filme especificamente, perde o brilho dos 

travellings em suas ruas agitadas e monumentos históricos. E mais, ao se deparar com 

esse novo espaço cinematográfico, o espectador, antes ansioso para encontrá-lo, fica 

aguardando um novo possível retorno a vila das viúvas. 

Uma vez demarcada a opção de recorrentemente retornar as personagens ao 

passado como única alternativa para aceitar o presente com um pouco mais de bons 
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olhos, a narrativa opta pelo eterno retorno a situações do passado. Tal estratégia, 

contudo, não é mero flashback como no cinema de estrutura clássica onde esse 

procedimento inquieta para em seguida apaziguar. Na verdade, o público vai seguindo a 

trilha como que em sentido contrário: é na vila de viúvas que serão encontradas as 

respostas para os dilemas da vida na cidade. Para Raimunda, fica a promessa de que 

somente quando ficar em paz com seu passado, e as escolhas lá realizadas, ela poderá 

seguir para o final que, desde já se presume, tem tudo para não ser tão reconfortante 

quanto se esperaria de um filme costurado com premissas melodramáticas canônicas. 

Até mesmo quando se depara com o marido assassinado pela filha no chão da 

cozinha, após uma tentativa de estupro, a protagonista permanece mecanizada. Suas 

lágrimas escorrem em um rosto com poucas expressões. Raimunda sofre, mas isso não 

se manifesta com gritos histéricos, descontrole ou atitudes impulsivas. A imaginação 

melodramática permite que esses clichês do gênero sejam deslocados das personagens 

para os objetos que compõe a mise-èn-scène. 

Contudo, o melodrama permanece ali, mais uma vez reinventado. Para além 

disso, veremos com as ações dessa personagem, assim como as opções quanto a 

linguagem cinematográfica são capazes de produzir uma imensidão de possíveis 

interpretações capazes de interferir no próprio melodrama. 

Há pouco apresentamos o conceito de Peter Brooks (2005) de imaginação 

melodramática, inicialmente aplicado à literatura, porém, acreditamos que nesse, e 

tantos outros, filmes do cineasta Pedro Almodóvar essa definição ao mesmo tempo 

reincorpora e redefine o melodrama. Para nos aprofundarmos na aplicação desse 

conceito, faz-se necessário resgatar as considerações de Denis Diderot, percussor do 

drama burguês, em seu texto Discurso sobre a poesia dramática, escrito em meados do 

século XVIII. 

Diderot dedicou um pequeno espaço de seu ensaio para tratar de forma rápida, 

porém capaz de deixar grandes possibilidades de interpretação, o que ele entende por 

“imaginação”. Segundo esse autor, ao imaginarmos recordamos imagens e essa 

qualidade é tão fundamental que sem sermos capazes de construir essas figuras em 

nossas mentes, seriamos apenas seres que, na rapidez de conversas agitadas, combinam 

sons.  
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Porém, é necessário que se gaste tempo nas palavras aproveitando toda a 

potencialidade de, a partir do refletir mais pausado sob elas, ultrapassar utilização de 

sons em sequência ou exercitação da memória. Seria assim pela desaceleração das 

palavras que o indivíduo poderia construir imagens.  

 

 
Mas em que momento ele deixa de exercer a memória, começando a 
aplicar a imaginação? É quando, de questão em questão, é obrigado a 
imaginar, ou seja, a passar de sons abstratos e gerais a sons menos 
abstratos e gerais, até chegar a alguma representação sensível, último 
termo e repouso de sua razão. (DIDEROT, 2005, p. 67) 

 

Neste pequeno trecho, há pelo menos dois pontos fundamentais para a análise do 

filme que nos propomos e que pode, com ressalvas, ser estendido para o próprio 

conceito de imaginação melodramática. Vejamos, pela análise da cena a pouco 

apresentada como a narrativa encaminha o espectador para um conflito com o modelo 

canônico de melodrama. Tal estratégia impede o público de desfrutar disto que Diderot 

chama de “representação sensível” capaz de apaziguar. 

Após ouvir da filha os detalhes da tentativa de estupro de Paco, seu pai, 

Raimunda chora comedidamente, logo fazendo questão de se conter. A música volta a 

cena apenas na sequência seguinte quando a protagonista observa o marido morto. A 

câmera a enquadra em plongée deixando o público observar com detalhes o homem 

ensanguentado de bruços na cozinha. A trilha sonora de suspense fica mais intensa 

enquanto o público, longe de estar sensibilizado com a situação, começa a desenvolver, 

apenas a partir dos 20 minutos de filme um olhar de maior proximidade com a narrativa 

a medida em que vai ficando clara a opção pelo foco nos detalhes enquadrados e que 

compõe a cena da limpeza da cozinha. O melodrama sai da típica manifestação à flor da 

pele da personagem para se manifestar no cor vibrante do vermelho sangue. 

O espectador, então, se aproxima da obra não por mecanismos de identificação 

direta ou de projeção de desejos. Ao contrário, isso se dá porque ele vai sendo 

“obrigado”, para usar a mesma palavra de Diderot, a ir levantando novas questões não 

apenas sobre o desenrolar do enredo em si, mas é estimulado a imaginar, para além da 

resolução que Raimunda dará ao corpo do marido, o ambiente fora daquele que o olhar 
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da câmera apresenta. Enquanto observa os detalhes de todos aqueles objetos tão 

conhecidos de todos os lares, como uma faca, lixeira, balde e o moderno papel-toalha, 

serem tomados pelo sangue de Paco, esse incômodo se amplia. A imaginação aqui não 

gera conforto. 

 

 

 

Figura 1 – Vermelho Sangue 

 

 

Forçado a imaginar o desenrolar da trama graças a maneira como é pressionado 

a levantar questões sobre a narrativa, o espectador passa de um mero observador de sons 

e imagens para ter acesso a essa “representação sensível”, dita por Diderot, contudo, 

sem apaziguar-se. Independente dos desdobramentos permanece o fato de que imaginar 

o melodrama, e isso é especialmente verdadeiro no cinema, seja ele de estrutura clássica 

ou não, pressupõe a tarefa sempre ativa de não apenas receber imagens apresentadas, 

mas ir, por meio delas ir levantando questões, gerando o cenário de representação 

sensível. É neste último ponto que a “razão” encontraria repouso, ou apaziguamento se 
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quisermos recuperar as ideias de modernidade e do cinema clássico como zona de 

conforto. Mas isso só é válido plenamente em um cinema canônico. 

Em Almodóvar temos a ironia com essa necessidade do público de que a tarefa 

de encadeamento de imagens e sons promova uma coerência reconfortante. Ao invés de 

esperar a cena que se segue, ou de adiantá-la em sua imaginação, o público amplia o seu 

olhar e os incidentes do filme passam a ser secundários frente ao impacto, talvez 

prazeroso, talvez desgastante, desse mecanismo. 

Sendo assim, passa a importar menos o que Raimunda fará para dar fim ao corpo 

ensanguentado em uma cozinha frente ao bombardeamento de imagens em primeiro e 

primeiríssimo plano, trazendo para o público sensações tão, ou mais, intensas do que em 

um filme do cinema clássico melodramático. Aqui, as emoções existem, assim como o 

suspense e o desenrolar encadeados de fatos típicos do melodrama, contudo, o trabalho 

demando do público é bem maior assim como a percepção que fatos se dão de forma 

mais imaginada do que simplesmente representada. 

Essa alteração de perspectiva quebra as considerações que definem o melodrama 

apenas como um gênero, portador de características de fácil identificação e reprodução. 

A imaginação e o processo de preenchimento de lacunas (XAVIER, 2003) que o 

espectador exerce sobre a trama exige o constante lançar-se sobre a obra não em 

critérios evidentes de compreensão. Diante das imagens em primeiro plano o público é 

obrigado a imaginar os sons da cena, o rosto de Paco e expressão de Raimunda. Nada é 

oferecido de maneira óbvia: nem o desespero da personagem, nem suas peculiares 

reações. 

Assim, se o melodrama não é identificável a primeira vista no filme, graças a 

maneira como se preza pelo não envolvimento do público na trama e a não apresentação 

do conflito e objetivo principais da personagem logo de início, ele está presente nas 

entrelinhas de cada cena. Mais do que isso, a imaginação melodramática se torna 

evidente porque é a partir de suas premissas que o espectador é capaz de acompanhar a 

trama. O olhar do público está desde o início incansável atrás do conflito principal, que 

tarda em chegar, e da categorização das personagens em critérios dicotômicos, que 

teima em não se evidenciar. 
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Nesse melodrama rejuvenescido, mesmo se apropriando de estratégias do século 

XVIII, o espectador necessita lançar mão da memória, como adiantou Diderot, contudo, 

para além dessa escolha está a ação, muitas vezes desapercebida, de lançar sua 

imaginação sobre a obra. Talvez, possamos ir além ao afirmar que essa representação 

sensível, no filme analisado, não promove o repouso, muito pelo contrário.  

A imaginação melodramática em Pedro Almodóvar promove um não-sossego, 

evidenciando a fragilidade da pessoa humana e a necessidade de aceitá-la com 

resignação e coragem. Raimunda limpa o sangue de seu marido, que a pouco tentou 

abusar de sua filha Paula, com uma tranquilidade que mesmo não correspondendo a 

inquietude do público, impedindo qualquer tentativa de projeção-identificação, trás à 

tona antigas características melodramáticas. As angústias melodramáticas e sua 

tendência em apresentar os conflitos das personagens sobre a sombra de uma tragédia 

irremediável, estão presentes não nos gestos ou palavras da protagonista, mas 

justamente na ausência e remodelação delas. Será que ainda é possível considerar essa 

produção como melodramática? Afinal, se a essência do gênero está presente 

transfigurada em imaginação, e têm suas características mais óbvias propositadamente 

omitidas, existe melodrama? Quais as implicações dessas alterações para o próprio 

conceito de imaginação melodramática?  

 

21.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O melodrama permanece. Seja no cinema, na literatura, no teatro ou no olhar 

que o público possui, há algo que melodramático incrustado na forma como se 

acompanha o desenrolar de uma narrativa, seja ela de estrutura clássica ou de uma 

produção que se inspira nela. Anterior ao próprio cinema, esse olhar do público 

vasculha atento cada personagem e seus conflitos, os julgando a partir de clichês já 

previamente conhecidos. 

Afinal, parafraseando Xavier (2003) em explicação relativa ao cinema de 

estrutura clássica, a mocinha assume esse papel também na música que a acompanha, 

pelos gestos delicados, pelas roupas pueris e pela maneira que se comporta. São pelos 

olhos que as angústias e superações melodramáticas atingem o público, que se confronta 
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com os sentimentos e situações particulares e de resoluções frágeis, uma vez que todo o 

desenlace da trama está, até o último instante, nas mãos do destino, que se mostra um 

preguiçoso juiz. 

O nascer de uma sensação de simplicidade desse fato talvez surja porque ao falar 

em melodrama estamos despertando algo compartilhado. O amor, o ódio, o perdão, a 

vingança e a esperança estão presentes no cinema e no teatro porque refletem 

sentimentos que assolam indivíduos desde que a raça humana passou a existir. Mas para 

haver melodrama é preciso mais do que isso. Essa constatação é possível quando nos 

damos conta de que tais emoções, assim como os conflitos palpitantes melodramáticos, 

são ainda mais fortes graças à presença de uma herança judaico-cristã que, se aceite ou 

não, continua ecoando pelos ouvidos, bocas e gestos de personagens e dos mais 

variados públicos. 

Mesmo quando nos debruçamos sobre um cinema que se debate com essa 

herança ainda constatamos que ela é o ponto de partida e de chegada de toda a obra. 

Esse aspecto encontra-se tão implicado na própria noção de humanidade que é 

praticamente impossível afastar-se dele. Na verdade, essa ânsia por se afastar apenas 

deixa evidente sua força e seu incômodo. 

Nesse processo, dentro do cinema de estrutura clássica, o público assume o 

fundamental papel de viver “sob a pele que habita” cada uma das várias possibilidades 

de projeção-identificação que são apresentadas. Contudo, no filme analisado esse 

processo não é tão óbvio e tampouco fundamental. 

A primeira vista, Raimunda representa uma mocinha melodramática frágil e 

desencantada frente a uma realidade cruel que insiste em assolar seus sonhos mais 

idealizados. A presença do vento constante enquanto ela limpa o túmulo da mãe alerta o 

público dessa situação. Esse enredo, que poderia ser apresentado de maneira canônica e 

comovente, arrancando lágrimas do espectador que potencialmente poderia se 

identificar com esse sofrimento, é reestruturado. 

 Os passos são cambaleantes, as roupas têm algo a dizer e os objetos ganham 

personalidade, passando inclusive a exercer certas prerrogativas sobre os personagens. 

As imagens marcadas pelo vermelho vibrante impregnam o público de uma histeria que 

não é falada ou gesticulada, mas sentida por personagem e espectador. Apesar desses 
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elementos para a construção da realidade fílmica serem comuns a tramas que se utilizam 

do cinema de estrutura clássica melodramático, nesse caso temos a reformulação de 

seus pontos principais, que passam a ser abordados sobre novas perspectivas e 

procedimentos. 

A opção pelo enquadramento em primeiríssimo plano e a apresentação de um 

conflito que logo se revela não ser o principal desestabiliza o público acostumado a 

receber prontamente do filme estímulos e enredos confiáveis. Apesar disto, ainda 

permanece algo de compartilhado. A presença da imaginação melodramática e a 

apropriação renovada que o filme traz fica explicitado nos gestos das personagens e na 

forma como elas lidam com seus conflitos. 

Esses aspectos nos permitem afirmar a presença dessa imaginação tão complexa 

quanto maleável que ao longo dos séculos vem se renovando graças a atenção dedicada 

as alterações culturais e a utilização de sentimentos universais compartilhados para 

estruturar suas tramas. 

Por mais incoerente que possa parecer, consideramos que o melodrama está tão 

explícito no filme que chega a não ser visto. Perdido diante de tantos estímulos, o 

público deve necessariamente posicionar-se e ter consciência de si mesmo o todo 

tempo. 

Sem o processo ativo de retomar clichês, deixar-se comover pelas ideias 

implicadas na obra e ruminar seu próprio olhar e agir sobre o mundo, acompanhar a 

narrativa se torna insuportável. O espectador é coautor da obra. Sem seguir as trilhas 

que não levam a lugar algum e as tentativas quase sempre frustradas de projetar-se e 

identificar-se não há filme. 
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Os níveis de interatividade e o reposicionamento do público/fãs: uma discussão 
acerca do uso limitado da transmídia119 

 
Gabrielle Silva Mota Drumond 

 
RESUMO  
O artigo propõe uma discussão acerca dos produtos de narração transmídia, a fim de 
questionar a utilização da inteligência coletiva na elaboração, condução e avaliação dos 
mesmos, tomando por base as séries de TV. Além de apresentar a influência das 
interfaces no processo interativo neste tipo de narrativa, o texto expõe a conceituação de 
convergência midiática, crossmídia e questiona as possibilidades de interação entre 
público e meios de comunicação a partir da popularização da TV Digital Interativa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Narração transmídia, Transmedia Storytelling, inteligência 
coletiva, interatividade e TV Digital Interativa.  
 

 

22.1. INTRODUÇÃO  

 

As novas tecnologias proporcionaram transformações em diversos setores da 

comunicação e do entretenimento. Com o aperfeiçoamento das interfaces, o aumento 

gradativo de usuários na rede e o desenvolvimento de novos métodos de interação com 

as novas mídias, a produção cinematográfica, incluindo neste ponto as séries de TV, 

passou a reconsiderar novas possibilidades de produção de histórias a partir de novos 

métodos narrativos. A narrativa transmídia, definida por Jenkins (2006) como “processo 

em que elementos da ficção são dispersos sistematicamente através de múltiplos canais 

de distribuição, com o propósito de criar uma experiência de entretenimento unificada e 

coordenada”, trouxe novas possibilidades de criação de franquiasi e linhas de produção. 

Todo esse processo se deu a partir da denominada convergência de mídias e da 

modernização das interfaces.  

A produção de séries de TV associada a diversos outros produtos paralelos 

possibilitou diversas timelines para a mesma história. Com a utilização de recursos de 

interface, como aplicativos e Quick Reponse Codes (QR Codes)ii, por exemplo, as 

narrativas adquirem novos rumos, onde ausência de linearidade não implica a 

dificuldade de compreensão, apenas expõe novos pontos de vista, histórias 
                                                 
119 Trabalho apresentado ao V Seminário de Mídia e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação – PPGCOM, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

309 
 

suplementares e realidades virtuais análogas e calcadas em elementos de um roteiro 

principal. O que se propõe com os mecanismos transmídias é buscar uma estrutura de 

produção audiovisual e de texto não sequencial. Estratégias comunicacionais são 

utilizadas para a formulação de novos sentidos e linguagem que hipermidializam um 

roteiro adaptado a cada meio. Cabe a este artigo discutir as definições de nomenclatura 

de narrativa transmídia, diferenciando-o do conceito de crossmídia, para que sejam 

refletidos os níveis de tratamento de conteúdo, percebendo como este é explorado.  

Deve-se também tecer argumentos que realçam a importância do 

desenvolvimento de interfaces que consigam colaborar com a formulação da cultura 

digital dos usuários, como explorado por Rocha (2009). Questionam-se também as 

novas práticas narrativas em produtos que apenas inserem novas informações e que 

ignoram a interferência da produção coletiva, distanciando-os da abertura para a 

interatividade plena. Em um primeiro momento, a produção transmidiática se trata de 

um suprimento de uma demanda advinda de um público consumidor e produtor de 

conteúdo; em um segundo momento, questiona-se a nomenclatura transmídia em 

diversos momentos em que a interatividade proporcionada exclui a possibilidade de 

interferência no roteiro principal, reservando apenas novos conteúdos, como jogos e 

realidades virtuais, sem a colaboração dos usuários.  

Com exposto por Primo (2000), propor uma relação de meros feedbacks ou de 

sistemas fechados pode-se tornar uma opção menos proveitosa, eliminando a 

possibilidade de manter processos de negociação entre os interagentes. Tal discussão 

ainda terá sua importância a partir do desenvolvimento e democratização de novas 

tecnologias, como a TV Digital Interativa (TVDi).  

Esta discussão aqui proposta teve como ponto de partida os questionamentos 

acerca da aplicação dos processos interativos a partir de meios de 

comunicação/produtos de massa. Dado o fato da grandiosidade de projetos transmídia, 

que mobilizam altas quantias financeiras, arrastam grandes grupos de consumidores, 

sendo estes fãs, além de demandarem de grande planejamento e estratégias, estes 

produtos representam uma fatia da indústria do entretenimento que conseguem lidar 

com diversos diálogos entre várias plataformas de veiculação de conteúdo. 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

310 
 

Vislumbram-se aqui produtos altamente potentes em termos de alcance e de 

possibilidades de exploração.  

Quanto à interatividade, constata-se que com o advento das novas mídias, 

principalmente as portáteis, as possibilidades de interação foram ampliadas, de forma 

que o usuário possa promover diálogos, postar conteúdo, verificar as postagens de 

outros usuários e, principalmente, de colaborar com a produção de novos conteúdos 

inéditos, personalizados e direcionados aos grupos de interesse. Por que não promover 

com maior veemência relações plenamente interativas entre produtos transmidiáticos e 

seus fãs/público? Justifica-se este tipo de proposta como uma forma diferente de se 

pensar a participação de público diante de grandes projetos transmídia. Reforça-se assim 

o reposicionamento do público consumidor perante aos produtos da indústria do 

entretenimento.  

 

22.2. METODOLOGIA  

 

Quanto à metodologia, utilizou-se primordialmente a pesquisa bibliográfica, 

onde conceitos e aplicações dos mesmos foram expostos de forma a dar embasamento e 

consistência aos argumentos colocados. De início, dois artigos científicos foram 

selecionados para nortear as primeiras ideias em relação à problemática abordada. Os 

textos de Primo (2000) e Rocha (2009), aplicados durante o curso, serviram como base 

para a construção crítica dos níveis de interatividade e como esta se relaciona com as 

interfaces. Em seguida, buscou-se a leitura de textos de Jenkins (2001, 2006) os quais 

corroboraram para a adequação dos conceitos de transmídia e convergência midiática. 

Desta forma, novos artigos científicos foram buscados para se avançar na temática da 

TVDi, juntamente com os produtos transmídias que serão desenvolvidos a partir das 

possibilidades que as interfaces deste tipo de tecnologia podem trazer para o público 

consumidor.  

 

Pesquisa bibliográfica, num sentindo amplo, é o planejamento global 
inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, 
localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a 
apresentação de um texto sintetizado, onde é apresentada toda a 
literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o 
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entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas opiniões. 
(DUARTE, 2009, p. 51)  

 

A fim de se exemplificar e fortalecer os argumentos apresentados, buscou-se 

informações reunidas por Bona & Souza (2013), a respeito do produto The Walking 

Dead. A partir do estudo de caso desenvolvido, foi avaliada qualitativamente a primeira 

edição da HQ, o primeiro episódio da primeira temporada, todos os seis episódios da 

web série Torn Apart e, quanto ao game, foi avaliado o primeiro episódio. Este texto foi 

escolhido por amparar dados únicos sobre a temática, além de mostrar de forma 

detalhada como acontece a convergência das plataformas que sustentam todo o projeto 

transmidiático de The Walking Dead. Com a utilização de tabelas, a pesquisa se dedicou 

a aferir os níveis de interferência entre cada um dos produtos apresentados e como estes 

contribuem para a formação do roteiro maior estipulado para esta franquia.  

 

22.3. NARRATIVA TRANSMÍDIA (TRANSMEDIA STORYTELLING) E 

CROSSMÍDIA  

 

Para o início de discussões acerca de narrativa transmídia e crossmídia, faz-se 

necessário verificar que Jenkins (2006) aborda o conceito que dá base e argumento para 

se pensar sobre estes assuntos. Com o termo “cultura da convergência”, o referido autor 

expõe a situação em que os meios de comunicação se encontram, “onde mídias antigas e 

novas colidem, onde mídias corporativas e populares se cruzam, onde o poder do 

produtor de mídia e o poder do consumidor de mídia interagem de formas 

imprevisíveis” (JENKINS, 2006).  

Nesta realidade, a TV recorre à internet para depositar seu conteúdo, este, por 

sua vez, pode ser acessado a partir de um celular ou de qualquer outro dispositivo 

móvel, que também pode aportar um aplicativo que oferece toda a programação ao vivo 

de uma rádio. Com isso, verifica-se que as tecnologias se retroalimentam, incorporando 

aos antigos os novos meios de comunicação e aos novos os antigos. Desta forma, a 

facilidade de acesso ao conteúdo por parte dos usuários se potencializa, viabilizando as 

interferências do público, de maneira mais rápida e intensa através destes meios. Com 

isso, para Jenkins (2006), “os consumidores serão mais poderosos dentro de cultura da 
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convergência, mas apenas se reconhecer e usar esse poder como consumidores e 

cidadãos, como participantes plenos em nossa cultura”.  

A narrativa transmídia ou transmedia storytelling concentra-se na diversificação 

das maneiras de se representar um roteiro principal através de diversas plataformas, 

como revistas, sites, jogos, séries e filmes. Trata-se de contar uma história através de 

diversas plataformas, como revistas, sites, jogos, séries e filmes. Deve-se ressaltar que 

se trata de uma estratégia singular que consegue potencializar o roteiro proposto. Dentro 

deste tipo de narrativa, o ponto de partida pode ser idealizado em mídias analógicas ou 

digitais / virtuais. Para Jenkins (2001), “a forma ideal de narrativa transmídia, cada meio 

faz o que faz melhor para que uma história possa ser introduzida em um filme, 

expandiram-se para televisão, novelas e histórias em quadrinhos, e seu mundo pode ser 

explorado e vivenciado durante o jogo.”.  

Além das definições da narrativa transmídia, é necessário esclarecer o que ela 

não é. Dentro do ambiente do Marketing, existem técnicas que permitem que um 

determinado conteúdo seja veiculado em diversas plataformas que ocasionam na 

ampliação da popularização de um roteiro principal. Neste caso, a mesma história é 

veiculada em diferentes mídias, sem esquecer que existem as adaptações de linguagem 

para cada um dos meios. Este se trata do chamado crossmídia (JENKINS, 2006), que 

também pode trazer um desmembramento de um roteiro, onde cada parte isolada não 

produz sentido completo, sendo necessário o conhecimento dos demais produtos. Em 

suma, a narrativa transmídia conceitualmente exige que os produtos desenvolvidos a 

partir deste roteiro principal, sejam autossuficientes, além da integração entre eles não 

serem necessariamente feita da mesma forma.  

Cada entrada de franquia deve ser autossuficiente o bastante para permitir o 

consumo autônomo. Ou seja, você não precisa ter visto o filme para desfrutar do jogo e 

virce-versa. Como Pokemon faz tão bem, um determinado produto é um ponto de 

entrada na franquia como um todo. (JENKINS, 2001)  

As estratégias de crossmídia dizem respeito a esse desmembramento de uma 

história em múltiplas plataformas. A partir da criação de um aplicativo para os sistemas 

IOS e Android para aprofundamento em uma série de TV, como é observado no seriado 

Hannibal desenvolvido para o canal estadunidense NBC por Bryan Fuller, o enredo é 



REPRESENTAÇÕES E CONFLITO: UM OLHAR CRÍTICO DA 
MÍDIA 

V Seminário de Mídia e Cultura 
Faculdade de Informação e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 
 

 

313 
 

conduzido a partir da chamada “segunda tela”, onde o espectador terá a possibilidade de 

acompanhar a trama de forma exclusiva e interagir com outras pessoas através das redes 

sociais. Neste caso, o software funciona em sincronia com o que está sendo exibido em 

tempo real, a partir da utilização de tecnologia de marca d’água de áudio digitaliii. À 

medida que o programa se desenvolve na TV, tablets e smartphones conseguem ter 

acesso a diferentes tipos de conteúdos extras. Dentre estas informações, aparecem 

detalhes de bastidores, relações e ligações entre os personagens da trama que não foram 

incluídas na série, além de informações dos atores. Mesmo sendo este conteúdo 

produzido de forma análoga ao roteiro principal, faz-se necessária a presença do usuário 

diante da tela da TV, evidenciando a dependência de um conteúdo em relação ao outro.  

Sob outro ponto de vista, para que as diferenças entre transmídia e crossmídia 

sejam evidenciadas, pode-se abordar a franquia The Walking Dead, que possui produção 

de conteúdo para histórias em quadrinhos, série de TV, web série e game. A HQ da 

franquia foi criada por Robert Kirkman e lançada nos EUA em 2003. No Brasil, a 

chegada da HQ foi em 2006. O seriado foi lançado em 2010 nos EUA, chegando ao 

Brasil no mesmo ano, com transmissão do canal Fox. Já a web série teve seu 

lançamento feito entre a primeira e segunda temporada do seriado, em 2011. Já o The 

Walking Dead – The Game foi uma iniciativa da Telltale Games, em 2012, com 

disponibilidade para jogo em PlayStation, Xbox, Windows, Mac OS X e iOS. De acordo 

com pesquisa publicada na revista eletrônica Razon Y Palabra (março/maio 2013) por 

Bona & Souza (2013), a história em quadrinhos e o seriado The Walking Dead, além da 

web série Torn Apart e o game The Walking Dead, todos da mesma franquia, se 

utilizam de enredos compreensíveis isoladamente, embora as informações dispostas 

colaborem para o entendimento total da narrativa. Entre a web série e a série de TV 

observa-se a incorporação de espaços vazios deixados pela história em quadrinhos, 

enquanto que o game aproveita apenas o universo criado pela narrativa principal, 

utilizando outros personagens em outro período da cronologia da franquia. A partir 

destas características apresentadas, verifica-se a adequação à definição estabelecida por 

Jenkins (2001).  
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22.4. TRANSMÍDIA E INTERATIVIDADE  

 

Para começar a problematização da inexistência de interatividade dentro da 

comunicação transmídia, é necessário se reportar inicialmente à convergência de mídias 

que possibilita a integração entre novos e velhos meios, como o smartphone e TV 

respectivamente. A partir de um aplicativo em um aparelho celular compatível, o 

usuário pode ter acesso a informações específicas ou já veiculadas na TV, por exemplo. 

No site do canal favorito, pode-se encontrar o resumo de novelas, vídeos de atores, 

informações sobre celebridades contratadas pela emissora, entre outras informações. 

Trata-se do exemplo mais simples de convergência midiática, isto sem ainda mencionar 

as redes sociais que a todo o momento fazem interferências na programação.  

À medida que as interfaces se aprimoram, o usuário/espectador pode ter acesso a 

novas formas de interação. Para Primo (2000), “sistemas interativos mútuos se 

interfaceiam virtualmente, enquanto os sistemas reativos apresentam uma interface 

potencial.”. Entende-se aqui sistema interativo mútuo aquele que proporciona uma 

relação de negociação e interdependência entre os interagentes, sendo estes criativos, 

inteligentes e que interferem no comportamento um do outro. Aqui pode-se verificar 

uma grande proximidade com as relações humanas. Como exemplo de interatividade 

mútua está os chats abertos, que proporcionam uma abertura aos interagentes humanos 

podem debater de forma espontânea e independente sobre quaisquer assuntos que se 

proponham comentar. Quanto aos sistemas reativos, entende-se por relação de 

automatismo, que prioriza feedbacks, um fluxo informacional linear e pré-determinado. 

Este caso se aplica ao CD-ROM, por exemplo, onde as informações são pré-codificadas. 

De acordo com Rocha (2009), a interface torna-se a base do contato entre homem e 

máquina, agenciando e traduzindo informações. Todo esse processo é possível mediante 

a concretude física (hardware), à ordenação gráfica e ao agenciamento lógico/cognitivo 

proporcionados pela interface. A partir deste ponto, Rocha (2009) aponta para três 

aspectos que devem ser levados em consideração na observação das interfaces. O 

primeiro remete ao vínculo das mesmas aos sistemas computacionais, podendo haver 

mais de dois sistemas e/ou vínculo entre homem e máquina; a interface pertence a um 

dos sistemas, se tornando a superfície que viabiliza o contato/fluxo de informação no 
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sistema; e verifica-se em um processo de tradução/conversão de dados, a interface 

pressupõe uma adequação lógica do fluxo informacional. Reforça-se ainda sobre este 

tema que além de suas propriedades físicas, gráficas, persavisas e virtuais, as interfaces 

podem ser dotadas exclusivamente de qualidade cognitiva, através das áreas de 

engenharia semiótica e cognitiva, procurando oferecer facilidades à compreensão de 

tarefas a partir de metáforas, de forma a estabelecer formatos mais acessíveis às 

faculdades mentais. À medida que ocorre a ampliação do desenvolvimento tecnológico 

e o aprimoramento das interfaces, o público que tem acesso a estas novas tecnologias 

revela um novo comportamento também chamado de prática de produssumo, como é 

identificado por Pignatari (2004).  

 

Não há mais tempo para textos, só para títulos. [...] A tecnologia 
chega a um tal ponto de requinte que passa a requerer o marco zero de 
uma nova barbárie para desobstruir os poros. [...] Os modelos de 
consumo hoje são os modelos da produção de quarenta anos atrás; 
vide Oswald de Andrade e do tropicalismo do grupo baiano. É tempo 
de produssumo. O estudante está para a universidade como o operário 
para a fábrica. O estudante é operário da informação. (PIGNATARI, 
2004, p.31-32)  

 

A partir de uma análise feita por Gosciola (2010), verifica-se o novo perfil de 

espectador/usuário já havia sido preconizado por Pignatari (2004) e Toffler (1980), que 

ainda foi atualizado por Bruns (2008), onde a audiência passaria a se tornar 

colaboradora da produção de conteúdo, principalmente com o advento da TV Digital 

Interativa (TVDi). Ao passo que há a transformação do perfil do público, as tecnologias 

também poderão acompanhar e desenvolver novas formas de interatividade. Saber em 

qual loja comprar a roupa da atriz, verificar informações adicionais durante a 

transmissão de uma partida de futebol, decidir como vai se desenvolver a trama da 

novela a partir de um toque na tela ou no controle remoto, tudo isso poderá ser cada vez 

mais real e habitual com o advento da TVDi.  

Neste raciocínio, avaliando a condução dos projetos transmídia, como o citado 

neste artigo, The Walking Dead, percebe-se o pouco privilégio que o 

espectador/público/usuário tem diante do enredo apresentado. Apesar de efetuar 

processos que abarcam a interatividade reativa, como no The Walking Dead – The 
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Game, verifica-se a inoperância de processos que levem em consideração a produção de  

conteúdo coletivo ou de processos interativos mútuos ou plenos. De fato, na prática de 

narração transmídia, o público apenas consome, não produz conteúdo, nem ao menos 

colabora no processo produtivo. Cabe a este artigo colocar à luz da discussão a inserção 

de produtos coletivos dentro da realidade transmídia, não se restringindo ao uso de 

redes sociais, por exemplo, mas ampliando as possibilidades que devem advir 

fortemente a partir da popularização da TVDi. Mesmo com as interfaces e tecnologias 

disponíveis atualmente, pode-se desfrutar da colaboração dos fãs ou público em geral 

para moldar novos formatos e avaliar o que é produzido de forma aberta, inteligente e 

participativa. Vale ressaltar que a TVDi ainda não chegou democraticamente ao 

público, por isso este tipo de colaboração coletiva de conteúdo transmídia será um tema 

ainda abordado no futuro, para que a utilização desta nova tecnologia seja feita de forma 

plena, privilegiando o espectador e concedendo a ele a possibilidade de fazer parte do 

produto.  

Os processos de inteligência coletiva, administrados ou não, caminham para a 

produção de novos pontos de vista. Isto reforça a valorização deste tipo de prática, ainda 

mais quando associada a várias plataformas simultaneamente, como é realizado em 

narrativas transmídia. O enredo de um seriado, por exemplo, poderá ser determinado a 

partir de escolhas do público/usuário, que terá o poder de definir o ponto de vista. No 

conteúdo impresso, como histórias em quadrinhos, por exemplo, pode-se conceder ao 

leitor a possibilidade de indicar realidades alternativas antes da montagem da revista, 

personalizando a edição e após a impressão e aquisição, QR Codes podem indicar 

possíveis enredos que serão vistos em uma versão online. Trata-se aqui de 

possibilidades que devem se potencializar a partir de uma reestruturação da elaboração 

de narrativas transmídia, a partir do aperfeiçoamento das interfaces. Este tipo de 

produção que ainda está latente poder-se-ia denominar de transmidialidade interativa, a 

qual concede ao público/usuário/espectador a possibilidade de interferir, produzir e 

selecionar estes produtos que poderão ser consumidos e sensíveis à inteligência 

coletiva. Cada etapa de produção representa neste processo uma relação de negociação 

intensa, contínua e não-linear.  
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22.5. CONCLUSÃO  

 

O processo de colaboração coletiva pode fazer parte da elaboração, execução e 

avaliação dos produtos de narrativa transmídia, competindo a estes a nomenclatura de 

transmidialidade interativa. Através de um processo intenso de negociação em um 

sistema aberto de relacionamento com o público/usuário/espectador, os produtos 

transmidiáticos interativos podem galgar novos rumos na discussão do papel dos meios 

de comunicação na sociedade e nas novas relações que os primeiros terão com a 

segunda, de forma a personalizar cada vez mais o conteúdo. Os novos debates terão 

ainda mais veemência a partir da popularização da TVDi e de novas tecnologias 

mobiles, que poderão permitir ainda mais um diálogo intenso entre produtor e 

consumidor, ao ponto deste papéis se mesclarem de maneira mais intensa e criativa. 

Não se trata de uma sugestão ou imposição, apenas uma proposta de discussão das 

práticas transmídias que podem acompanhar o fluxo não linear de desenvolvimento do 

conteúdo, a partir da inserção de uma interatividade plena.  
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