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APRESENTAÇÃO 
 

Prof. Suely Gomes 

Linha de pesquisa Mídia e Cultura 

 

O processo de legitimação do conhecimento científico exige a estruturação de espaços 

coletivos de diálogo. O Seminário de Mídia e Cultura, evento organizado e mantido pelo 

Curso de Pós-Graduação em Comunicação, Cidadania e Cultura da Universidade Federal de 

Goiás, é um desses espaços. 

Na sua sexta edição, o evento é a expressão dos esforços de alunos e professores do 

curso - esforços esses que tem produzido resultados bastante animadores.  Na presente edição 

do Seminário, consolidam-se as interações interinstitucionais (UnB, UFMT e UFG) e 

interdisciplinares (Letras, Comunicação, Artes) da Comunicação e dos Estudos Culturais.  

Alunos pós-graduandos dessas instituições e campos do conhecimento estão sempre presentes 

no evento, trazendo suas colaborações e inquietações em um processo dialógico muito 

enriquecedor.  

Outro ponto que merece ser destacado é a sensibilidade e atenção dos organizadores 

do evento para trazer para discussão temas sociais atuais. Nessa direção, o VII SEMIC tem 

como tema central a Comunicação e as Manifestações Populares. O tema escolhido é reflexo 

do ano de 2014 que pode ser lembrado com a tomada das ruas pela juventude em 

mobilizações orquestradas nas redes sociais.  

Um olhar sobre a estrutura do evento aponta para outras permanências. Dentre elas, a 

presença, desde a primeira edição, do GT Corpo, subjetividade, mídia e consumo - o que 

sugere a consolidação de grupos de pesquisas nessas linhas, no âmbito das instituições 

parceiras (UFMT e UFG, principalmente). Outros novos GTs foram criados como reflexo da 

instituição de novos grupos e expansão do nosso programa de pós-graduação. São eles 

Comunicação, cultura e imaginário nas organizações, Comunicação e Religiosidade e 

Narrativas, Entretenimento e Tecnologia.  

Foram 36 trabalhos aprovados que colocamos a disposição da comunidade acadêmica.  

Esse número expressivo para um evento regional é fruto do esforço de toda a comissão 

organizadora (alunos, professores e técnico-administrativos) e da colaboração dos autores que 

nos privilegiaram ao submeter seus trabalhos para nossa apreciação . Mister se faz registrar 
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aqui os nossos agradecimentos. No entanto, todo esse esforço seria inócuo sem você, leitor. E, 

nesse sentido, desejamos que os artigos publicados no presente anais sirvam de inspiração e 

crescimento intelectual. 

 

Boa leitura! 
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COMUNICAÇÃO, CULTURA E 

IMAGINÁRIO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

Estudos sobre as relações de comunicação interna e externa que se estabelecem nas 

organizações públicas, privadas, sindicais, entre outras em interface com a cultura. Acolhe 

investigações relacionadas com o instituído, já formalizado pelas organizações tendo em vista 

as políticas, as estratégias de comunicação e a gestão e os processos de trabalho. Também 

abriga trabalhos que estejam relacionados a redes simbólicas de comunicação. Acolhe, 

igualmente, estudos que investigam as interfaces entre comunicação, consumo, atendimento 

nas práticas de comunicação organizacional. São aceitas comunicações de pesquisas em 

andamento ou concluídas, bem como artigos e ensaios. 

 

Coordenadora: Prof. Dra. Maria Francisca Nogueira (mfrancisnogueira@gmail.com) 
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A Comunicação organizacional e a pesquisa
1
 

 

Adriane Geralda Alves do NASCIMENTO 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 
Neste paper discute-se a importância da pesquisa qualitativa para o campo da comunicação 

organizacional, levando-se em consideração que não existem metodologias melhores ou 

piores, mas sim, metodologias mais viáveis. A escolha deste tipo de pesquisa relaciona-se 

com os objetivos e com o problema a ser investigado. Nesse sentido foram abordadas 

questões relativas ao conceito, às possibilidades, os desafios e a legitimidade da pesquisa 

qualitativa. Na revisão de literatura, foram utilizados autores que destacam a relevância do 

método enquanto abordagem que se aproxima da experiência da vida cotidiana e do campo de 

agir de atores sociais. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional; trabalho; pesquisa qualitativa. 

 

 

Introdução 

A definição do tema, a construção do objeto de pesquisa e sua problematização são 

fatores importantes na definição da metodologia, dos instrumentos de coleta de dados, ou seja, 

dos caminhos possíveis para a condução de uma investigação. Tal fato está intrinsecamente 

relacionado a clareza da comunicação do conhecimento produzido, a ética e relevância dos 

dados e sua análise criteriosa, bem como reconhecimento de que não existe um único 

caminho, mas possibilidades no percurso a ser empreendido. Demo (2012, p. 11), inclusive, 

esclarece que 

 

reconhecendo o caráter problematizante da metodologia, decorre ser mister 

aceitar que tudo em ciência é discutível, sobretudo nas ciências sociais. Não 

há teoria final, prova cabal, prática intocável, dado evidente. Isto é uma 

característica, não uma fraqueza, o que funda, ademais, à necessidade 

inacabável da pesquisa, seja porque nunca esgotamos a realidade, seja 

porque as maneiras como a tratamos podem sempre ser questionadas 

(DEMO, 2012, p.11). 

 

                                                 
1
Trabalho apresentado no GT 4 – Comunicação, Cultura e Imaginário nas organizações, do VI Seminário de 

Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 

de outubro de 2014. 

Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e docente do curso de Relações Públicas da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
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Nesse sentido, o objetivo desse paper é refletir acerca das contribuições da pesquisa 

qualitativa na compreensão de determinados fenômenos,em especial no campo das ciências 

sociais aplicadas, considerando-se o contexto do trabalho no campo das organizações. 

A escolha do objeto relaciona-se ao fato de que a centralidade da dinâmica do trabalho 

enquanto motor da vida social e individual, recebe hoje, novos olhares investigativos 

conforme as rápidas transformações dos fatores que o compõem. Assim como proposto por 

Marx (1983), no método da economia política, a característica social estaria pautada em um 

modelo que vai se reconfigurando a partir da dinâmica do capitalismo e da sociedade, que se 

modifica o tempo todo. Ou seja:todo aspecto da vida social é transformado constantemente, 

como a cultura, economia, tecnologia, política, o próprio trabalho etc., conforme momento 

histórico e conjuntura que o representa. 

A partir dessa ideia, percebemos que na sociedade contemporânea, assistimos de 

forma acelerada, a uma reestruturação dos fluxos de informação e dos processos de 

comunicação, fazendo deles um dos componentes mais estratégicos das organizações e das 

questões que norteiam o pensamento acerca do trabalho. Desta forma, percebe-se, de forma 

cada vez mais acelerada que a informação enquanto matéria-prima da comunicação se 

constitui em um sistema digitalizado e intangível, que surge diante das telas das redes de 

computadores e dos dispositivos móveis de colaboradores de uma organização, sem restrições 

de fronteiras, de geografia e de culturas. Há uma reconfiguração nas formas de trabalho e de 

relações estabelecidas no ambiente profissional e social. Nessa mesma rapidez, assistimos a 

quebra dos limites entre espaços organizacionais e espaços individuais, refletindo outra 

transformação recorrente: a diluição do limite entre a esfera pública e privada.  

Castells (1999) afirma que o fenômeno de conexão social por meio de redes não é 

privilégio da sociedade do século XXI, mas que, em razão das inovações tecnológicas com 

que lidamos, a presença da rede é determinante nas relações sociais, especialmente nos 

processos de comunicação. Sendo assim, se faz importante, nesse contexto de mudanças, 

impactadas pela dinâmica do capital, compreender a relação estabelecida entre trabalho e 

tecnologia. Não é sem razão, que o tempo de trabalho, preocupação inicial dos modelos 

tayloristas e fordistas de produção, intensificam-se na atual conjuntura capitalista, 

reproduzindo novas formas de controle, adotadas pelos detentores do capital. 

Até certo ponto, é natural associar a intensificação do trabalho às mudanças 

tecnológicas e organizacionais. Os recursos tecnológicos são utilizados, muitas vezes, como 

meio para manter o trabalhador ligado em tempo, quase “integral à empresa”, fazendo de seu 
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ambiente familiar, uma extensão de seu trabalho, por meio da adesão e da interiorização das 

regras que lhe foram condicionadas, com o objetivo de reproduzir os objetivos da 

organização. Até mesmo o lazer – tempo destinado ao não trabalho, é de alguma forma 

apropriado pelas organizações. 

Percebe-se, que é, também, através das inovações tecnológicas que o capital redefine 

os processos, o tempo e a intensificação do trabalho. Assim, toda tecnologia cria 

gradualmente um ambiente totalmente novo, seja no contexto do trabalho ou no próprio 

contexto das relações sociais. McLuhan (1971, p.11) já dizia “hoje, o jovem estudante cresce 

num mundo eletronicamente estruturado. Não é um mundo de rodas, mas de circuitos, não é 

um mundo de fragmentos, mas de configurações e estruturas.” Isso demonstra que a 

preocupação com a influência das tecnologias já existe, antes mesmo, desse jovem ingressar 

no mercado de trabalho ou escolher uma profissão. 

Considerando-se o exposto, acredita-se que a pesquisa qualitativa, enquanto técnica 

que se coloca mais próxima do campo de agir dos atores sociais seja um importante recurso 

para auxiliar na compreensão dos fenômenos relativos às mudanças tecnológicas e 

organizacionais e seus impactos na vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras no campo 

das organizações, pois conforme, afirma Melucci (2005, p.30), uma das definições para 

escolha da pesquisa qualitativa, é a “implícita e latente busca de relações.” 

 

Pesquisa qualitativa: possibilidades e desafios. 

Diversos autores têm buscado à credibilidade científica do método qualitativo e por 

sua vez, a sua legitimidade no campo das ciências sociais. O grande desafio da comunidade 

científica que trabalha com esse tipo de pesquisa é mostrar que nenhum método, 

particularmente, se sobrepõe a outro, mas que a escolha do mesmo esta intrinsecamente 

associado ao tipo de problema que se deseja investigar e,particularmente, com os objetivos da 

pesquisa e da teoria utilizada. A própria escolha do método diz muito acerca do sistema de 

ideias adotado e da própria visão de mundo do pesquisador. Entende-se aqui que  

 

[...] a teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma teoria 

não é a chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é a 

solução; é a possibilidade de tratar um problema. As teorias são sistemas de 

ideias que servem para interpretar o real e que podem ser insuficientes ou 

ilusórias. (MORIN, 1998, p. 33). 
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Não há como negar que há sim um debate a respeito do uso da pesquisa qualitativa. 

Ela não tem sido alvo somente de críticas, mas também de um debate teórico e 

epistemológico para afirmar a sua relevância enquanto método de pesquisa, bem como, a 

caracterização dos seus principais pressupostos. “Não há metodologias “boas” ou “más” em 

si, mas metodologias adequadas ou inadequadas para tratar de um determinado problema. 

Toda metodologia supõe uma concepção da realidade.” (GRESSLER, 2004, p.75). 

 

Enfrentamos um problema semelhante ao dos terapeutas ou médicos, que 

têm que decidir quais dos métodos ou intervenções que aprenderam e que 

estão disponíveis eles deveriam usar em um caso específico de intervenção. 

Nesses contextos, esse problema é discutido como a “indicação” dos 

tratamentos. Na medicina ou na psicoterapia, os profissionais verificam a 

adequação de um certo tratamento para problemas e grupos de pessoas 

específicos. Os resultados dessa verificação são a indicação ou não (isto é, 

adequação) de um tratamento para um determinado problema em um caso 

concreto. (FLICK, 2009, p. 166). 

 

Scott-Baumann (2003, p. 704) concorda com o posicionamento de Gressler (2004) e 

Flick (2009) ao afirmar que “o método de pesquisa pode se tornar fechado e auto-

confirmatório, com os combatentes polarizados definindo-se por quanto eles diferem menos 

(ou mais) do 'outro' privilegiado, em vez de definir-se por aquilo que são e podem tornar-

se.”
2
Nesse sentido percebemos a preocupação dos autores na busca da relevância 

metodológica mais adequada. 

Para Flick (2009, p.16) “a pesquisa qualitativa chegou à idade adulta”. Segundo o 

autor há um número cada vez mais crescente de livros, publicações, bem como uma 

ampliação da prática desse tipo de pesquisa em várias disciplinas. O autor coloca que um dos 

indicadores de desenvolvimento dessa técnica, esteja também relacionado à atual relevância 

de como avaliar a pesquisa qualitativa, os planos, os métodos e, sobretudo os resultados 

obtidos com ela. 

Para o autor, um dos maiores desafios desse tipo de pesquisa remete particularmente a 

credibilidade dos resultados obtidos. Diferente das pesquisas quantitativas, que trabalham, 

particularmente, com testes de validade e confiabilidade etc., que permitem uma verificação 

de credibilidade em relação aos resultados, as técnicas qualitativas, ainda enfrentam, de certo 

modo, essa dificuldade. Estas, por vez, tentariam cumprir tal interesse, a partir de critérios 

criados por considerações levantadas por pesquisadores de diferentes tradições qualitativas. 

                                                 
2
 Tradução da autora 
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Melucci (2005) também concorda com Flick (2009) ao afirmar a respeito do 

crescimento que vem obtendo esse tipo de pesquisa. Para o autor ocorreu nas últimas três 

décadas uma grande mudança na própria pesquisa social, principalmente ao que concerne, 

simultaneamente, à teoria e à prática, afetando, também, de forma direta as técnicas de 

pesquisa.  

Nesse aspecto Gressler (2004) reforça o posicionamento de Flick (2009), ressaltando 

que, a importância do estudo qualitativo, consiste em questões que esclareçam por que a 

pesquisa deve ser conduzida, partindo do pressuposto de sua relevância para a produção do 

conhecimento, além de buscar o preenchimento de lacunas e inconsistências de determinado 

problema a ser explorado, de forma mais profunda e não mensurável. “Estes elementos devem 

ser integrados em um documento coerente, que convença os leitores do projeto, agências 

financiadoras, comissões examinadoras de que a pesquisa deve ser feita (necessidade), pode 

ser feita (viabilidade) e será feita (cronograma)”. (GRESSLER, 2004, p.94). 

 

Conceito, pressupostos e legitimidade da pesquisa qualitativa. 

De acordo com Creswell (2007) a pesquisa qualitativa é um estudo não estatístico que 

identifica e analisa profundamente dados não mensuráveis como sentimentos, percepções, 

pensamentos, intenções, comportamentos passados, entendimentos de razões, significados e 

motivações de um determinado grupo de indivíduos em relação a um problema em específico. 

Para o autor, o uso da metodologia qualitativa é recomendado quando não se dispõe de 

mapeamento anterior em relação a um determinado problema e quando é necessário gerar 

hipóteses sobre usos, costumes, imagens, aceitação de produtos, percepções, crenças, 

experiências, estilo de vida, comportamentos passados e presentes. "A pesquisa qualitativa é 

feita em cenários naturais, onde ocorrem o comportamento humano e os fatos." 

(CRESWELL, 2007, p.202). 

Segundo Gressler (2004) os métodos da pesquisa qualitativa são interativos, 

humanísticos e participativos, além de ser, também, fundamentalmente interpretativos, tendo 

como base a descrição de um fenômeno em um contexto. A autora aponta que o pesquisador 

qualitativo “parte de uma visão holística do fenômeno social, que busca compreender suas 

inter-relações” (GRESSLER, 2004, p.87). 

Para Gressler nesse tipo de pesquisa “o pesquisador mostra-se sensível a sua biografia 

pessoal e como esta modela o estudo. Ele é historicamente posicionado e situado 
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geograficamente, como um observador da condição humana que é, acima de tudo, humano.” 

(GRESSLER, 2004, p.88). 

A autora trabalha com um quadro explicativo, que destaca os principais pressupostos 

do paradigma qualitativo: 

 

Quadro 1. Principais pressupostos do paradigma qualitativo. 

Fonte: Adaptado pela autora de GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa projetos e relatórios, 2004. 

 

Segundo Gressler (2004) a abordagem qualitativa da pesquisa teve início no final do 

século XIX, quando os cientistas sociais começaram a questionar se o método das ciências 

naturais deveria servir como único modelo para os estudos dos fenômenos humanos e sociais, 

já que os mesmos baseavam-se numa perspectiva, particularmente, positivista de 

conhecimento. 

 

A realidade, no fundo, é uma só, devendo ser tratada de modo unitário, mas 

o divisor das águas poderia ser a ideologia: enquanto as ciências sociais são 

intrinsicamente ideológicas, visto que o homem é sujeito e objeto de 

pesquisa, as ciências naturais não tem consciência própria, portanto não são 

intrinsecamente ideológicas. A realidade social é histórica, é feita e, 

consequentemente, é menos objetiva e neutra que a realidade natural. (2004, 

p. 75). 

 

Para Chizzotti (2010) nas ciências humanas e sociais, a hegemonia das pesquisas 

positivistas, que privilegiavam a estrutura fixa das relações e a ordem permanente dos 

vínculos sociais, foi questionada pelas pesquisas que se empenharam em mostrar a 

complexidade e as contradições de fenômenos singulares e, sobretudo das relações 

Pressupostos Pergunta Qualitativo 

Pressuposto epistemológico Qual é o relacionamento 

entre o pesquisador e o 

pesquisado? 

O pesquisador interage com quem está sendo 

pesquisado. 

Pressuposto axiológico Qual é o papel dos 

valores? 

Valorativo e tendencioso. 

Pressuposto retórico Qual é a linguagem da 

pesquisa? 

Informal; definições evoluem com o estudo; 

pessoal; usa terminologia qualitativa padrão. 

Pressuposto metodológico Qual é o processo de 

pesquisa? 

Processo indutivo, simultâneo; as categorias são 

identificadas durante o processo da pesquisa; 

contextualizado.  
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interpessoais e sociais. Para o autor, a pesquisa qualitativa é uma designação que abriga 

correntes de pesquisa muito diferentes, que em síntese, se fundamentam em alguns 

pressupostos contrários ao modelo experimental que defende um padrão único de pesquisa 

para todas as ciências, calcada no modelo de estudo das ciências da natureza. Este autor 

enfatiza que 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 

um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os 

fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e 

neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações. (CHIZZOTTI, 2010, p.79) 

 

Gressler (2004) aponta diferenças significativas entre a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa, colocando que a pesquisa quantitativa está muito mais relacionada com o viés 

positivista, experimental e empírico, baseado em autores como Comte, Mill, Durkheim, 

Newton e Locke, enquanto que a pesquisa qualitativa está mais direcionada a uma abordagem 

interpretativa e pós-positivista de autores como Dilthey, Weber e Kant. Para a autora a 

pesquisa qualitativa começou a se destacar e a ganhar força na década de 1970, em formas de 

modelos “alternativos” que depois foram chamados de “paradigmas qualitativos”. 

 

Seus objetos de estudo apoiam-se em fatos, dados e acontecimentos sociais, 

como, por exemplo, as guerras, os hábitos culturais, as organizações da 

sociedade. Já as ciências naturais assentam-se na realidade da natureza: 

quando se estuda a composição das plantas, do solo, a origem das chuvas, 

não se esta trabalhando com elementos impregnados de ideologias, portanto 

intrinsecamente não são ideológicas, mas o uso que se fará dos resultados 

poderá ser considerada extrinsecamente ideológico. (GRESSLER, 2004, 

p.32). 

 

Redefinição epistemológica da pesquisa social 

Melucci (2005) destaca uma redefinição de todo o campo da pesquisa social, cujos 

novos parâmetros se aplicam às teorias e as práticas de pesquisa. Nesta enorme redefinição da 

pesquisa social, perde significado a oposição entre qualidade e quantidade, particularmente, 

entre pesquisa qualitativa e quantitativa, afirmando que tal fato, seria uma oposição cada vez 

mais obsoleta, principalmente a partir do momento em que a contribuição das ciências 

cognitivas começou a fazer parte da bagagem normal da comunidade cientifica. 
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A esse respeito Gressler (2004, p.16) aponta que “muitos pesquisadores perceberam 

que muitas informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e precisam ser 

interpretadas de forma mais ampla que a circunscrita ao simples dado objetivo”. Concordando 

com Gressler (2004) e Melucci (2005), Chizzotti reforça: 

 

Os pesquisadores que adotaram essa orientação se subtraíram à verificação 

das regularidades para se dedicarem à análise dos significados que os 

indivíduos dão às suas relações, no meio ecológico em que constroem suas 

vidas e suas relações, à compreensão do sentido dos atos e das decisões dos 

atores sociais ou, então dos vínculos indissociáveis das ações particulares 

com o contexto social em que estas se dão. (CHIZZOTTI, 2010, p.78). 

 

Segundo Melucci (2005), o interesse pela pesquisa qualitativa está relacionado, 

inicialmente, aos processos de individualização das sociedades complexas que tendem a criar 

autonomia para os indivíduos agirem como sujeitos da ação. Outro fator apontado, diz 

respeito, a importância da vida cotidiana como espaço no qual os sujeitos constroem o sentido 

do seu agir, o que, estende o foco, sobre a particularidade dos detalhes e a unidade dos 

acontecimentos que dificilmente servem para ser observados, contidos e organizados dentro 

dos modelos de análise unicamente quantitativos. Por fim, o autor aponta uma dimensão de 

diferenciação, afirmando que essa dimensão enfoca diferenças culturais, individuais e 

territoriais e que a pesquisa qualitativa seria, nesse sentido, mais importante para captar estes 

aspectos e dimensões do que, particularmente, outras técnicas e métodos. 

Todos esses processos, segundo Melucci (2005) produzem uma verdadeira virada 

epistemológica, que diz respeito não somente aos métodos qualitativos, mas que abrange todo 

o campo da pesquisa social: 

 

É como se as práticas de tipo qualitativo tivessem aberto estrada para uma 

redefinição do campo no seu conjunto e começassem a produzir uma 

mudança dos velhos limites que separavam quantidade e qualidade; como se 

tivessem começado a superar a herança dualística da modernidade e 

operassem como fatores de inovação por todo o campo da pesquisa social 

(p.32). 

 

O autor coloca que não se trata de produzir conhecimentos absolutos, mas sim, 

interpretações plausíveis. Nesse sentido, os atores sociais buscam dar sentido às suas ações e a 

pesquisa, por sua vez, produzir interpretações dessas ações. “Trata-se de relatos de sentidos, 

ou, se queremos, de narrações de narrações” (MELUCCI, 2005, p.33).  
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Considerações (não) finais 

Por meio dessa reflexão teórica, percebe-se que a pesquisa qualitativa enquanto 

metodologia de pesquisa tem crescido enormemente no campo das ciências sociais aplicadas e 

dessa forma, afirmado seu posicionamento. Estamos diante de um processo no qual se 

combinam questões teóricas e problemas práticos e nesse sentido o conhecimento como 

empreendimento humano se torna essencial em sociedades que intervém de modo crescente 

sobre si mesma. Nessa intervenção, não há como deixar de lado as relações sociais e os atores 

sociais que dela fazem parte. Os pontos de vistas qualitativos na pesquisa social se referem à 

ação social, não mais como simples comportamento, mas como capacidade desses atores de 

construir significados através de relações. 

Muitos são os desafios, mas também grandes são as possibilidades. A pesquisa 

quantitativa, baseada em técnicas consolidadas e instrumentos matemáticos precisos, 

mantiveram facilmente a sua legitimação e por vez, sua explicação objetiva da realidade. Por 

outro lado, a pesquisa qualitativa, apesar de sua fragilidade institucional e consequente 

necessidade de legitimação, marcou um novo emergir de discussão, baseado na dimensão 

relacional e subjetiva, que se faz tão necessária. 

 Neste trabalho não se teve, obviamente, a ambição – talvez insana – de captar todo o 

universo de abordagem do método qualitativo de pesquisa para uso no ambiente das 

organizações. Selecionaram-se alguns autores a partir dos quais foram levantadas algumas 

ideias acerca da importância e relevância, cada vez maior, desta metodologia de pesquisa. 

Não se tem respostas nem conclusões fechadas, mas sim uma abertura no aprofundamento da 

temática ora discutida.  
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Resumo 

A esquisa e análise diagnóstica para construção de um plano de comunicação integrada para a 

Prefeitura de Araguaiana (MT) foi elaborado como Trabalho de Conclusão de Curso, 

modalidade Projeto Experimental, submetido ao Curso de Comunicação Social – Habilitação 

Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, 

como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Jornalismo.  A pesquisa 

permitiu a extração de informações em profundidade a respeito do contexto da cultura local. 

O diagnóstico comprovou a ausência de comunicação institucional no órgão municipal. A 

partir dos problemas identificados, foi proposto plano de comunicação, cujas ações têm o 

intuito de criar relações eficazes com a população da Cidade e melhorar a imagem da 

Instituição. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional, comunicação institucional, comunicação 

pública, plano de comunicação integrada, estratégia. 
 

 

Introdução 

 O trabalho apresenta desde a metodologia de pesquisa, passando pelo diagnóstico e a 

construção do plano de comunicação integrada, até as ações propostas para a Prefeitura de 

Araguaiana - localizada no interior do Estado de Mato Grosso -, com o objetivo de atender às 

necessidades de comunicação com os cidadãos do Município e melhorar a imagem da 

Instituição. 

A pesquisa foi realizada por meio de auditoria de comunicação, que permite a coleta 

de dados que ajudam na identificação e solução de problemas e na avaliação da imagem da 

Instituição. A professora e pesquisadora Kunsch (2003) preocupa-se em distinguir imagem de 

identidade: “Imagem é o que passa na mente dos públicos, enquanto identidade é o que a 

organização é, faz e diz”.  

                                                 
3
  Trabalho apresentado no GT4 - Comunicação, cultura e imaginário das organizações do VI Seminário de 

Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 

de outubro de 2014. 
4
 Jornalista, professor assistente do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso-  UFMT, 

Campus Araguaia e membro do Grupo de Pesquisa em Ciberjornalismo da UFMS (Ciberjor – UFMS). 
5
 Recém-graduado no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Campus Araguaia. 

6
 Recém-graduada no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Campus Araguaia. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

19 

No diagnóstico, chegou-se à conclusão de que somente as funções da assessoria de 

imprensa não seriam suficientes para estabelecer uma comunicação eficaz e efetiva na Cidade, 

em virtude da constatação da inexistência de qualquer estrutura ou estratégia de Comunicação 

no órgão pesquisado. A imagem da prefeitura é apagada muitas vezes e desconstruída por 

fatos que levam a essa desconstrução, como por exemplo, a própria falta de comunicação, de 

divulgação para a sociedade e em resumo, às desinformação e à falta de transparência.  

O plano desenvolvido tem por base a adoção de instrumentos de comunicação 

organizacional. Além da estratégia recomendada, foram propostas as seguintes ações: 

elaboração de mailing, envio de releases, serviço de clipagem, criação de boletim 

informativo, criação de site, audiência pública mensal, criação de newsletter, revista anual, 

revista especial e participação em feiras, cerimônias, eventos públicos em geral. 

 

A metodologia de pesquisa 

 Ao iniciarmos a tarefa, tínhamos conhecimento de que: 

 

Os governos municipais são carentes dessas estruturas. Elas acontecem, em 

geral, de maneira improvisada, sem contar a interferência do aspecto 

político, em que prevalece a indicação ou amigo do governante, o que 

acontece desde o nível da presidência da República e dos ministérios aos 

governos dos Estados, prefeituras e secretarias de Estado (MARTINEZ, 

2002, p. 233). 

 

 Na fase do diagnóstico, buscamos conhecer a prefeitura, como ela quer ser 

reconhecida, como ela é reconhecida pelos cidadãos, enfim um conjunto de informações que 

ajudam na tomada de decisões. O diagnostico e a pesquisa foram realizados por meio da 

auditoria de comunicação.  Sousa (2003, p. 41) defende que “as auditorias à comunicação 

permitem recolher dados quer para melhorar a eficácia e a eficiência organizacional quer para 

avaliar as políticas de imagem (se existentes) e a imagem real da entidade”. Para realização da 

pesquisa, escolhemos algumas ferramentas que uma auditoria pode oferecer. Antes de ir a 

campo, planejamos como seriam aplicadas as técnicas de pesquisa para que ao longo do 

caminho as dificuldades encontradas pudessem ser suprimidas. As ferramentas escolhidas 

foram as seguintes: aplicação de questionário, dados coletados e análise, grupo focal e 

entrevista em profundidade. 

Foram elaborados 120 questionário com dez questões para conhecer a comunicação da 

prefeitura e a opinião dos cidadãos sobre a comunicação exercida por ela. A prefeitura 

administra uma cidade com pouco mais de 3 mil habitantes, sendo assim consideramos por 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

20 

adequado selecionar amostra composta dos seguintes segmentos da população: universitários, 

comerciantes e funcionários públicos. De um total de 120 questionários aplicados, obtivemos 

107 respostas.  

Com relação à coleta, descrevemos a seguir as técnicas utilizadas. 

A aplicação foi feita em cinco dias: nos primeiros dois dias fizemos a entrega e nos 

três subsequentes procedemos à coleta, já que muitos dos respondentes se encontravam em 

horário de trabalho e a maioria não se sentia confortável em fazê-lo de imediato. Ao ter os 

questionários em mão, fizemos a tabulação para conhecermos os resultados. Optamos por 

elencar os resultados de maneira simples, conforme descrição a seguir, mas capaz de nos 

ajudar a esclarecer as questões. 

A primeira questão indaga como a comunidade ficava sabendo das ações da prefeitura. 

A opção boca-a-boca/boatos obteve o resultado mais expressivo, com 89 votos, em segundo 

lugar com 35 votos apareceu à mídia volante. Isso deixou claro o modo “provincial” como as 

informações são divulgadas na cidade: não há um canal oficial a que se possa recorrer para 

confirmar as notícias divulgadas na informalidade. A segunda questão refere-se ao 

conhecimento que a população tem dos programas, cursos e serviços oferecidos pela 

Prefeitura. A maioria, 78 pessoas, afirmou que tem conhecimento dos serviços 

disponibilizados pela Prefeitura, mas 29 pessoas disseram não ter acesso a esse tipo de 

informação.  A terceira questão foi a que teve o resultado mais expressivo. Indagava que 

importância o cidadão dava à divulgação de informações atuais por parte da Prefeitura. As 

107 pessoas que participaram da pesquisa foram unânimes: consideraram que é importante a 

Prefeitura manter a comunidade informada em relação suas ações, programas e outros. Essa 

unanimidade evidenciou a necessidade da comunicação e nos motivou a dar continuidade à 

pesquisa. A quarta questão falava da ausência dos meios de comunicação na cidade; quais os 

meios que mais sente falta, podendo escolher entre seis opções, e mais de uma opção. O 

Jornal foi o meio mais aclamado com 59 votos; em segundo lugar, o boletim informativo com 

48 votos; e, em terceiro, o site com 30 votos. Sabe-se que o custo funcional de um jornal é 

alto, sendo inviável para uma cidade de pequeno porte como Araguaiana; por isso julgamos 

ser razoável e que supra as necessidades comunicacionais do município um boletim 

informativo, que têm o mesmo caráter de um jornal, porém com um número de páginas 

reduzido e com periodicidade menor, que pode ser quinzenal, ou mensal, de acordo com a 

necessidade e recursos do município. A quinta questão buscou saber que tipo de acesso o 

cidadão de Araguaiana têm tido À Prefeitura, quem ele conhece nesse Órgão. A figura do 
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prefeito apareceu como a mais conhecida: 75 votos; secretários 55; e funcionários, 53. A 

Sexta questão qualificou a atual comunicação da Prefeitura. Dos entrevistados, 67 a 

qualificaram como regular, 25 como péssima e 15 como boa. Esses resultados evidenciam que 

a maioria não considera suficiente a atual forma de se comunicar da Prefeitura. A sétima 

questão faz referência à imagem que as pessoas têm do órgão público. A palavra desordem foi 

a mais votada, assinalada 34 vezes; em contraponto, a segunda mais marcada foi à palavra 

esforço com 28 votos; na terceira posição, aparece puxa-saquismo com 24 votos; seguidos de 

incompetência, progresso, trabalho, obras e outros.  Na oitava questão indagamos o que a 

população pensa sobre a atual forma de se comunicar da prefeitura com seu público; se acham 

que deveria ser mudada/melhorada; ou se consideram suficientes os métodos utilizados até o 

momento. A opção “Sim, deve mudar” foi assinalada 77 vezes, a outra opção “Não sei se 

deve mudar ou não” foi marcada 20 vezes e por fim a última opção “Não, pois sei o método 

usado pela prefeitura” foi escolhida 10 vezes. Isso nos mostrou mais uma vez o anseio da 

população por uma comunicação eficaz por parte da Prefeitura. 

 No que se refere ao Grupo Focal (GF), primeiramente elaboramos convite às pessoas 

que iriam participar. Nós os entregamos pessoalmente e, posteriormente, confirmamos a 

participação.  No dia 13 de novembro de 2013, colocamos em prática o GF, como forma de 

sensibilizar os participantes sobre a importância da comunicação e os resultados que ele pode 

trazer, a partir de ações definidas e de confecção de produtos comunicacionais. Foram 

convidados todas as pastas (secretarias) da Prefeitura, um representante da comunidade e uma 

professora municipal; no desenvolvimento do grupo focal, apresentamos slides, com algumas 

das perguntas dos questionários, algumas frases dos entrevistados e buscamos explicar e 

sensibilizar sobre a importância de uma assessoria de comunicação. E também apresentamos 

modelos de produtos comunicacionais utilizados em outros municípios. 

 O que nos surpreendeu e até nos motivou foi perceber que todos aqueles que 

participavam do GF tinham dimensão da importância da comunicação e da lacuna que o 

serviço público de Araguaia tem devido à ausência desse setor em sua administração. Um dos 

principais pontos levantados foram os ruídos na comunicação entre prefeitura e comunidade, 

ocasionados pela falta de profissionais qualificados para gerenciar as informações. 

 Para nossa inquietação parte dos confirmados não compareceu. Como uma das 

integrantes do grupo se deslocou a Araguaiana exclusivamente para a realização do GF, e em 

respeito aos que compareceram o grupo focal foi realizado com um número abaixo que o 
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indicado, quatro pessoas. Estiveram presentes uma assistente social, a Secretária de Educação, 

uma professora e coordenadora da escola da rede municipal e um líder comunitário. 

Apesar das dificuldades, a técnica foi essencial para conhecer as necessidade de 

informação dos cidadãos de Araguaiana, e constatar que a ausência de um fluxo de 

comunicação permanente fazia com que imagem da Prefeitura estivesse ligada a fatos 

negativos, que sempre chegavam ao conhecimento da população (via boatos, fofocas, entre 

outros meios informais), enquanto que os fatos positivos não eram divulgados.  

Na auditoria realizada, optamos pela técnica da entrevista em profundidade, que foi 

essencial para apreender e conhecer com detalhes a comunicação praticada na prefeitura. Já 

que não existe departamento próprio de comunicação no órgão, entendemos que o Prefeito 

seria a pessoa indicada para o levantamento de dados importantes e para tirarmos algumas 

dúvidas que surgiram no decorrer do processo. Para a realização da entrevista, marcamos com 

o assessor de gabinete, que logo achou interessante a proposta e no outro dia já realizamos a 

entrevista, que foi gravada e decupada na integra.  

O prefeito se mostrou motivado e respondeu a todas as perguntas sem nenhum 

questionamento. Foram direcionadas 15 perguntas ao Prefeito, referentes às carências do 

município com relação à comunicação e sobre a existência de projeto para suprir as demandas 

e sua opinião sobre a relevância desse setor na Prefeitura, O prefeito é bem enfático ao dizer 

que quer fazer a comunicação valer a pena e que há necessidade de um profissional 

qualificado para exercitar o trabalho. Durante a entrevista, sempre afirmou que cobrou de seus 

“assessores” a divulgação e a informação jornalística. Destacou, ainda, que existe a 

necessidade de um site. Foram cobrados pelo ministério público quanto a criação de um canal 

próprio da prefeitura, como o boletim informativo.  Ao final da entrevista, já firmada à 

parceria com o governo municipal, apresentamos os resultados dos questionários aplicados e 

um resumo das discussões do grupo focal. O resultado das pesquisas, para ele, apenas 

confirmou o problema retratado e que sustenta nosso trabalho. Ele ainda enalteceu a iniciativa 

e se dispôs a realização de qualquer trabalho futuro.  

Ainda com relação às técnicas utilizadas para coletar os dados, registramos que a 

técnica da clipagem foi importante, porque auxiliou a ter acesso a algumas informações como 

a imagem da Prefeitura de Araguaiana na mídia da região. Foi também verificado como tem 

sido noticiada a instituição nos meios de comunicação locais tais como jornais, revistas e sites 

da região. Essa técnica de coleta de dados nos ajudou a mensurar o quanto a instituição foi 

citada nos meios de comunicação. Ou seja, praticamente não é citada. Segundo Fossati (2006 
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apud LOPES, 2010), a ausência de estrutura adequada compromete a gestão do processo de 

comunicação, pois pode gerar uma visão míope do processo, causando carência de 

informação e comprometendo a eficiência das ações e até de imagem do município. A 

propósito, a Prefeitura de Araguaiana não tem assessor de imprensa, e nem um departamento 

responsável pela atividade. Presume-se que, devido a esta lacuna, foi que tivemos grande 

dificuldade em encontrar matérias a respeito da cidade e da Prefeitura. Não obtivemos 

resultados específicos a ponto de serem quantificados devido à escassez de noticias, mas 

tivemos a constatação da falha comunicacional da Prefeitura, que têm tido pouca visibilidade 

na região do Vale do Araguaia.  

 

Analise diagnóstica 

Depois de colher informações suficientes para propor um plano de comunicação para a 

Prefeitura, acreditamos que seria necessária uma análise e interpretação, como vimos em 

muitos trabalhos que se aproximavam do nosso. Desse modo, incluímos a matriz Swot 

(conforme Figura 1 anexa), no desenvolvimento de nosso plano para aperfeiçoar os resultados 

alcançados, como forma de condensar as ideias. Sousa (2003) explica o que seria esta 

metodologia: 

 

Uma das formas mais comuns e genéricas de fazer investigação em relações 

públicas e também em marketing consiste na análise dos pontos fortes, 

pontos fracos, oportunidades e ameaças– análise SWOT. Esta análise pode 

ser aplicada em várias circunstâncias: análise da organização, análise de 

campanhas e ações de marketing, de relações públicas e de publicidade, 

análise de planos de comunicação, etc. Os pontos fortes e fracos dizem 

respeito à entidade. Oportunidades e ameaças dizem respeito ao contexto 

onde a ação da entidade se faz sentir (mercado, concorrentes, públicos-

externos, etc.). (Sousa, 2003, p. 40)  

 

Apesar de retratar a investigação para as relações públicas e marketing, é comum seu 

uso principalmente na construção de planos de comunicação e por isso sua utilização se fez 

presente em nosso trabalho, mas, coerente com a proposta do trabalho. As seguir, a 

interpretação de cada um dos itens da referida matriz: 

Pontos fracos: Ausência de profissional qualificado; ausência de produtos 

comunicacionais e oficiais; falha na relação cidadão e prefeitura; descomprometimento com a 

comunicação; inexistência de comunicação institucional; falta de divulgação de atividades 

promovidas; pagamento a veículos de comunicação para publicar notícias (“se eu anunciar eu 

falo bem; se não anunciar, eu bato”). 
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Pontos fortes: Proximidade com cidades que têm grande número de veículos; 

quantidade de eventos e ações realizadas; cidade turística; busca pela excelência; 

comprometimento com a falha encontrada. 

Oportunidades: Sensibilização da importância da comunicação; vontade do Prefeito de 

criar um setor de comunicação; cidade com porte pequeno, que facilita o trabalho de 

comunicação; verba para investir na comunicação; população que sente necessidade da 

comunicação da prefeitura. 

Ameaças: Informações que são, na maioria das vezes, por boca a boca; população que 

sente necessidade da comunicação da Prefeitura; oposição com base política forte; dificuldade 

de se comunicar com o cidadão; 

Objetivos Gerais: Atender às necessidades comunicacionais da população do 

município e melhorar imagem do Governo Municipal. 

Objetivos Específicos: Ampliar os limites da atividade de assessoria de imprensa; 

apresentar ferramentas comunicacionais que sejam eficientes para a prefeitura divulgar as 

atividades junto a seus diversos públicos; promover bom relacionamento com os cidadãos do 

município. 

 

O plano de comunicação integrada e as ações propostas 

 Com base nas informações colhidas, estabelecemos a seguir os passos que nos ajudam 

a criar e implantar um Plano de Comunicação Integrada. Baseados no estudo que realizamos e 

com as ferramentas utilizadas, apresentamos a seguir as ações propostas para a Prefeitura de 

Araguaiana, a partir dos resultados que o estudo apontou sobre a realidade do órgão municipal 

e as necessidades do cidadão: 

Elaboração de mailing: Objetivo: Aproximação dos veículos e empresas jornalísticas 

da região, Vale do Araguaia. Justificativa: Há interesse por parte dos jornalistas da região em 

noticiar a cidade de Araguaiana, é necessária a criação de um banco de dados com os contatos 

dos jornalistas, para facilitar o acesso e incentivar a publicação do material produzido pela 

assessoria da Prefeitura. Público:Veículos impressos, on-line, televisão, rádio, – a mídia. 

Envio de releases: Objetivo: Ampliar a divulgação da cidade de Araguaiana, eventos 

promovidos pela prefeitura e seus investimentos para os munícipes. Realizado diariamente 

para que ganhe credibilidade na região. Justificativa: Releases são pautas feitas de acordo com 

os métodos jornalísticos, nelas estão redigidos fatos de interesse público e que devem ser 

veiculados na imprensa. Para isso, faz se necessário o envio por parte do assessor de 
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imprensa, seja feito através de e-mail ou pessoalmente na redação, visando dar visibilidade as 

ações da organização qual presta serviço. Público: Diretamente: Imprensa Indiretamente: 

População de Araguaiana. 

Serviço de Clipagem: Objetivo: Saber como, positivo ou negativamente, e com que 

frequência a Prefeitura têm aparecido na mídia de região. Justificativa: A clipagem é essencial 

para uma organização, no sentido de ser um termômetro de sua popularidade e de sua 

imagem, através dela o assessor de imprensa têm acesso aos conteúdos divulgados e sabe se 

seu trabalho têm tido resultado positivo ou negativo. 

Criação de boletim informativo: Objetivo: Manter um meio de comunicação próprio 

da Prefeitura, para facilitar a divulgação de suas atividades, informando de forma eficaz a 

população. Justificativa: Na pesquisa realizada, o boletim informativo ficou em segundo lugar 

entre os meios de comunicação que sente falta, ficando atrás do jornal impresso que tem um 

custo maior. Também no grupo focal, foi o mais citado e o prefeito tem projeto futuro de criar 

um boletim e acha que ele é necessário e viável para realidade de custeio da Prefeitura. 

Araguaiana não possui nenhum meio de comunicação oficial com a comunidade, o que gera 

desinformação a população. O boletim seria essencial para a prestação de contas da prefeitura 

e vem de encontro com os anseios da população que aclamou por essa via de comunicação.  

Nele poderá constar um espaço fixo e exclusivo dando voz ao prefeito, em uma 

espécie de editorial, em que ele fala a respeito de seu trabalho, o que vem desenvolvendo e 

suas dificuldades. A inclusão de enquete, espaço que a população participa, avaliando o 

trabalho da gestão. Um espaço fixo dando voz ao cidadão, em que o mesmo poderá questionar 

a respeito de obras, de falhas e também parabenizar por serviços bem prestados. E envolveria 

notícias dos investimentos da Prefeitura e o trabalho realizado pelas secretarias. Público: 

População de Araguaiana, Fazendas, Comerciantes locais, funcionários públicos e 

universitários.  

Criação do site: Objetivo: Manter mais um canal próprio para a Prefeitura, em que 

pode disponibilizar materiais jornalísticos ou não, para prestação de contas, o que envolve 

transparência. Justificativa: O site, nos dias da era da internet, é uma ferramenta bastante 

utilizada, a maioria dos órgãos públicos, contam em seu plano, com o site. Na pesquisa 

realizada o site foi o terceiro canal mais votado, quando perguntamos sobre o canal ou meio 

que sente falta, o que demonstrou que há uma parcela que tem acesso a internet e sempre 

procura pelo mesmo. O prefeito na entrevista revelou que o site já era para estar criado, mas 

não obtiveram êxito em sua criação, justamente pela ausência de um profissional que pudesse 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

26 

direcionar sua construção. O site permite uma exibição diária, além disso, é dinâmico e nele 

pode-se criar mais canais, como ouvidoria, e, além disso, disponibilizar todos os contatos para 

que o cidadão tenha acesso. Público: População de Araguaiana, geral. 

Audiência pública uma vez por mês: Objetivo: Ter contato direto com a comunidade 

de Araguaiana, que demonstre transparência em ações realizadas e futuras e que conte com a 

participação dos munícipes na elaboração de novos rumos. Justificativa: Por ser aberta a toda 

comunidade, a audiência pública, torna-se ação participativa, em que todos podem opinar 

sugerir e criticar e ouvir as respostas das autoridades, firmando compromissos de forma mais 

pessoal sem a presença de um interlocutor. Isso faz com que a população sinta-se importante e 

peça chave nas tomadas de decisões, e, além disso, é comum o uso desse recurso em 

administrações públicas. Público: Sociedade em geral. 

Newsletter: Objetivo: Manter contato com o cidadão por mais um canal. Justificativa: 

O Newsletter é um informativo distribuído regularmente e gratuitamente. É exclusivamente 

distribuído por meio da internet, na maioria das vezes, pelo e-mail. É de baixo custo e grande 

alcance, além de ser uma informação solicitada pelo leitor, pois para receber a newsletter é 

necessário que o usuário cadastre-se, aceitando os termos para receber diariamente as notícias. 

No questionário aplicado com a comunidade Araguaianense, o meio mais solicitado por eles 

foi o Jornal, porém como já citado no trabalho, a produção e distribuição de um jornal é algo 

que demanda grande mão de obra, e recursos financeiros altos, o que o torna 

momentaneamente inacessível à realidade de Araguaiana. É nesse ponto que o newsletter vem 

de encontro com o pedido da população, pois ele pode ocupar a função de um jornal diário só 

que disponibilizado via e-mails da população, e também no site que se pretende criar. 

Sugerimos que no site haja uma seção do newsletter atualizado diariamente com as principais 

notícias do dia, e que nessa seção tenha um campo em que o leitor poderá cadastrar seu e-mail 

para estar recebendo diretamente em sua caixa de entrada os newsletters diários, sem a 

necessidade de ter que entrar no site da prefeitura para ter acesso ao informativo. Utilizando 

esse recurso de maneira integrada. Público: Comunidade em geral, que disponibilize  e-mail. 

Revista Anual: Objetivos: Resumir tudo aquilo que é de interesse público que 

aconteceu durante o ano na cidade, como os investimentos, ganhos, eventos, uma espécie de 

balanço positivo. Justificativa: Já foi realizada na administração passada, uma revista 

semelhante a que propomos, e os resultados foram positivos, que foi possível ter acesso, pelos 

comentários da população em conversas informais, no grupo focal. E é uma vontade da 
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administração atual a realização dessa revista, no intuito de firmar sua identidade e imagem. 

Público: População. 

Revista Edição Especial: Objetivos: Dar maior visibilidade a dois eventos que ocorrem 

no mesmo mês (maio) A tradicional Festa de Peão e o Aniversário da cidade. Justificativa: 

Após a realização da entrevista em profundidade com o prefeito, o mesmo continuou a 

conversar com a dupla, que falou sobre a probabilidade de construir essa revista, que para ele 

é uma forma de dar destaque a cidade, em um mês que há presença de turistas e filhos 

ausentes da cidade. Por ser a produção de uma revista caro, para a realidade de Araguaiana, o 

público seria bem delimitado. Público: População. 

Participação em Feiras, Cerimônias, Eventos Públicos em geral: Objetivos: Permitir a 

exposição pública do Prefeito e representantes do Órgão de acordo com os princípios de 

cerimonial, protocolo e etiqueta. Justificativa: Evitar constrangimentos em público. Público: 

População e demais autoridades públicas. 

Direcionamento Geral: Todas as ações aqui propostas têm como objetivo geral 

contribuir para que a Prefeitura conquiste imagem de prestígio e positiva aos olhos da 

população Araguaianense e que mantenha uma efetiva relação com seu público de interesse, 

que é o cidadão. A principal ideia norteadora desse plano foi propiciar um relacionamento 

mais efêmero, no sentido de preencher a lacuna encontrada – a falta de comunicação.  

A principal ideia norteadora desse plano foi propiciar um relacionamento mais efêmero, 

no sentido de preencher a lacuna encontrada – a falta de comunicação. Para que o objetivo se 

concretize de maneira efetiva, seguem algumas recomendações feitas para o sucesso do plano: 

 Destacamos a necessidade da contratação de um profissional qualificado para 

execução do plano, no caso, o jornalista, para exercer o papel de assessor de 

comunicação junto ao gabinete do Prefeito, para evitar interferências da cultura interna 

da Prefeitura; 

 As ações devem ser realizadas conjuntamente para que se obtenha êxito a partir de sua 

aplicabilidade e de forma integrada; 

 O assessor deve se relacionar com diferentes tipos de veículos (saber os nomes, 

funções por editoria, telefones, endereços, e-mails) e conhecer suas estruturas internas 

(horário de fechamento, interesses editoriais, entre outros); 

 No decorrer do processo, é necessário que o assessor faça mensuração para que 

tenham em mãos os resultados obtidos com determinadas ações, se estão sendo 

positivas ou negativas, ou seja, se estão minimizando a falha encontrada; 
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 No decorrer do processo indicamos que pode ser feita a substituição ou acréscimo de 

alguma ação que aqui não foi listada, e que podem ser adequadas para o momento; 

 O site deverá ser alimentado diariamente, no mínimo deve ser realizada uma postagem 

por dia e revisar todas as informações sempre; 

 O boletim terá uma periodicidade mensal, e/ou conforme surgimento de pautas; 

 Os releases serão produzidos de acordo com os critérios e necessidades apontadas pelo 

assessor e não devem ser enviados indiscriminadamente; os destinatários 

cuidadosamente definidos para que não sejam enviados os mesmos releases para 

várias editorias de um veículo. O release deve ser utilizado em suas variáveis, como 

audiorelease e videorelease, para divulgação no rádio e em TVs, respectivamente; 

 O Assessor deverá acompanhar o Prefeito entre outras fontes internas, em entrevistas 

coletivas e exclusivas, além de elaborar o discurso para evitar falas longas, enfadonhas 

e inapropriadas.  

 

O processo de comunicação organizacional 

 Diversas definições e controvérsias envolvem a complexidade de fatores e dimensões 

do conhecimento que se conectam nas práticas diárias de comunicação nas organizações. A 

garantia de eficácia e efetividade das estratégias e políticas de comunicação está ligada à 

pluralidade do tratamento das questões de comunicação e ao simultâneo exercício de sua 

aplicação no dia-a-dia dos profissionais envolvidos nas atividades da área.  

Neste trabalho, nosso interesse está centrado na organização pública e não na empresa 

privada, por isso evitamos os termos comunicação empresarial ou corporativa. Preferimos 

utilizar a expressão “Comunicação organizacional”, por ser a terminologia mais abrangente e 

vir sendo usada com mais frequência na literatura sobre o assunto. Segundo Scroferneker 

(2000, p. 1), “a comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação 

utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos”. 

 A comunicação organizacional está intimamente ligada à área das relações públicas, 

que é uma das atividades da assessoria de comunicação. Em seu contexto, exerce o papel de 

comunicação dirigida. Entre essas técnicas, a comunicação dirigida é um recurso instrumental 

bastante utilizado nas práticas de relações públicas. A comunicação dirigida se singulariza 

como técnica em relação à comunicação de massa por ser praticada através de veículos que 

têm como objetivo transmitir ou conduzir informações para determinados tipos de público ou 
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a fragmentos do que se convencionou a chamar de “público” (ANDRADE, 1983 apud 

GUSHIKEN, 2008).   

 

Comunicação organizacional integrada 

Entender a comunicação integrada é estar atento a um conceito inovador, 

originalmente concebido por pesquisadores da comunicação organizacional, presente com 

consistência nas atividades das organizações que buscam por meio da comunicação obter 

imagem de prestígio na sociedade, no mercado, onde quer que esteja inserida. Quando 

mencionamos o termo: ‘assessoria de comunicação’ é importante ressaltar sua relação com a 

comunicação integrada, já que a atividade passa por transformações e ganha novos rumos em 

sua prática e função. Além disso, é um setor responsável por coordenar as ações de 

comunicação. O jornalista, por exemplo, começa a atuar juntamente com outros profissionais, 

que desempenham seu papel não somente junto à imprensa, mas em organizações, seja elas 

privadas, terceirizadas ou públicas, como é o caso da nossa pesquisa. 

 A Comunicação integrada hoje compõe a estratégia de muitas organizações, mas 

algumas ainda não entendem sua eficácia e utilidade. Segundo Kunsch (1997, p.149), os 

tempos mudaram e a comunicação passou a atuar de forma “integrada”. Não existem mais 

ações isoladas de comunicação. Tudo segue o posicionamento estratégico e mercadológico 

das organizações. A comunicação tornou-se interface de todos os públicos de interesse. Ela 

destaca a existência de várias formas de as organizações se manifestarem por meio de sua 

comunicação, entre as principais modalidades estão: comunicação institucional, comunicação 

mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa. Kunsh (2003, p. 150) 

define a comunicação integrada como “uma filosofia que direciona a convergência das 

diversas áreas, que permite uma atuação sinérgica
7
”.  

Levamos em conta a advertência de Iasbeck (1993, p.34), ao afirmar que “nas 

empresas as confusões conceituais envolvendo a comunicação se dão ora pela necessidade de 

cada área envolvida reafirmar suas diferenças, ora pelo desconhecimento das particularidades 

de cada uma dessas áreas.” Uma dessas confusões é entre a comunicação organizacional e o 

marketing. Curvello (2000) elenca diferenças entre marketing e comunicação organizacional. 

O marketing tem como alvo consumidores e seus perfis psicográficos e demográficos e 

procura gerar impacto e atingir posição fixa em segmento de mercado, apresentando padrão 

relativamente rígido em suas comunicações. Já a comunicação organizacional visa públicos 

                                                 
7
 Por atuação sinérgica, entende-se ação ou esforços simultâneos, compreendendo cooperação e coesão em 

trabalhos associados. (Nota de rodapé do original transcrito). 
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múltiplos e suas relações, tem como meta principal a credibilidade e procura manter 

identidade organizacional consistente, emitindo comunicações flexíveis em função das 

circunstâncias.  

Como se pode notar pela diversidade de atividades da função Comunicação dentro das 

organizações, há diversos perfis e formações atuando nesse espaço profissional. Não nos 

interessa aqui discutir a luta “praticada entre relações públicas e jornalistas no Brasil”, cujo 

campo de batalha é a regulamentação das duas profissões, pois o conceito de comunicação 

organizacional integrada abrange novos e importantes papéis estratégicos, difusores, 

coordenadores e integradores, dentro de um contexto situacional. Apesar do maior número de 

profissionais que atuam nos setores de Comunicação das grandes empresas serem jornalistas, 

impressiona a heterogeneidade da formação desses especialistas: 36% têm formação em 

Jornalismo, 15% em Administração, 12% em Marketing, 11% em Publicidade, 8% em outras 

áreas de Comunicação, 7% em Relações Públicas, 6% em Letras, 3% em Economia e 2% em 

Direito 
8
. “A Comunicação não só vem obrigando seus profissionais a ingressar em outras 

áreas como também necessita agregar pessoal com outras especialidades e tornar o trabalho 

mais eficaz”, diz Tom Camargo, sócio-diretor da FSB Comunicações 
9
.  

 Bueno (2002, p. 8) explica detalhadamente: “Comunicação Integrada consiste no 

conjunto articulado de esforços, ações, estratégias e produtos de comunicação, planejados e 

desenvolvidos por uma empresa ou entidade, com o objetivo de agregar valor à marca […]”.  

 Kunsch defende ainda a adoção, por parte das organizações, da filosofia da 

comunicação integrada e a não fragmentação dessa comunicação. A Comunicação 

Institucional que integra o composto é a principal necessidade identificada pela pesquisa 

aplicada, já que ela revela que a imagem de Araguaiana está ‘manchada’ e a população tem a 

necessidade de ter em mão informações da Cidade e da Prefeitura. Na proposta de Kunsch 

(2003) para a comunicação integrada nas organizações está inserida a comunicação 

institucional. Ela defende que a comunicação institucional é a responsável pela construção da 

imagem da organização, difundindo informações de interesse público da empresa, como os 

objetivos, as políticas e as práticas. 

 

 

                                                 
8
 Dados de pesquisa da FSB Comunicações, realizada em 2006, em parceria com a Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial – Aberje, disponível em 

<http://www.aberje.com.br/revista/4_2006/08_Vanguarda.pdf>. Acesso em 22.02.2014. 
9
 Idem, idem. 

http://www.aberje.com.br/revista/4_2006/08_Vanguarda.pdf
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Comunicação pública 

 Como o projeto trata de uma proposta de plano para uma prefeitura, não poderíamos 

deixar de mencionar termo que tem ganhado espaço, quando envolve o universo público, a 

informação pública. Mesmo sendo um conceito ainda pouco difundido por algumas 

instituições, este pode ser um grande diferencial no composto do plano, qualquer que seja a 

parcela de seu uso.  Kunsch
10

 (2012), em seu artigo “Comunicação pública: direitos de 

cidadania, fundamentos e práticas”, considera que a comunicação pública passa por um 

momento de atenção e importância nunca antes registrado, tanto no meio acadêmico como no 

mercado: 

 

A instituição pública/governamental deve ser hoje concebida como 

instituição aberta, que interage com a sociedade, com os meios de 

comunicação e com o sistema produtivo. Ela precisa atuar como um órgão 

que extrapola os muros da burocracia para chegar ao cidadão comum, graças 

a um trabalho conjunto com os meios de comunicação. É a instituição que 

ouve a sociedade, que atende às demandas sociais, procurando, por meio da 

abertura de canais, amenizar os problemas cruciais da população, como 

saúde, educação, transportes, moradia e exclusão social. (KUNSH, 2012, p. 

15). 

 

 Kunsch (2012) faz ainda uma indagação pertinente: Se hoje as empresas e as 

organizações da sociedade civil são cobradas e monitoradas pelos públicos, pela opinião 

pública e pela sociedade, as instituições públicas não deveriam ter muito mais senso e mais 

responsabilidade com seus atos e, consequentemente, com a sua comunicação? 

 Brandão (apud Camargo e Rodella, 2010, p. 214) sinaliza a origem da expressão 

comunicação pública em um contexto de preocupação das empresas com a sua imagem 

pública, em que tanto as instituições privadas como as públicas passaram a se atentar para as 

reivindicações dos cidadãos. Para a autora, o marco inicial do seu processo de surgimento foi 

à descoberta, por parte do empresariado, da importância de ações que levam à prática da 

cidadania, responsabilidade social, prestação de contas à sociedade, além da transparência nas 

suas atividades. 

                                                 
10

 No resultado de uma meta-análise dos estudos desenvolvidos no Brasil, nos campos da comunicação 

organizacional e das relações públicas, realizada a partir do mapeamento dos principais temas pesquisados em 

284 artigos apresentados entre 2001 e 2008 durante os encontros anuais do Núcleo de Pesquisa de Relações 

Públicas e Comunicação organizacional, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom), a pesquisadora liderou o ranking com 189 referências, das 4.447 identificadas (Curvello, 2009 pp. 

305- 312).  
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 Percebe-se a necessidade de incluir o cidadão, de fazer ele se sentir importante e 

entender seu papel no município do qual faz parte. É necessário pontuar, a distinção aplicada 

entre comunicação governamental e política. Brandão (2003, p.6), distingue que: 

 

A comunicação governamental é a praticada por um determinado governo, 

visando á prestação de contas, ao estímulo para o engajamento da população 

nas políticas adotadas e o reconhecimento das ações promovidas nos campos 

políticos, econômico e social. [...] Quando á comunicação política ou 

marketing político, que é a expressão mais usual nos últimos anos, carece da 

indispensável legitimidade para ser pública, respeitando-se o sentido do 

conceito. Ambas buscam atingir a opinião pública, quase sempre com 

métodos publicitários, buscando respostas rápidas e efeitos imediatos que 

podem ser auferidos nas pesquisas e que sempre se mostram efêmeros. [...] 

A comunicação pública, ao contrário, se faz no espaço público, sobre tema 

de interesse público. É a informação cívica e que inclui a accountability 
11

. 

 

 Duarte (2011, p.1) considera que a evolução do conceito de comunicação pública no 

Brasil está “na viabilização da democracia e na transformação do perfil da sociedade 

brasileira a partir da década de 1980”. A comunicação pública ganha espaço na construção do 

plano de comunicação integrada da Prefeitura, justamente por se tratar de um órgão público.  

 Messina ressalta que a responsabilidade da Assessoria de Comunicação de um órgão 

de serviço público é maior do que as assessorias na iniciativa privada: 

 

Em uma assessoria de empresa da iniciativa particular pode-se negar a 

fornecer uma informação ao jornalista; na pública não. A autoridade 

não pode dizer “não vou falar”. Se, por acaso, não quiser falar, ao 

mínimo deve produzir uma nota oficial elaborada junto com sua 

Assessoria de Imprensa. Mas tem de dar uma satisfação ao cidadão 

(MESSINA, 2008, p. 77-78) 

 

 Os resultados de um bom plano de comunicação podem ser avaliados e medidos. 

Contudo, e principalmente, os resultados de um bom plano de comunicação podem ser 

sentidos. O assessor de comunicação, segundo Rios (s.d., p.5), “se constitui em um 

profissional indispensável às organizações, seja fazendo parte do corpo de empregados, seja 

atuando como consultor”. Além disso, o assessor precisa conhecer a cultura e a história da 

sociedade local e, mesmo com uma estrutura mínima como é o caso de uma prefeitura de uma 

cidade de pequeno porte, terá de ter habilidade, conhecimento e postura típicas de um gestor, 

para atuar de forma estratégica e não apenas operacional.  

                                                 
11

 Uma pessoa ou instituição é accountable quando é responsável por decisões e pelas consequências de suas 

ações e inações [e, portanto, é] um exemplo para outros (Coelho, 2000, p 171). 
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Considerações 

 A elaboração de planos de comunicação, a cada dia tem se tornado familiar nas 

organizações que buscam um diferencial por meio da comunicação seja ela privada ou 

pública, pois como peça estratégica, permite a valorização da comunicação, reforça a imagem, 

constrói uma identidade, dependo da necessidade daquela organização. 

O plano prevê recursos básicos, porém organizados e definidas a partir das 

necessidades encontradas. Desse modo, o Plano objetiva colaborar na construção da imagem 

da Prefeitura e destacar, por meio do Plano, os problemas e possíveis soluções para uma boa 

relação entre Prefeitura e cidadãos. Registramos que, em sua elaboração, o Plano de 

Comunicação Integrada, visou tanto manter uma boa imagem do governo municipal, quanto 

atender aos interesses da população do município, pois, conforme define Camargos (2004), o 

comunicador público deve estar sempre entre o mar e o rochedo. 

A proposta se justificou como alternativa na tentativa de suprir a demanda da falta de 

informação, como também de estreitar os vínculos com a Comunidade. Seu foco é a prefeitura 

como organização, órgão, instituição pública, sem centralizar as ações na figura do Prefeito 

como personalidade política. 

Nesse sentido, a proposta de elaboração de pesquisa, análise diagnóstica e construção 

de um Plano de Comunicação para a Prefeitura Municipal da cidade de Araguaiana (MT) 

visou contribuir no âmbito da comunicação desse órgão, com conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, para solucionar o problema da deficiência em sua relação com o cidadão, que 

envolveu a comunicação e a falta de informação, problema que surge, por exemplo, pela falta 

de um profissional qualificado para assessorar o mesmo. A parceria com a Prefeitura visa 

integrar a Universidade com o Governo de um município vizinho e com a sociedade 

envolvente, propiciando, no futuro, novas formas de parceria e intervenções em problemas da 

população local. 

O artigo sobre a pesquisa e análise diagnóstica para construção de um plano de 

comunicação integrada para a Prefeitura de Araguaiana (MT) foi desenvolvido a partir de 

Trabalho de Conclusão de Curso, modalidade Projeto Experimental, submetido ao Curso de 

Comunicação Social – Habilitação Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Universitário do Araguaia, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel 

em Jornalismo. O esforço resultou em um produto que se encaixa nas específicas 

necessidades da prefeitura de Araguaiana, pronto para ser tirado do papel e colocado em 

prática e testado. 
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Figura 1 – Matriz Swot (Fonte: Wikipédia) 
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A comunicação do Instituto Federal Goiano: 
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uma breve reflexão sobre o estado da pesquisa de mestrado em andamento  
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Resumo 

Este breve relato apresenta as razões pelas quais me dispus a realizar a pesquisa de mestrado 

que está em curso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na Universidade Federal 

de Goiás (UFG). Exponho a origem do objeto teórico e empírico da pesquisa, os objetivos, o 

cenário em que ela acontece, os fundamentos teórico-metodológicos utilizados, os conceitos 

que fundamentam o estudo, o que já foi feito e o que está a fazer.  

 

Palavras-chave: Comunicação; Cultura; Relato de pesquisa. 

 

 

Introdução 

A opção por abordar a comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano (IF Goiano)
15

 deu-se, inicialmente, em razão da temática comunicação 

interna sempre ter caminhado lado a lado no decorrer do meu percurso profissional e 

acadêmico. Durante esse itinerário agreguei vivências e reflexões que se transformaram em 

intensas inquietações, que tive a oportunidade de aprofundá-las na minha pesquisa de 

mestrado, a qual está sendo empreendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

A outra motivação que despertou em mim o interesse em pesquisar sobre a temática 

comunicação, é devido trabalhar na Assessoria-Geral de Comunicação Social e Eventos do IF 

Goiano, localizada na reitoria, em Goiânia e verificar que a realização dessa investigação 

poderá contribuir para o melhor desempenho de minhas atividades no setor; ela possibilitará 

                                                 
12

Trabalho apresentado no GT 4 - Comunicação, cultura e imaginário nas organizações do VI Seminário de 

Mídia e Cultura  (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 

de outubro de 2014. 
13

 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, linha de pesquisa Mídia e Cultura. Especialista 

em Planejamento e Gestão Estratégica pela Faculdade de Tecnologia Internacional de Curitiba (2011). 

Especialista em Marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004). Relações Públicas pela UFG 

(1997). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás/FAPEG/GO. Integrante do Grupo de 

Pesquisa Comunicação e Complexidade da UFG/CNPq. E-mail: claudia.oriente@ifgoiano.edu.br. 
14
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Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Complexidade e Comunicação da 

UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
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 O Instituto Federal Goiano, localizado no estado de Goiás, foi criado por meio da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008. Ao todo são 38 Institutos Federais, que possuem cerca de 400 câmpus, além de várias 

unidades avançadas, atuantes nas diversas regiões do Brasil. 
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ainda, o entendimento do atual estado da comunicação interna da instituição; bem como 

colaborar com indicadores e ideias que proporcionarão ao Instituto conhecer e adequar (se for 

o caso) sua comunicação a seus objetivos e políticas.  

 A investigação que está em curso e que tem como tema A comunicação no contexto da 

mudança cultural: um estudo de caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano, se propõe a: 1) analisar e identificar o modelo de comunicação vigente no IF Goiano, 

especificamente no que se refere a comunicação interna, no contexto da mudança cultural, 

ocorrida a partir da instituição da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008; 2) identificar 

por meio da comunicação instituída a cultura vigente na instituição; 3) colaborar para que o 

Instituto tenha subsídios para melhor compreensão de sua comunicação.  

Acredita-se que a apresentação do diagnóstico final da pesquisa com sua análise 

teórica, poderá motivar o Instituto a despertar um novo olhar para a importância da 

comunicação entre os dirigentes e servidores e entre os pares. 

O objeto empírico do estudo - Instituto Federal Goiano, é uma autarquia federal, 

possuidora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. Voltado predominantemente para o ensino agrícola, devido à característica de suas 

escolas serem escola fazenda, o Instituto oferta cursos 'vocacionados', em sua maior parte, 

para a área da agropecuária. Esta 'vocação' se deve à própria natureza do estado de Goiás que, 

desde a sua origem, se constitui como um estado de fronteira agrícola, intimamente ligado à 

tradição agropastoril (NOGUEIRA, 2009). Estes traços da cultura local em sua natureza se 

fazem presentes, igualmente, na cultura organizacional do IF Goiano. 

Atualmente a instituição é composta por cinco câmpus localizados em cidades do 

interior do estado de Goiás, tais como: Ceres, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí e Iporá. Em 

2012, ganhou mais três novas unidades que estão situadas nos municípios de Campos Belos, 

Posse e Trindade. Essas escolas, que estão em processo de construção, têm sua inauguração 

prevista para o ano de 2015.  

Esta sucinta apresentação do IF Goiano objetiva contextualizar o cenário em que o 

objeto teórico da investigação - a comunicação, está sendo abordado. Na pesquisa apresento a 

comunicação, enquanto um sistema aberto em contínua interação com o meio, sendo 

analisada como uma trama, ou seja, uma rede entrelaçada de fios, a qual percorre todas as 

direções da instituição, abarcando as diversas formas de mídias, interação e relacionamento 

entre os indivíduos e/ou grupos sociais presentes no IF Goiano.  
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Parti do pressuposto de que a comunicação media as relações complexas do mundo 

institucional. Elas estão sempre buscando alcançar o equilíbrio, seja por meio da comunicação 

mediadora entre as pessoas, seja administrando as idiossincrasias no ambiente interno e 

externo. Com base nessa comunicação, substancial e vital para as organizações, que me 

propus analisar a comunicação do IF Goiano no contexto da mudança em sua cultura. 

 A investigação desenvolvida no âmbito do Instituto o considera como um sistema 

maior composto por outros sistemas – seus campus e a reitoria. No entanto, sabemos que cada 

campus vinculado ao Instituto tem sua forma de comunicar que é singular, própria, embora 

siga as diretrizes da instituição. É natural que cada escola busque orientar sua comunicação 

pelo caráter localizado e particular de cada uma delas, no entanto, se torna importante buscar 

unidade de comunicação que represente todo o sistema – o IF Goiano.  

Assim, este trabalho que será conduzido no formato de um relato, representa um 

exercício reflexivo da minha pesquisa de mestrado que está em curso e apresentará em sua 

estrutura os conceitos 'guarda-chuvas' que orientam o estudo, a metodologia utilizada, as 

facilidades e dificuldades enfrentadas até o momento. 

 

Os fundamentos teórico-metodológicos utilizados 

 Conceitos que fundamental o estudo 

 O percurso trilhado desde a construção do projeto, à elaboração da dissertação me 

possibilitou conhecer, compreender e utilizar conceitos sobre cultura, cultura organizacional, 

comunicação, comunicação interna, mudança, público entre outros, para explicar o objeto em 

estudo – a comunicação do IF Goiano. Junto a isso, fiz uso da visão da complexidade
16

, isto é, 

utilizamos o que Edgar Morin (2011) apregoa sobre o pensamento complexo, que me 

possibilitou a ter uma visão mais ampla, não cartesiana do meu objeto de estudo. 

 A partir do paradigma da complexidade – 'guarda-chuva' fundante do estudo, fiz uma 

incursão teórico-empírica para a análise da comunicação do IF Goiano, a partir das 

contribuições de Wolton (2010), Kunsch (2003), Curvello (2008) e para a análise da cultura 

do Instituto, me apoiei em Moretti; Gomes (2007), Morin (2002), Benine; Pinheiro (2010) 

entre outros. 

                                                 
16

 A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, 

a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 

que constituem nosso mundo fenomênico. (MORIN, 2011, p. 13). 
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 Busquei em Wolton (2010), o conceito de comunicação associada à ideia de vínculo, 

de compartilhamento, de "comunhão", que possibilitou ver a comunicação como um processo 

multiplicador, que são ingredientes vitais para as organizações obterem resultados 

satisfatórios em suas relações com o público interno e externo. 

Também busquei nesse estudo o entendimento da complexidade da comunicação 

interna que é desenvolvida, prioritariamente, para todo o público interno da instituição. Esse 

tipo de comunicação tramita conjuntamente com a circulação normal da comunicação, que 

percorre todos os setores do Instituto permitindo seu pleno funcionamento (KUNSCH, 2003).  

Ao mesmo tempo, me apoiei exaustivamente na investigação da comunicação 

administrativa empreendida no Instituto, pois é este tipo de comunicação que permite o 

andamento do sistema organizacional, por meio de uma confluência de fluxos e redes. Por 

meio dela - comunicação administrativa, identifiquei aspectos relevantes, até então não 

percebidos, presentes na gestão como: as barreiras no ato comunicativo, advindos do excesso 

de informação; o uso do poder simbólico do cargo, a concentração do poder em algumas 

instâncias impedindo a fluidez das informações; nos níveis de análise; nas redes formal e 

informal, com enfoque nesta última que percebi ser forte e determinante nos comportamentos 

de alguns servidores; nos meios; nos fluxos informacionais que percorrem todo o IF Goiano 

no âmbito das funções administrativas. 

É importante assinalar que o IF Goiano está sendo analisado como um sistema maior 

composto de vários outros sistemas que se interagem, como a própria comunicação e a 

cultura, os campus e a reitoria, por exemplo. Nessas interações está embutido um saber 

coletivo. 

Enquanto sistema que realiza constantes trocas internamente com seus setores e com o 

meio externo, o Instituto está sendo estudado como um sistema vivo e é assim que ele está 

sendo apresentando ao longo de toda a dissertação - como um sistema aberto, complexo, um 

sistema que interage com outros sistemas, presentes no seu interior e entorno. Como sistemas 

internos ou subsistemas do IF Goiano exemplificamos: as escolas, a reitoria, os 

setores/departamentos, o subsistema acadêmico, a comunicação, a cultura. Como exemplos de 

sistemas externos, temos o sistema político, econômico, social dentre vários outros. Essa 

relação sistêmica do Instituto com o seu meio faz circular valores, sentimentos, percepções, 

que produzem efeitos no comportamento de seus servidores e consequentemente na cultura do 

Instituto.  
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A comunicação, enquanto sistema no IF Goiano, necessita da compreensão dos seus 

interlocutores, ela não pode se restringir somente à transmissão de informações de um sujeito 

para outro, logo, fazemos várias indagações: as pessoas compreendem as mensagens emitidas 

pelos setores de comunicação do IF Goiano? Os comunicados internos são transmitidos de 

forma a não deixar dúvidas e provocar distorções? São escritos de forma clara e objetiva? São 

suficientes para a efetividade da comunicação? Espero obter respostas a estas perguntas, entre 

outras que possam surgir no decorrer da investigação, a partir da pesquisa de campo com os 

servidores da instituição.  

O IF Goiano na sua diversidade de sistemas, contém da mesma maneira um sistema 

cultural, isto é, possui uma cultura própria – filosofias, práticas, normas, políticas, que o 

organiza, ou melhor, uma cultura que institui um capital cognitivo, como o conhecimento que 

as pessoas tem do lugar associada as várias heranças e as várias matrizes de sua história.  

Para melhor entendimento do conceito de cultura trouxemos à luz o que Edgar Morin 

assevera sobre a expressão. Ele diz ser a cultura composta pelo conjunto de hábitos, costumes, 

práticas, saberes, normas, tabus, crenças, ideias, valores, mitos, que se sucedem e se eternizam 

ao serem reproduzidos por cada indivíduo (MORIN, 2002). 

A cultura do IF Goiano se manifesta nos aspectos formais, em seus regulamentos, 

regimentos, processos, documentos; também está presente em aspectos informais, que 

representam a outra ponta do sistema cultural do Instituto. Quase sempre não-escritos, os 

aspectos informais ditam como os servidores devem se comportar, se vestir, falar, a lidar e a 

conviver no seu ambiente de trabalho e sobretudo, representam as expressões de 

espontaneidade, descontração e laços informais que se desenvolvem além dos muros do 

Instituto. Conforme afirmam Benine e Pinheiro (2010) a cultura organizacional representa o 

modo particular de uma organização funcionar. 

 Assim, tendo percebido a cultura como o conhecimento que as pessoas possuem do 

lugar, organizam sua vivência em função de modelos que elege ou renega, percebo que os 

servidores e gestores do IF Goiano produzem o seu modo próprio de assimilação, aprendizado 

e conhecimento, por exemplo: ao incorporar hábitos do local (como se vestir, falar e se 

comportar em reuniões); ao cumprir as normas. Ao absorver as práticas cotidianas os 

servidores do Instituto estão ao mesmo tempo produzindo e sendo produzidos pela cultura da 

instituição. 
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Elaboração da pesquisa  

Apresentação das técnicas de pesquisa utilizadas  

Não constitui tarefa fácil, em um trabalho de pesquisa, a seleção da metodologia. Esta 

etapa significa percorrer um caminho rumo a construção do conhecimento, e neste percurso 

poderá se descobrir novas facetas, até então não reveladas ou mesmo surgir contratempos, o 

que implicará na sua readequação e foi o que realmente aconteceu em nosso projeto inicial de 

pesquisa, que será explicitado mais adiante.  

Nesta investigação o IF Goiano e a comunicação emitida por ele estão sendo vistos e 

analisados de maneira multidimensional, comungando do pensamento sobre a complexidade 

de Edgar Morin, um dos autores que alicerçam esse estudo.  

Para a realização da pesquisa, adotei o estudo de caso por ser o recurso metodológico 

mais apropriado para compreender a comunicação do IF Goiano. A opção por este método 

possibilitou a coleta de dados a partir de diversas fontes como documentos, relatórios, 

observações, relatos, entrevistas, eventos dentre outras fontes.   

Para o estudo da comunicação e da cultura no Instituto elegi a pesquisa bibliográfica; 

documental; institucional ou administrativa; diário de campo e pesquisa de campo, com a 

utilização de questionários on-line. A revisão bibliográfica está em curso e será realizada 

durante toda a pesquisa empírica sob a luz da visão da complexidade. 

A pesquisa institucional ou administrativa foi utilizada para conhecer aspectos do IF 

Goiano como a estrutura física, a forma de gestão, assim como a pesquisa documental, 

realizada a partir de documentos (mídias) oficiais - administrativos e institucionais. Enfim, 

ambas subsidiaram com informações sobre o funcionamento do Instituto, possibilitando 

escrever o primeiro capítulo da dissertação e apoiarão os demais capítulos. 

Já o diário de campo tem sido utilizado desde o início da pesquisa, como um dos meus 

principais instrumentos de trabalho. Ele tem sido útil para não perder de vista o que acontece 

no dia-a-dia do IF Goiano, pois me permite captar informações que não poderiam ser 

detectadas somente com perguntas em um questionário, por exemplo. Este instrumento me 

oportuniza fazer comentários, registros das informações obtidas por meio de observações 

pontuais acerca das relações de comunicação, anotações e reflexões do cotidiano da pesquisa, 

na situação concreta em que os fatos acontecem. Os registros são datados, especificados com 

local e horário da ocorrência. As informações registradas no diário de campo estão sendo 

utilizadas em toda a investigação, que em alguns momentos vêm reforçar a teoria e 

exemplificar como ela acontece na prática. Até o presente momento esse instrumento tem 
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revelado facetas da comunicação e da cultura do Instituto até então não percebidas, se não 

fosse por ocasião da realização da pesquisa.  

A pesquisa de campo foi iniciada no mês de agosto de 2014 e está em curso, pois 

aguardava-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF Goiano 

para seu início.  

Para esta fase, foi utilizado questionário elaborado em formato eletrônico, produzido 

no Google Forms. Foram feitas trinta perguntas abertas e fechadas, com possibilidade de 

respostas de múltipla escolha. A população que está sendo investigada com este instrumento 

são os mil e cinquenta servidores ativos permanentes do IF Goiano (docentes e técnicos-

administrativos), do sexo masculino quanto feminino, maiores de dezoito anos, em qualquer 

estado civil e grau de escolaridade.  

A opção em não realizar a pesquisa com os alunos, é devido ao fato de buscarmos uma 

amostra mais representativa do universo pesquisado (servidores do Instituto). Pretendemos 

realizar estudo com os discentes em um momento posterior a realização do mestrado, em 

condição mais apropriada por ser servidora desta instituição. 

Os servidores do IF Goiano foram convidados por meio do e-mail institucional, a 

responder às perguntas que podem ser respondidas de qualquer navegador - incluindo 

smartphones móveis e navegadores de tablet. No primeiro envio do questionário
17

 obtive 

oitenta respondentes. Considerei esse número baixo, pois nos proporciona uma margem de 

erro de dez por cento para o universo pesquisado. Para aumentar o grau de confiabilidade dos 

resultados da pesquisa e diminuir a margem de erro, uma segunda tentativa foi realizada
18

 

para se alcançar, pelo menos, vinte e cinco por cento do universo de servidores, o que nos 

proporcionará uma margem de erro de aproximadamente cinco por cento e um grau de 

confiança em torno de noventa e cinco por cento de acertos, isto se conseguir mobilizar e 

obter pelo menos duzentos e cinquenta respondentes.  

As perguntas desenvolvidas no questionário, foram previamente testadas. Elas buscam 

perceber e conhecer o que os servidores pensam e sentem sobre a comunicação do IF Goiano. 

Vale aqui ressaltar, que a etapa dos pré-testes foi essencial para identificar pontos falhos no 

entendimento das perguntas, o que ocasionou a readequação do instrumento de pesquisa.  Está 

previsto também para esta etapa (pesquisa de campo), a realização de entrevistas gravadas, 

mas só serão realizadas, caso o questionário on-line não nos possibilite a alcançar respostas 

necessárias ao entendimento do estudo.  

                                                 
17

A data do primeiro envio da pesquisa para o e-mail dos servidores foi dia 13 de agosto de 2014. 
18

 A data do segundo envio da pesquisa para o e-mail dos servidores foi dia 01 de setembro de 2014. 
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O que foi feito  

No início, há de se percorrer um caminho. No caso desta pesquisa considerei por bem, 

em princípio, apresentar o contexto do universo pesquisado. Para isso, estruturei a 

investigação em quatro capítulos, sendo que o primeiro deles, inicio o estudo fazendo um 

passeio na história do Instituto desde a criação das antigas escolas agrícolas no Brasil, de 

forma a contextualizar o IF Goiano no cenário de constituição dos Institutos Federais, que 

fazem parte da atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Em seguida apresento a estrutura do IF Goiano, 

sua configuração, políticas de trabalho, rotinas, descrevendo-o analiticamente a partir de sua 

organização sistêmica e uma breve introdução do seu sistema cultural e sistema de 

comunicação.  

 O sistema comunicacional, nesta fase, foi tratado de forma breve. Apresento a 

existência das assessorias de comunicação, como são constituídas, suas responsabilidades, os 

entraves que tiveram no início de sua formação e também os pequenos avanços alcançados. 

Para isso entrevistei dois servidores pioneiros nas assessorias de comunicação do IF Goiano, 

sendo uma da reitoria e um do Campus Rio Verde. No segundo capítulo da pesquisa, será 

dedicado a esse sistema, uma análise mais apurada de seu desenvolvimento. 

 Ainda na composição deste primeiro capítulo, utilizei documentos produzidos pelo 

MEC (livros, folders, site do Ministério) e também documentos desenvolvidos pelo IF Goiano 

(o relatório da pesquisa institucional de auto avaliação, produzido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), em 2013; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); o site do 

Instituto e mídias impressas).  

O primeiro capítulo passou por readequações após a etapa da qualificação, onde foi 

sugerido pelos professores da banca explorar além da dimensão formalizada, instituída da 

comunicação emitida pelo IF Goiano, também o estudo dos aspectos informais, por onde 

caminham as lutas, as disputas por poder, o poder simbólico, o simbolismo presente nas 

relações internas, assim como as representações dos indivíduos que fazem parte do contexto. 

A partir dessas observações foi necessário recorrer a novos autores que até então não tinham 

sido cogitados em compor a pesquisa, a exemplo Pierre Bourdieu e ErvingGoffman, que 

vieram a enriquecer a visão do trabalho por uma faceta não pensada no projeto inicial da 

dissertação. 
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O segundo capítulo, destinado ao aprofundamento do objeto teórico desta pesquisa - a 

comunicação do IF Goiano, está sendo escrito e nele ela se tornará mais evidente, pois será 

analisada de forma significativa no contexto de mudança na cultura da instituição. Nesta etapa 

serão inseridos os resultados da pesquisa, mesclando a interpretação dos dados obtidos a luz 

da teoria. 

O terceiro capítulo discorrerá sobre a pesquisa de campo, metodologia e sua análise, 

sendo seguido do quarto capítulo para as considerações finais do estudo. 

 

Resultados parciais 

A realização dessa investigação na instituição em que sou servidora e atuo na 

assessoria de comunicação tem gerado grandes expectativas por parte dos gestores, em 

relação às possíveis contribuições que auxiliarão com indicadores e ideias as quais poderão 

orientar o IF Goiano a adequar sua comunicação a seus objetivos e políticas.  

Para tanto, se fez necessário compreender o sistema comunicacional no IF Goiano 

como um processo dinâmico, por onde trafega o fluxo de mensagens dentro de uma rede de 

relações interdependentes que se conectam entre si. Se fez imprescindível ainda, reconhecer 

que no interior do Instituto e nas demais organizações, estão presentes variadas culturas, ou 

seja, sistemas culturais. Mas isso não quer dizer que não haja uma cultura dominante. 

Acredito que essa realidade se deve ao fato das instituições serem formadas por agrupamentos 

de diferentes indivíduos, que ocupam distintos papéis na sociedade, deste modo, cada 

setor/departamento representa um sistema cultural que faz parte da cultura organizacional. 

 As diferenças identificadas no perfil das atividades executadas e das funções exercidas 

pelos servidores do IF Goiano, são manifestações da cultura predominante no Instituto. No 

campo organizacional a cultura é um fator que integra os indivíduos e determina as regras de 

convivência. 

Percebi, também, até o momento que uma das maneiras de compreender o IF Goiano 

como uma organização sistêmica, está relacionado as suas múltiplas formas de se comunicar 

com seus diferentes públicos e que ao se buscar esse diálogo com o público interno e/ou 

externo, implica reconhecê-lo como uma instituição construtora de sentidos, não somente para 

seus servidores, mas para a sociedade. Além disso percebi que os sentidos em vigência afetam 

o comportamento dos indivíduos e suas emoções, considerando que é através dos 

relacionamentos que se pode constituir uma comunicação facilitadora ou não do diálogo e, 

consequentemente, da compreensão da comunicação. 
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 A despeito de facilidades na realização da pesquisa, posso dizer que por ser parte 

integrante do universo pesquisado, estar lotada em um dos setores responsáveis pela 

comunicação no Instituto e, por conseguinte, ter acesso a informações estratégicas, foi 

possível desenvolver com mais agilidade determinadas etapas da pesquisa, mas já tenho 

enfrentado dificuldades. Uma delas se deve ao fato de não ter podido ainda me afastar, em 

licença, do meu objeto empírico.  

Sobre as adversidades ou obstáculos enfrentados na pesquisa, posso assinalar que além 

dos fatores burocráticos da instituição pesquisada, comum em qualquer instituição pública, foi 

a dificuldade em conseguir a aprovação para coletar os dados empíricos do Comitê de Ética 

em Pesquisa do IF Goiano. Também verifico o pouco interesse por parte de alguns servidores 

em colaborar com o estudo, o que dificultou conhecer como se deu a criação das assessorias 

de comunicação no IF Goiano. Uma outra dificuldade enfrentada está sendo a de obter 

respostas ao questionário enviado por e-mail. Foi necessário, até agora, o envio de dois e-

mails solicitando a colaboração para responderem ao questionário. Ainda tenho argumentado, 

pessoalmente e por telefone, com vários servidores sobre a necessidade desta contribuição 

para o estudo.  

A respeito do processo de mudança no IF Goiano, ocorrido a partir da instituição da 

Lei de criação dos Institutos Federais, acredito que nunca estará concluído, levando-se em 

consideração que todo processo de mudança é inconcluso. Tendo em vista que, mudar a 

mentalidade das pessoas é um desafio, e na maioria das vezes um processo fatigante, já que 

mexe com toda a cultura organizacional. No entanto, as instituições na atualidade confrontam-

se, no seu dia-a-dia, com realidades e situações não mais tão previsíveis e concretas, tendo 

muitas vezes que ressignificar as suas condutas e suas práticas em todos os âmbitos, inclusive 

o da comunicação. (CURVELLO; SCROFERNEKER, 2008). 

Devido a pesquisa ainda estar em andamento, logo após a coleta de dados, algumas 

etapas estão por vir, como a análise das informações obtidas, a estruturação dos dados e a 

escrita dos próximos capítulos. 

 Ao término da pesquisa, pretendo delinear, ou melhor, esboçar um diagnóstico da 

comunicação do IF Goiano no contexto da cultura, que mudou e continuará a mudar por 

diversos fatores, valendo-me da dimensão institucional da comunicação administrativa, 

interna e institucional. E, porventura, apresentar indicadores de melhorias que possibilitem 

despertar um novo olhar para a relevância do sistema comunicacional do Instituto entre os 

gestores, colaboradores e entre os pares. 
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 Esta rica experiência tem me possibilitado caminhar no sentido de alcançar maturidade 

tanto na vida acadêmica, quanto na vida profissional e pessoal, além de despertar para o senso 

crítico. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo principal apresentar uma breve discussão teórica sobre o 

conceito de cultura, presente no pensamento de Edward P. Thompson e Raymond Williams, 

expoentes intelectuais do movimento britânico chamado de Nova Esquerda. A ideia de cultura 

é complexa e não apresenta uma definição exata. Para efeito, Thompson vem nos mostrar um 

breve histórico sobre a manifestação do costume na cultura dos trabalhadores do século 

XVIII. 
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Introdução 

 Na história do pensamento antropológico, o conceito de cultura passa por várias 

transformações, à medida que os conhecimentos sobre o tema vão se ampliando e as 

experiências dos antropólogos, em contato com outros povos e modos de vida diferentes dos 

seus, se diversificam. Assim, não existe um consenso formado acerca do conceito de cultura, 

pois ele se diferencia tanto de acordo com as correntes teóricas quanto com o seu 

desenvolvimento cronológico que, desde o final do século XIX, vem sendo construído e 

reelaborado a partir de distintos significados e condições sócio históricas. 

Para Raymond Williams, até o século XVIII,o termo cultura significava uma 

atividade, a cultura de alguma coisa, em geral animais e produtos agrícolas.  Após o final 

desse período, o termo passou a ser utilizado como correspondente ao termo civilização. 

Desta feita, civilização então, era aceita como um estado realizado, originado de civitas 

(ordenado, educado), em oposição, portanto, ao estado natural da barbárie. Mas este estado 

realizado também era caracterizado pelo seu desenvolvimento, isto é, um estado civil, 
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civilizado, educado, que teve progresso. Williams afirma que, nesse sentido, os termos cultura 

e civilização eram intercambiáveis. 

Aliadas à noção de cultura como referente ao erudito, essas concepções de cultura 

iriam ser preponderantes até meados do século XX. No entanto, a partir desta época, após a 

“civilização europeia” ter passado por duas grandes guerras e, ainda, com o desenvolvimento 

dos meios de comunicação em massa na década de 1960, não era mais plausível pensar em 

cultura dessa forma, como se uma só cultura fosse comum a toda a sociedade. Como afirma 

Cevasco, “nesse momento, a Cultura, com letra maiúscula, é substituída por culturas no 

plural". Neste contexto, um grupo de intelectuais marxistas britânicos destacou-se por ter a 

preocupação de tentar reformular o conceito de cultura, de forma que este novo conceito os 

ajudasse a entender as transformações culturais pelas quais a Europa passava naquela época e, 

principalmente, a Inglaterra, que enfrentava uma crise política e econômica. Assim, esses 

pensadores fundaram uma nova disciplina, que ficou conhecida como “estudos culturais”. 

Nos Estudos Culturais, pode-se observar que a cultura não é tanto um conjunto de 

obras, mas um conjunto de práticas. A cultura é o que dá sentidos e significados aos membros 

de uma sociedade ou grupo, assim como os recebe também. A cultura deixa de ser 

considerada algo passivo e incorpora um sujeito que pode criar e agir sobre as coisas. E esta 

tem ênfase no entendimento de práticas culturais por possuir um conceito associado à ideia de 

prática com sentido de ação, de interferência humana, isto é, a cultura não significa 

simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande número de ações que 

podem transformar o que está posto. A cultura é uma região de disputas e de conflitos sobre o 

sentido; relações de poder exercem influência. O jamaicano Stuart Hall afirma que os estudos 

culturais denotam: 

 

Como pensar, de forma não reducionista, as relações entre o social e o 

simbólico. (...) as tradições culturais não são sempre um fator influenciável 

na vida das pessoas, porque nossas identidades culturais, em qualquer forma 

acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação 

cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar 

(HALL, 2003, p.44). 

 

Para Hall (2003) todos nós somos sujeitos culturais, que pensamos dentro de um 

vocabulário cultural, mas, nem por isso, devemos nos fechar em torno de uma cultura única. 

Temos traços de vários repertórios e várias linguagens culturais e étnicas. 
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Já que a nossa maneira de ver as coisas é literalmente a nossa maneira de 

viver, o processo de comunicação, de fato, é o processo de comunhão: o 

compartilhamento de significados comuns e, daí, os propósitos e atividades 

comuns; a oferta, a recepção e comparação de novos significados, que levam 

a tensões, ao crescimento e à mudança. (WILLIAMS in HALL, 2003, p. 

135). 

 

Diante destes estudos, destacamos alguns, sobre os quais discutiremos, de forma 

sintética, o conceito de cultura segundo a obra Marxismo e Literatura (1979), de Raymond 

Williams, e as obras de Edward P. Thompson, entre elas a formação da classe operária inglesa 

(1987),Costumes em Comum (1998) e A peculiaridade dos ingleses e outros artigos (2001). 

 

A cultura e os costumes para Thompson 

O historiador inglês Edward Thompson é considerado, fundador de uma nova 

disciplina, os estudos culturais. Como ele Raymond Williams e Richard Hoggart, também 

participaram do projeto de educação de trabalhadores. Thompson é ex-membro do Partido 

Comunista, ajudou a formar o movimento da Nova Esquerda, preocupado em romper com o 

direcionamento político definido pelo partido, em Moscou. Esse rompimento teve implicações 

políticas que extrapolaram o campo político e também teórico, uma vez que questionou os 

rumos do pensamento marxista.     

O impacto desse movimento para a historiografia foi grande, uma vez que dele 

participaram Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Perry Anderson, entre outros. Dispostos a 

reescreverem a história britânica a partir de uma revisão crítica do marxismo presente até 

então, eles acabaram contribuindo para a revisão da disciplina História, de uma forma geral e, 

mais especificamente, contribuindo para os estudos de História Social. O engajamento de 

alguns deles nos programas de educação de trabalhadores teria influenciado, ainda, uma nova 

forma de interpretação da história, vista a partir dos “de baixo”. Tal influência ficaria visível a 

partir da publicação do artigo The History from Below, por E. Thompson, em 1966. Desde 

então, o conceito de história vista de baixo teria entrado na linguagem comum dos 

historiadores. 

Thompson defende a tese de que a consciência e os usos costumeiros eram muito 

fortes no século XVIII, uma vez que esses costumes representavam as reivindicações de 

novos direitos daquele período. 

 

Mas uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em que há 

sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a 
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aldeia e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que somente sob 

uma pressão imperiosa – por exemplo, o nacionalismo, a consciência de 

classe ou a ortodoxia religiosa predominante – assume a forma de um 

“sistema". E na verdade o próprio termo “cultura”, como invocação 

confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições 

sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto 

(THOMPSON, 1998a, p. 17).       

 

O historiador inglês com frequência lembra que: 

 

... a história é uma disciplina do contexto e do processo: todo o significado é 

um significado dentro de um contexto e, enquanto as estruturas mudam, 

velhas formas podem expressar funções novas, e funções velhas podem 

achar sua expressão em novas formas (THOMPSON, 2001, p. 243). 

 

O autor refere-se ao enriquecimento que uma inflexão em direção à cultura pode 

proporcionar aos ofícios do historiador, por isso ele destaca que essa perspectiva 

 

... se traduz primordialmente não na construção do modelo, mas na 

identificação de novos problemas, na visualização de velhos problemas em 

novas formas, na ênfase em normas (ou sistemas de valores) e em rituais, 

atentando (...) para as expressões simbólicas de autoridade, controle e 

hegemonia (THOMPSON, 2001, p. 229). 

 

A utilização dessas ideias por Thompson e o reconhecimento que ele fazia das 

contribuições dos folcloristas e da antropologia social para a história, sobretudo em 

sociedades em que predominava o costume, fez com que o historiador fosse criticado por 

alguns estudiosos marxistas como sendo culturalista. Diante desse desafio, Thompson teria 

respondido com A miséria da teoria, defendendo o materialismo histórico nos termos escritos 

na juventude de Marx, que eram textos mais humanistas e que possibilitavam a Thompson 

resgatar a questão da experiência. 

Nos anos 1980, com os desafios impostos pela antropologia, pela linguística e pelo 

pós- estruturalismo, Thompson sofreria a acusação de que carecia de teoria e fazia uma 

história social ultrapassada. Para responder a essa crítica, em Costumes em comum o 

historiador acusou os antropólogos de usarem o conceito de cultura popular acriticamente, de 

forma consensual.  

Nesse sentido, afirmou que é preciso contextualizar a cultura popular. Thompson 

ainda teria enfrentado outras críticas, vindas tanto de feministas questionando a falta de 

preocupação do autor com a participação das mulheres na formação da classe operária 
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inglesa, quanto de alguns pensadores que acusariam o conceito de experiência como 

totalizante e essencialista.  

Críticas à parte, Thompson permitiu a introdução de novos conceitos e preocupações 

no interior da história social.  Mas a ideia da experiência continuou a ser defendida pelo 

historiador, que assim concluiu seu texto “Folclore, antropologia e história social”, presente 

na “A peculiaridade dos ingleses” e outros artigos: 

 

a  transformação histórica acontece não por uma dada base ter dado vida a 

uma superestrutura correspondente, mas pelo fato de as altera  es nas 

relações produtivas serem vivenciadas na vida social e cultural, de 

repercutirem nas ideias e valores humanos e de serem questionados nas 

ações, escolhas e crenças humanas. (THOMPSON, 2001, p. 229). 

 

A partir disso podemos obter uma mostra significativa de que aspectos do seu 

pensamento podem contribuir para as pesquisas em história da educação, particularmente na 

história das culturas escolares. É sabido que outras abordagens têm atentado para a renovação 

historiográfica. 

Definem-se também, por exemplo, pela análise da materialidade da cultura sem, 

contudo, procurar localizar as contradições, o conflito, a as tentativas de dominação em 

termos mais precisos. Ou seja, as "motivações" de diferentes agentes se dá quase que por 

volição individual. E é aqui que, pelo menos no caso dos estudos sobre as culturas escolares, 

A contribuição de Thompson vem repor noções ligadas à uma perspectiva classista da 

cultura, ainda que reconheça que prefere trabalhar com a noção historicamente dinâmica de 

luta de classes, à tradicional, estática e a histórica noção de classe como algo dado a  priori 

Nesse sentido, a história das culturas escolares só pode ter relevância a partir de uma 

análise sincrônica que considere as peculiaridades dessa cultura e o seu contexto, as 

finalidades socioculturais da escola, bem como as formas como diferentes grupos concebem e 

aproximam-se da problemática da escolarização; mas também diacrônica, ao tentar captar 

permanências e transformações que possam ser caracterizadas como definidoras de mudanças 

consolidadas naquelas culturas.  

Particularizar a análise de diferentes culturas escolares é compreendê-las como 

possibilidade em relação com a dinâmica de organização da cultura, de luta cultural. Daí o 

perigo de estudos excessivamente particularizados, fragmentados,individualizados. De certa 

forma, na senda deixada pela crítica às perspectivas excessivamente rígidas das determinações 

políticas, econômicas e/ou ideológicas sobre a escolarização, com o consequente 
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enaltecimento da dimensão cultural, inverteu-se a unilateralidade da análise. Perdeu-se com 

isso de vista a noção de processo e reduziu-se o conflito da dimensão política para uma 

dimensão microscópica de luta por "um lugar ao sol". E esqueceu-se que essa luta se dá, 

também no âmbito da escolarização, no nível das tentativas de conformação cultural e de 

massificação de determinadas perspectivas de classe. 

Compreender como reagem historicamente diferentes indivíduos e grupos a essas 

tentativas,parece ser o desafio atual dos historiadores das culturas escolares. O pensamento de 

Edward Palmer Thompson como programa nos impele a não desconsiderar a tensão entre 

formas de dominação e resistência a essas formas, em termos significativamente mais amplos, 

ou seja, em termos de luta hegemônica. E na arena da escolarização, os indivíduos são 

partícipes dessa luta, por adesão ou omissão, resistência ou conformação, mas o são em 

situação. E a sua situação é a da sua classe e da história dessa classe. 

 

A cultura segundo Raymond Williams 

Raymond Williams, apesar de sua origem familiar operária, se formou em Inglês pela 

Universidade de Cambridge. Foi crítico literário e professor de várias disciplinas de Língua e 

Literatura nas universidades de Oxford e Cambridge, além de ter trabalhado no projeto de 

educação de operários. Na obra tomada aqui para análise, ele afirma que seu propósito é 

levantar uma crítica e uma argumentação, referentes às relações entre Marxismo e Literatura. 

Essa crítica se fez a partir de seu envolvimento com a Nova Esquerda e do seu contato com o 

pensamento de Bertold Brecht e George Lukács.  

Preocupado principalmente com a questão do estabelecimento de uma teoria literária 

marxista, Williams partiu dos conceitos da teoria cultural marxista, como era entendida em 

sua época. No entanto, fez uma revisão desse conceito e se afirmou não como marxista, mas 

sim como um teórico do materialismo cultural que, segundo ele, era “uma teoria das 

especificidades da produção cultural e literária material, dentro do materialismo histórico”.  

Na tentativa de definir o que é cultura, o autor apontou a complexidade em se fixar um 

determinado conceito, sem antes colocá-lo num contexto histórico específico. Sobretudo no 

que se refere à cultura, a dificuldade seria maior ainda, dada a amplitude do seu alcance. 

Assim, tentando marcar a formação histórica do conceito de cultura, tirando-lhe o caráter de 

entidade percebida, dada puramente, Williams recuperou a trajetória do termo que, até o 

século XVI era associado à ideia de cultivar alguma coisa (animais, colheitas, mentes, etc).  
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Ele afirmou que, a partir do século XVIII, seu significado se ampliou, passando a 

significar também conhecimento erudito, relacionado ao desenvolvimento e progresso sociais. 

Essa mudança pode ser mais bem percebida se associada às transformações econômicas e 

sociais pelas quais a Europa passava. Naquele contexto, à ideia de cultura juntou-se a de 

civilização, fruto do pensamento iluminista francês. Porém, a partir principalmente do século 

XIX, a relação entre as ideias de cultura e civilização foi questionada, já que uma não levava 

necessariamente à outra, e que o conceito de civilização se referia a uma situação histórica 

específica, no caso a dos países Inglaterra e França. 

Questionado, sobretudo pelos românticos alemães, o termo cultura passou a ter um 

sentido diferente, associado à religião, às artes, família, vida pessoal, significados e valores. 

Essa acepção tomou corpo e o termo, complexo, passou a incorporar questões relacionadas a 

processos íntimos, como a vida intelectual e as artes, bem como aos processos gerais, 

relacionados aos diferentes modos de vida. Williams afirma que isto se constituiu em um 

problema, uma vez que cultura passou a ser encarada como algo dado, distinto e fora da 

realidade social, como uma categoria estanque, assim como política, economia e sociedade. 

Para se contrapor a essa tradição de pensamento sobre a cultura, o autor fez um resgate de 

algumas teorias culturais, ou de teorias que permitiam pensar a cultura, entre elas a idealista e 

a materialista, a fim de rever a ideia de que a cultura era uma instância autônoma e à parte.

 Além de questionar a noção idealista que previa uma separação entre cultura e vida 

material, Williams atacou o pensamento materialista mecanicista pelo fato de este, tentando 

criticar os idealistas, reproduzir essa mesma concepção de campos separados. Retomou os 

escritos de Marx e dos marxistas, que não teriam aprofundado a ênfase no processo social 

material ao se analisar a cultura. Para isto, levantou as ideias de língua, literatura e ideologia, 

afirmando que só se pode pensar o que é cultura a partir da reflexão conjunta com esses outros 

conceitos. 

A análise dessas outras ideias por Williams é importante, pois ele mostra como, em 

geral, os marxistas e os estruturalistas trabalhavam com a noção de que elas constituíam áreas 

ou esferas específicas, sem conexão ativa de umas para com as outras.    

Após analisar outras influências teóricas que contribuíram para a elaboração da ideia 

de materialismo cultural, Cevasco mostrou que Williams se apropriou também da noção 

antropológica de cultura como um modo de vida, com o objetivo de mostrar que é algo 

comum a toda a sociedade.  Nesse sentido, ele estaria rompendo com a ideia de que a cultura 

era cultura de elite, ainda presente no contexto em que escrevia. Essa concepção apropriada 
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da antropologia ajuda a mostrar como diferentes significados e valores organizam a vida 

social comum.  

Para tanto, a cultura deixa de ser um resultado ou reflexo de uma determinada base, e 

passa a ser encarada como aspecto importante, isto é, ativo na organização social. Ou seja, a 

cultura se torna elemento constitutivo do processo social e, assim, “  um modo de produção de 

significados e valores da sociedade”. Cevasco mostrou que, para o autor aqui em questão, as 

artes e as práticas culturais poderiam até refletir, mas também produziriam significados que 

mudam a sociedade. Com o objetivo de sintetizar a concepção da teoria materialista de cultura 

desenvolvida pelo autor, cremos ser pertinente apresentar as próprias palavras de Williams: 

 

a inserção das determinações econômicas nos estudos culturais é sem dúvida 

a contribuição especial do marxismo, e há ocasiões em que sua simples 

inserção é um progresso evidente. Mas, no fim, não pode ser uma simples 

inserção, pois o que se faz realmente necessário, além das fórmulas 

limitadoras, é o restabelecimento de todo o processo social material e, 

especificamente da produção cultural como social e material. (WILLIAMS, 

1979, p.140) 

 

Portanto, fica nítido que Williams contribuiu para a elaboração de uma teoria 

materialista de cultura, ampliando o conceito no sentido de um processo integral da vida, 

enfatizando a interdependência das várias esferas da realidade social e a atuação delas como 

forças produtivas, ou seja, como elementos ativos na transformação social. 

 

Considerações Finais 

Cevasco aponta que, a partir de Thompson e Williams, a cultura deixou de ser 

encarada como uma esfera separada da social e passou a ser designada como um processo 

central e uma arena de luta social e política.  

Segundo a autora, a ideia de uma teoria e análise da cultura como um modo de luta foi 

de suma importância naquele contexto em que surgiram os estudos culturais, quando os meios 

de comunicação em massa cresciam e ampliavam o alcance de sua influência, sem que os 

estados ou os governos os controlassem.  

Além disso, neste contexto, tais meios de comunicação ainda foram essenciais para 

movimentar o funcionamento e a propagação dos sistemas políticos. Nesse sentido, 

questionando o marxismo ortodoxo, os primeiros intelectuais dos estudos culturais iram se 

posicionar fundando uma relação constante e conflituosa com o marxismo. No entanto, essa 

relação foi fundamental para a transformação do conceito de cultura. Seja no sentido em que 
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Raymond Williams operou, contribuindo para uma teoria materialista da cultura, o 

materialismo cultural, seja no sentido de Edward Thompson, para quem a ênfase na agência 

humana era determinante, a partir das experiências de homens e mulheres. 

Pode-se acreditar que as ideias de Raymond Williams e Edward P. Thompson, 

sobretudo no que tange à questão da cultura, são de grande valia para se entender os 

descaminhos traçados pelo pensamento pós-moderno e para se estabelecer uma crítica bem 

fundamentada sobre eles. Não no sentido de fazer elucubrações teóricas, mas no de se resgatar 

a crença na possibilidade de luta e transformação social que passa, a nosso ver, 

necessariamente pela concepção de cultura, com a “experiência” de homens e mulheres e em 

sua relação dialética e de produção material/cultural. 
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Resumo 

Este artigo traz uma reflexão teórica a respeito da comunicação nos processos de inteligência 

competitiva no contexto da cultura organizacional. Assim, analisa-se a etapa de identificação 

das necessidades de inteligência, considerada a mais importante do processo no que diz 

respeito ao aspecto relacional da comunicação.  Esta reflexão possibilita as percepções de 

interferências culturais complexas difíceis de serem diagnosticadas, e possibilita também 

observações do contexto cultural do fluxo informacional nos processos de inteligência 

competitiva para geração, distribuição e disseminação da informação.  

 

Palavras-chave: Comunicação; Inteligência competitiva; Cultura; Competitividade. 

 

 

Introdução 

Vive-se hoje uma sociedade interativa
25

 e interligada onde a informação e o 

conhecimento compartilhado passaram a ser insumo básico. Antigamente quem detinha a 

informação tinha o poder, na atualidade quem detém o poder é quem a compartilha. Nesse 

sentido, no contexto empresarial a informação pode trazer benefícios ao indivíduo quando 

utilizada de forma estratégica, ou seja, de forma útil, adequadamente assimilada, partilhada e 

relevante para o planejamento, produzindo conhecimento
26

, o que favorece a tomada de 

decisão como menciona Starec (2002).  Portanto a informação estratégica gera a inteligência 

competitiva (IC) que pode ser considerada como o conhecimento posto em ação. 

(KAHANER, 1996).  

                                                 
22

 Trabalho apresentado no GT4 Comunicação, cultura e imaginário das organizações do VI Seminário de Mídia 

e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
23
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Informação e Comunicação (2013). E-mail: geisamullerufg@hotmail.com.  
24

 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 
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 A palavra interativa é abordada por Pierre Levy (1999) ao mencionar que estamos vivendo a abertura de um 

novo espaço de comunicação.  
26

 Vale a pena consultar a diferença entre informação e conhecimento proposta por Edgar Morin em seu livro 

Introdução ao Pensamento Complexo conforme consta na página de referência.  
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A partir do conceito de inteligência competitiva mencionada por Kahaner (1996), e do 

insumo básico que a informação estratégica representa em seus processos, pode-se dizer que a 

IC tornou-se uma atividade de importância para as organizações e, vem ganhando mais 

aplicabilidade no mercado em função do melhor aproveitamento de oportunidades em seus 

negócios. Dessa forma, a informação como produtora de conhecimento e a velocidade do seu 

uso inseridas nesse novo status de importância, obrigam os tomadores de decisão a terem 

habilidades para reduzir incertezas em um mercado cada vez mais concorrido. 

Todo o processo de inteligência competitiva compreende um sistema (SIC) 

considerado suporte, base de gerenciamento e controle de suas atividades. Além disto, pode-

se dizer que a IC é de modo geral composto por seis etapas, onde cada uma assume um papel 

de fundamental importância. Nesse sentido, torna-se considerável tratar a IC como um 

processo organizacional e não como uma ferramenta, o que nos permite explorar seus 

aspectos sem um começo, meio ou fim.  

Em todo processo de IC, as interações entre os públicos
27

 envolvidos são permanentes. 

Em outras palavras, todos os indivíduos se relacionam uns com os outros dentro do contexto 

das demandas de trabalho na busca da informação adequada à organização. Todo sistema de 

comunicação nele existente, permite sua sobrevivência, assim, o sistema comunicacional é 

vital para o processamento das atividades de inteligência competitiva.  

Além das interações entre os públicos envolvidos na atividade de IC, as informações 

processadas se constituem em elementos oriundos da cultura vigente, que podem ser 

consideradas como fenômenos construídos e trazem consigo elementos cheios de significados 

- técnicas, valores, mitos e símbolos. Todos estes elementos constitutivos da IC estão 

interligados e em contínuo processo de transformação, o que determina sua própria existência.  

No entanto, percebe-se que há pouco entendimento quanto à influência da cultura e da 

comunicação no processo de inteligência competitiva, o que, a partir das considerações 

levantadas, deixa claro a importância de compreendê-la em seu aspecto relacional na 

organização para o desenvolvimento de atividades fundantes para o negócio. Então, é fato que 

a informação gera conhecimento, e este conhecimento precisa ser compartilhado via 

comunicação para o público. Esta importância se dá devido a IC ser considerada uma 

                                                 
27

 De acordo com Fortes (1990, p.23) as organizações são formadas por pessoas ou grupo sociais que ao se 

voltarem para a organização com o desejo de apresentar e defender suas opiniões constituem os seus públicos. 

Estes públicos podem ser internos: os acionistas, revendedores e fornecedores; o público misto: os 

consumidores, a comunidade, os poderes públicos, a imprensa em geral, as escolas, os concorrentes e o público 

em geral; o público externo.  
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atividade bastante técnica por utilizar meios tecnológicos e seu aspecto comunicacional 

aparentemente parece ser de caráter somente abstrato.  

Nessa perspectiva, também será abordado à etapa de identificação das necessidades de 

inteligência
28

 considerada a mais importante e crítica do processo de inteligência competitiva, 

pois visa o planejamento e a identificação das necessidades demandadas pelo cliente. Vale 

ressaltar: é nesta fase que a comunicação entre os envolvidos e o tomador de decisão define os 

bons resultados dos procedimentos posteriores das atividades de inteligência competitiva para 

alcance das informações estratégicas.  

A reflexão dos processos de inteligência competitiva permitirá compreender como o 

fluxo informacional acontece com a colaboração do processo de comunicação, tanto na 

geração, distribuição, disseminação e transferência da informação como no compartilhamento 

e promoção do conhecimento, onde se percebe e se pode, inclusive, averiguar a presença dos 

atos comunicativos. Também, dá para ver que a cultura organizacional deve exercer 

influência no processo de inteligência competitiva e nas formas de comunicação utilizada para 

viabilizá-la. 

 

Inteligência Competitiva: O que é? 

Muitas organizações, decorrente do aumento da modernização da competição em 

todos os setores econômicos, procuram manter-se em posição de destaque no mercado que 

atuam.  Desta forma, buscam a identificação de ameaças e oportunidades para obtenção de 

conhecimento de suas forças e fraquezas, o que contribui para um melhor planejamento 

estratégico. Portanto, para que as empresas mantenham suas posições no mercado 

competitivo, é necessário um processo de análise de informações e a criação de métodos que 

às tornam estratégica e inteligente com valor agregado para tomada de decisão. Nesse sentido, 

a inteligência competitiva ganha aplicabilidade no mercado, em função da obtenção e 

demanda de produção de informações estrategicamente importantes para geração de 

conhecimento.  

A informação sempre foi importante para o homem e no contexto organizacional sua 

demanda e produção ocorrem em grande escala e velocidade. Não é sem razão que a 

fundamentação da inteligência competitiva está em duas grandes bases: a informação e a 

velocidade de seu uso. Dessa forma, a inteligência competitiva propicia criar conhecimento a 

partir do reagrupamento de informações, possibilitando à empresa ou à organização tomar 

                                                 
28

 Esta etapa é apresentada pelos autores Gomes; Braga; Lapa (2012) como parte do sistema de inteligência 

competitiva localizado na página 5 deste artigo.  
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decisões adequadas a seus ambientes e necessidades de forma contínua, com eficiência, 

qualidade, oportunidade, inovação. Afinal, ser competitivo é ter qualidade nos produtos e/ou 

serviços, o que garante a sobrevivência da organização. 

Para elucidar melhor esta questão, Silva (2012) apresenta a inteligência competitiva 

como  

 

[...] um processo que analisa e averigua o ambiente onde a empresa 

desenvolve seu negócio, com o propósito de descobrir oportunidades e 

reduzir os riscos, bem como diagnosticar o ambiente interno 

organizacional, visando o estabelecimento da estratégia de ação para 

curto, médio e longo prazo. (SILVA, 2012, p.270) 

 

Miller (1994) completa o que Silva (2012) menciona acima destacando que a IC trata 

da análise das informações sobre o mercado e da geração de recomendações para o processo 

decisório dentro das empresas. Assim, ela toma um nível estratégico e passa a fazer parte do 

pensamento organizacional.  

Através dos conceitos apresentados, é importante observar que a IC acontece através 

de um processo de produção em um ciclo contínuo. O que representa este ciclo contínuo de 

produção pode ser considerado como um sistema que é o principal suporte, gerenciamento e 

controle da atividade de inteligência. O sistema de inteligência competitiva (SIC) permite que 

a coleta de informações seja organizada, tratada e analisada. Estas atividades visam à criação 

de informações com forte valor agregado, o que permite a empresa criar inteligência para 

decisões estratégicas. (QUEYRAS; QUONIAM; 2006, p. 79). Mais do que isto, a IC sendo 

vista como processo, deixa de ser somente uma ferramenta com métodos e técnicas e passa 

ser considerada como um modelo de gestão sistêmico em constantes transformações. 

(VALENTIM, 2003).  

Pode-se dizer que o sistema de inteligência competitiva é formado por atividades 

humanas que constantemente relacionam-se entre si com a finalidade de integração das ações 

do planejamento, bem como, difundir os resultados de produção fornecendo subsídios à 

tomada de decisão da organização. Além disso, suas principais funções consistem em apoiar o 

monitoramento do ambiente; facilitar o processo de produção de inteligência, principalmente 

a coleta de dados e informações; promover/ facilitar o fluxo informacional para a produção de 

inteligência tempestiva. (MENDES; MARCIAL; FERNANDES, 2012).  

 Gomes, Braga e Lapa (2012, p.306) compreendem o sistema de inteligência 

competitiva em seis etapas onde cada uma assume um papel de fundamental importância, as 
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quais se destacam: a) identificação das necessidades de inteligência; b) identificação das 

necessidades de informação; c) coleta e tratamento das informações; d) análise das 

informações para geração de produtos de inteligência; e) disseminação dos produtos de 

inteligência; f) avaliação dos produtos e do processo de inteligência.   

 

Figura 1- Sistema de IC. 

        

Fonte: Gomes; Braga; Lapa (2012, p. 306) 

 

Conforme o ciclo apresentado pode-se perceber que o sistema de IC vai muito além do 

que produzir uma informação inteligente. Em verdade, a inteligência competitiva se constitui 

em uma gama de atividades em conjunto que são realizadas de acordo com as necessidades da 

organização, fortalecendo a estratégia competitiva e fornecendo informações precisas para a 

tomada de decisão, ou seja, ela se forma por meio de um conjunto de atos de uma operação 

como mostrado na figura 1. Este ciclo permite termos uma visão do todo. Para melhor 

compreensão cabe apresentar cada uma das etapas, segundo Gomes; Braga; Lapa (2012): 

A identificação das necessidades de inteligência é uma das etapas que objetiva 

identificar quais as decisões serão tomadas na organização. Neste momento há o 

monitoramento constante para direcionar a busca por informações pertinentes, que gerarão 

produtos de inteligência.  

A identificação das necessidades de informação tem o objetivo de registrar as 

informações necessárias para auxiliar, para responder questões relevantes identificadas na 

primeira etapa e direcionar o planejamento da ação de coleta das informações para gerar os 

produtos de inteligência planejados. Nesta etapa, serão identificadas as fontes para coleta 

tanto externas como internas, sendo gerado assim, um mapa informacional. (nome e 
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localização, classificadas em primárias ou secundárias, formais ou informais, e por níveis de 

confiabilidade).  

A coleta e tratamento das informações é o momento em que são definidos os papéis 

dos coletores, bem como os pontos de coleta de informação, os principais eventos para a 

coleta, identificação da estratégia de busca e o uso de redes de coleta externas e internas à 

organização. Para que as informações sejam utilizadas após a fase de análise, é importante 

organizá-las, classificá-las e indexá-las. Assim, a recuperação de informações que já tenham 

sido tradadas será feita de forma mais eficiente.  

A análise das informações para geração de produtos de inteligência transforma as 

informações coletadas em uma avaliação significativa, completa e confiável. A análise é um 

resumo onde são apresentadas conclusões sobre o assunto que está sendo pesquisado. É a fase 

crítica para a criação da inteligência, pois requer do analista, habilidades específicas, 

conhecimento sobre o tema que está sendo pesquisado e informações sobre a evolução do 

mercado competitivo e sobre a indústria. 

A disseminação do produto de inteligência tem a finalidade de identificar a 

formatação mais coerente e objetiva para o produto de inteligência a ser gerado e os melhores 

canais de entrega. Portanto, é necessário que sejam definidos os mecanismos de distribuição 

juntamente com o cliente o meio mais eficiente que atende suas necessidades. Também é 

importante definir a linguagem, a facilidade de acesso e a frequência de envio das 

informações consideradas produto de inteligência.  

A última etapa é a avaliação dos produtos e do processo de inteligência que visa 

avaliar se o sistema criado foi eficiente do ponto de vista da produção do produto de 

inteligência e se o produto gerado por ele foi eficaz para o tomador de decisão. Neste 

momento aspectos como analise do desempenho de cada uma das etapas que compõem o 

sistema devem ser observados. Ou seja: se o melhor método de análise foi escolhido, se as 

fontes foram bem direcionadas e se o formato do produto foi o mais adequado. O outro 

aspecto é a avaliação com os usuários do sistema a partir dos resultados práticos obtidos com 

o uso dos produtos gerados pelo sistema. A inteligência só ocorre quando os resultados do 

sistema são utilizados na definição das ações organizacionais.  

Ao analisar cada etapa como parte do sistema de inteligência competitiva (SIC) é 

possível perceber que há elementos de comunicação e da cultura organizacional presentes 

neste processo. De acordo com alguns teóricos, não existe um único modelo de sistema de IC. 

Cada organização demanda um sistema próprio adaptado a suas necessidades e obviamente 
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sua cultura, o que de fato influência na geração, criação e compartilhamento do 

conhecimento. Além dos envolvidos no processo compartilharem um mundo em comum no 

ambiente organizacional e na busca dos objetivos das atividades, os indivíduos são formados 

por um modo de ser, pela sua cultura e pelo objetivo comum na organização, como Chistino 

(2010) menciona, “somos formados por aquilo que nos envolve e nos atravessa, pela 

linguagem, pela cultura, pela história, ou seja, o ser recebe sua forma”. (CHRISTINO, 2010, 

p. 187). 

Neste sentido, a cultura “[...] é constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, 

práticas, savoir-faire, saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, 

que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada indivíduo, gera e regenera a 

complexidade social. Logo, a cultura acumula o que é conservado, transmitido, aprendido e 

comporta vários princípios de aquisição e programas de ação”. (MORIN, 2002, p. 35). 

Em síntese, a inteligência competitiva é um fator crítico para a criação e a sustentação 

de vantagens competitivas e para um desempenho superior por parte das empresas em termos 

de geração de valor econômico, o que vai muito além do que monitorar os movimentos dos 

concorrentes e avaliar seus recursos. Portanto, é importante considerá-la como um processo 

ao invés de uma função trabalhado de forma continuada, o que permite a percepção de todos 

os elementos que fazem parte dela.  

Logo, é determinante para melhor consciência da IC compreende-la em dois alicerces. 

O primeiro alicerce é a habilidade de localizar a informação correta a respeito da 

competitividade, o segundo, é a habilidade de enxergar as rupturas antigas de mercado e 

interpretar os eventos.  

 

Etapa Identificação Das Necessidades De Inteligência e a Comunicação 

Conforme apresentado no item acima, o sistema de inteligência competitiva é 

composto por seis fases e a primeira atividade refere-se á identificação das necessidades de 

inteligência, considerada a mais importante e relevante do sistema de inteligência competitiva, 

pois objetiva identificar as decisões que serão tomadas para se buscar as informações mais 

adequadas ao cliente, tendo em vista o contexto cultural em que estão inseridas. 

Em outras palavras, esta etapa visa à identificação das necessidades de produtos
29

 de 

inteligência do tomador de decisão, que são os clientes
30

 do processo de inteligência 

                                                 
29

 A palavra produto neste trabalho refere-se à informação. Tarapanoff (2001) define produto como qualquer 

coisa oferecida a um mercado para aquisição, atenção, uso ou consumo, que possa satisfazer uma necessidade ou 
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competitiva. Através da identificação das necessidades, é que a busca das informações 

relevantes serão direcionadas para compor o produto de inteligência.  

De acordo com Gomes, Braga e Lapa (2012), esta identificação vem por meio de 

reuniões e entrevistas onde são considerados os pontos: 

 

a) Que decisões precisam ser tomadas. b) O que é necessário saber, ou seja, 

qual é a profundidade analítica da informação que o tomador de decisão 

gostaria de receber. c) O que já se sabe, ou seja, o que o tomador de decisão 

já conhece em termos de informação. d) Porque é preciso saber isso. e) 

Quando será necessário sabê-lo, isto é, qual o tempo para geração das 

análises. f) O que será feito com o produto de inteligência.” (GOMES, 

BRAGA E LAPA, 2012, p. 307) 

 

Essas questões despertam a consciência do entrevistado, que são os tomadores de 

decisão que demandam as pesquisas quanto à importância do foco da resposta. A partir delas, 

são identificados riscos de decisões, preocupações mais importantes e agentes externos que 

deverão ser monitorados. (GOMES, BRAGA e LAPA, 2012). Nesse sentido, pode-se 

asseverar que a comunicação oral se faz importante, pois é a partir do intercâmbio de 

informações e de discussões que podem surgir soluções de problemas e até mesmo a 

necessidade de detalhamento de informações estrategicamente importantes para o negócio. 

(FORTES, 1990). O diálogo torna a participação mais proveitosa do público envolvido na 

questão e garante maior resposta a cerca das informações necessárias.  

Através dos conceitos que foram levantados, torna-se importante dar atenção as 

dificuldades de comunicação que permeiam esta etapa. Para isto, vale observar a comunicação 

sob uma perspectiva mais interpretativa do que instrumental como menciona Kunsch (2006). 

A autora diz que é necessário analisar o aspecto relacional da comunicação no dia-a-dia das 

organizações para perceber as interferências dentro de uma complexidade difícil de ser 

diagnosticada. A partir disso, há abertura para uma visão não mecanicista da comunicação e 

sim mais interpretativa e crítica. (KUNSCH, 2006).  

Este pensamento permite levar em consideração as relações de comunicação na fase de 

identificação de necessidades de inteligência não como somente técnica, mas sim como algo 

multidimensional. Estas relações envolvem os indivíduos sob outras perspectivas que 

                                                                                                                                                         
desejo. Sendo assim, esse produto pode ser do tipo tangível ou intangível, mas que estão ligados aos desejos e a 

satisfação do indivíduo, a partir do seu uso em tomadas de decisões. 
30

 Normalmente o público que solicita os produtos de IC são tomadores de decisão alocados internamente na 

organização. Lembrando que a atividade de IC esta localizada em um departamento específico, ou não, dentro da 

organização para atender demandas internas, e que posteriormente possam trazer competitividade. 
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meramente econômicas, ou seja, além de serem vistos como seres econômicos, precisam ser 

vistos como imaginários, lúdicos, afetivos, dentre outros.  

A comunicação organizacional é permeada de inúmeras formas de comunicação, 

sendo a interpessoal fundamental nesta fase de determinação de necessidades de informação. 

Kunsch (2006) menciona que a comunicação interpessoal é considerada como a interação de 

natureza conversacional, que implica o intercâmbio de informação verbal e não-verbal entre 

dois ou mais participantes em uma situação face a face. KUNSCH (2006).  

Estas relações possuem diferentes universos cognitivos e diversas culturas, o que 

implica a complexidade de comunicação no desenvolvimento do trabalho na busca pelas reais 

necessidades dos tomadores de decisão, ocasionando diversas interferências entre os 

envolvidos que só é possível diagnosticar por meio da cultura organizacional do lugar.  

Compreender a cultura de uma organização não é uma tarefa fácil, mas como 

menciona Curvello (2012) é “através da instância da cultura organizacional que é possível 

captar a lógica das relações internas, suas contradições, suas mediações, para melhor 

compreender os estágios administrativos, os sucessos e fracassos organizacionais e as 

facilidades ou dificuldades impostas às mudanças institucionais.” (CURVELLO, 2012, p. 14). 

As organizações
31

 onde o processo de inteligência competitiva acontece são 

constituídas por diversas dimensões que definem sua natureza e realidade, e podem ser 

compreendidas como “[...] uma representação social onde suas relações com o ambiente são 

socialmente construídas”. (MORGAN, 2006, p. 171). Então, pode-se a partir do conceito 

apresentado por Morgan, compreender as organizações como um fenômeno em relação mútua 

com a sociedade. Dessa maneira, ela só se forma por meio das interações entre os indivíduos 

que são ao mesmo tempo providos pela cultura e produtores de cultura. Sendo assim, os 

indivíduos são produtores e portadores de cultura, em um movimento circular onde um 

regenera o outro.  

Nessa perspectiva, as constantes interações entre indivíduos determinam como será 

desenvolvido o planejamento para a identificação das necessidades de inteligência, assim 

como serão desenvolvidos suas estratégias comunicativas para o abastecimento de 

informações pertinentes a determinadas iniciativas pontuais da atividade.  

                                                 
31

 A ideia de organização que será utilizada neste artigo é a de Gomes e Moretti (2007, p.85) considerada como 

um “sistema aberto, em constante relação com outros sistemas”, ou seja, não podem ser consideradas como 

prontas e acabadas, pois estão em contínuo movimento. Desta forma, a expressão da organização se refere a 

“unidades intencionalmente construídas” e não será feito nenhuma distinção entre os termos - organização, 

instituições, corporações e empresas. 
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Assim, a comunicação é um elemento da cultura e reflete a cultura organizacional: o 

que ela faz, os seus valores, entre outros. Para Fleury (1989 apud CURVELLO, 2012) este 

conjunto de valores e pressupostos básicos que são expressos em elementos simbólicos que 

constroem a identidade organizacional, age como elemento de comunicação. (CURVELLO, 

2012, p. 34) 

Se a comunicação permeia toda a relação social e institucional, pode se dizer que 

comunicar exige padrões de conduta e políticas que expressem a filosofia das organizações 

em variados modos e tipos para atender a diferentes públicos e não se desvincula do meio 

cultural em que está inserida. Então, para que as decisões sejam tomadas de forma segura e 

em tempo real, diminuindo riscos e agregando valor à dinâmica do ambiente organizacional, é 

necessário que as instituições compreendam a si mesmas e conheçam seu sistema de 

significantes (rede simbólica) assim como seus sistemas de significados. Seu sistema de 

significações identifica a organização e responde a questões importantes que estão 

impregnadas em sua cultura.  

Nos processos de inteligência competitiva, os elementos da cultura organizacional 

refletem e determinam às ações das organizações, os comportamentos, os valores, a baixa ou 

alta resistência à mudança, a participação ou não dos indivíduos, a maneira como as pessoas 

interagem, os modos de comportamento, a missão, a filosofia e os valores. Esses elementos 

criam sinais e mensagens e um variado e diverso stock cultural, no qual precisa ser conhecido 

e sistematizado via comunicação. (MORIN, 1997, p. 17). Para melhor compreensão, o mesmo 

autor considera a cultura como um sistema que faz comunicar de forma dialógica, uma 

experiência existencial e um saber constituído. Portanto, a experiência existencial das 

organizações está relacionada a seu estoque cultural e a sua assimilação.    

Desse modo, o processo de inteligência é influenciado pela cultura organizacional, 

pelas relações que se estabelecem entre quem trabalha na busca de informações estratégicas 

ou tomador de decisão e até mesmo entre o próprio cliente. Pode-se dizer que o processo de 

IC é um elemento constitutivo da cultura organizacional, produtor e produto na construção do 

conhecimento, na socialização de conhecimento, no compartilhamento e no uso de dados e 

informações, que advém dos processos comunicativos. Então, a comunicação é que viabiliza o 

reconhecimento e uso dos dados e informações existentes no ambiente da organização.  Daí a 

importância da comunicação como definidora do planejamento na etapa de identificação das 

necessidades de inteligência para os tomadores de decisão.  

 

 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

67 

Comunicação Organizacional e a Inteligência Competitiva 

A inteligência competitiva carrega em si muitos significados, conceitos e contradições, 

principalmente quando estudiosos a tratam como espionagem. Além de possuir uma 

funcionalidade técnica, a IC possui outra totalmente humana, e onde há vida individual ou 

coletiva, há comunicação. Por esse motivo, a IC pode ser compreendida como um processo 

social, onde a produção de informações é considerada uma atividade humana que necessita 

estabelecer relações entre os envolvidos para que as atividades específicas sejam mais 

produtivas. Dessa forma, a comunicação organizacional 

Na concepção de Valentim (2003) a inteligência competitiva é entendida como um 

processo organizacional e não apenas como uma ferramenta. Esta percepção faz com que 

reflitamos sobre ela de forma ampla, contemplando todos os seus elementos. Nessa 

perspectiva, a comunicação e a cultura organizacional como elementos fundamentais que 

impactam no modo como a informação deve ser distribuída, disseminada e transferida são 

evidenciados. (VALENTIM, 2003) 

Como já mencionado em outros itens, a distribuição, a disseminação e a transferência 

da informação só se fortalece através de um processo de comunicação que seja capaz de 

produzir significados nas relações entre os diferentes públicos envolvidos nas atividades da 

organização. Em outras palavras, os processos para gerar, compartilhar e usar a informação e 

o conhecimento só são estabelecidos via comunicação. Portanto, a comunicação não está 

inserida somente em partes do processo de IC, mas em todo.  

No universo simbólico de uma organização, a comunicação é considerada parte 

inerente à sua natureza onde a dinâmica é construída e processada pela interligação e 

relacionamento dos seus membros. Dessa forma, pode ser compreendida como um processo 

complexo situada no contexto da cultura institucional. Quando algo é chamado de processo, 

quer-se dizer que o fenômeno não tem um começo, um fim e uma sequência fixa de eventos. 

Através do conceito de processo é possível a visualização dos acontecimentos e as relações 

como dinâmicas, em constantes evoluções e mudanças. É coisa móvel, onde seus elementos 

agem um sobre os outros. (BERLO, 1979, p. 33). Compreender este movimento significa 

compreender como a comunicação se faz nas organizações.  

Portanto, a comunicação é uma ação complexa que ocorre em diversas direções que 

implica o relacionamento com o outro, requer convivência. Nesse sentido, a informação só 

alcança seu objetivo de informar, quando a mesma se transforma em comunicação efetiva, 

onde há captação e compreensão por quem recebe, ou seja, a comunicação só existe quando o 
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receptor compreende o significado do que lhe foi transmitido. Sendo assim, a comunicação 

não existe em si mesma, ela só tem sentido através da existência do outro e do 

reconhecimento mútuo. (WOLTON, 2010). 

Nesse sentido, Fiske (1990) corrobora com Wolton (2010) quando menciona que 

comunicação é a interação social através da mensagem e que qualquer uso da linguagem se 

caracteriza como um processo de comunicação, implicando a noção de que a comunicação 

exige participação, interação, recebimento e envio de informações novas. Portanto pode-se 

dizer que é uma ação que se realiza com o outro, e esse é seu objeto de vinculação que se dá 

tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do coletivo. (SODRÉ, 2002) 

Sendo considerado um processo complexo, é necessário observar a comunicação 

organizacional em todos os anglos, tanto para os processos formais como para os processos 

informais além das relações que desequilibram o ambiente por estarem em constantes 

movimentos como menciona Baldissera (2009). Para reforçar o que o autor alega acima 

Morin (2003) trás uma concepção interessante ao dizer que  

 

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 complexidade da comunicação continua a enfrentar o desafio da 

compreensão. (MORIN, 2003, p. 12) 

 

Afinal, a cena organizacional é carregada de subjetividade e a complexidade 

organizacional é um grande desafio em termos de compreensão, considerando-se hoje o 

consumo extraordinário, permanente e veloz de informações. Esse consumo emergente e 

contínuo de informações em tempo real propicia a criação de estratégias empresariais, como a 

inteligência competitiva para dar conta da competitividade, assim como, lidar com a 

complexidade - habilidade de capturar, compartilhar e extrair significado de sinais do 

ambiente externo que possam afetar de forma positiva ou negativa a organização.  

Wolton (2010), trás uma reflexão sobre as relações comunicacionais apontando seus 

três sentidos, a comunicação direta, a comunicação técnica e a comunicação social. A 

comunicação direta consiste no compartilhamento com o outro. Por estar sempre ligada a um 

padrão cultural e a representação do outro, está em constante interação. A comunicação é 

também um conjunto de técnicas mediatizadas que aproximam os procedimentos e conteúdos 
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da comunicação, ou seja, através das evoluções é possível comunicar-se com o outro lado do 

mundo. Por isso cabe ressaltar que a inteligência competitiva também entra no contexto de 

comunicação como uma técnica com seus procedimentos e métodos que possam assegurar a 

estratégia organizacional. O sistema de inteligência competitiva além de ser caracterizado por 

um conjunto de interações de atividades humanas que atuam em prol de um objetivo comum 

dos envolvidos está inserido em um ambiente informacional, com procedimentos apoiados 

pela tecnologia da informação e comunicação.   

Por fim, a comunicação tornou-se uma necessidade social funcional com objetivos 

indispensáveis de transmissão, difusão das economias e sociedades abertas ligadas as 

necessidades e aos interesses. Nessa perspectiva, a comunicação trás um ponto comum entre 

essas relações comunicacionais citadas que é a interação. A partir destas observações é 

possível a compreensão de que em um ambiente organizacional complexo permeiam esses 

três sentidos, a comunicação direta, a comunicação técnica e a comunicação social. Não 

menos importante, a IC nesse ambiente é modelada entre esses níveis apresentados, assim 

como as informações que os processos geram, em outras palavras, a IC está atrelada aos 

processos comunicativos em constantes interações técnicas e sociais.  

Não é sem razão, que a IC manifesta-se como aliada das organizações para o 

conhecimento de suas potencialidades e pela busca constante de informações, que é resultado 

de seu processo. Contudo, seus mecanismos de investigação não podem estar deslocados da 

cultura organizacional.  

 

Considerações 

A comunicação é parte inerente vinculada ao desempenho corporativo no todo da 

organização. Neste contexto, ela perpassa por toda dimensão do processo de inteligência 

competitiva onde seu funcionamento só é de fato estabelecido através do processo 

comunicacional e informacional. A importância de mencioná-la como um processo se dá 

justamente porque a mesma não possui um começo, meio e fim, o que possibilita uma melhor 

visualização de seus elementos. 

Nesse sentido, é importante estudar a IC em seus aspectos comunicacionais e culturais, 

pois estes são elementos que refletem e determinam as ações, relações e interações no 

ambiente. Para esta reflexão, é necessário observa-la como um modelo de gestão e não como 

uma ferramenta.  

Se o homem constitui um ser de comunicação, e se as organizações são realidades 

construídas por ele, então cabe atribuir este conceito também para as empresas, onde é o 
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espaço que o indivíduo trabalha, constrói relações, atribui valor, tudo em comunicação. Assim 

a comunicação é guiada pela interação social e inseparável do trabalho, e compreende-la 

como estratégia para colaborar com a gestão e o ambiente de mercado da organização, pode 

permitir a consolidação da competitividade.    

Portanto, infere-se que a cultura e a comunicação organizacional, exercem grande 

influência no modo como é gerada e compartilhada a informação para os tomadores de 

decisão, para que se coloque o conhecimento em ação. Dedicar-se a estes elementos-chave 

que alicerçam todas as atividades de IC é fundamental para entender como acontecem às 

interações nos processos organizacionais.  
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Resumo 

Este artigo propõe uma reflexão sobre o tema da construção das identidades nos ambientes 

online a partir novos espaços simbólicos desenvolvidos na internet. A proposta é avaliar como 

os processos comunicacionais tem sofrido interferência das novas tecnologias de informação e 

comunicação, modificando a forma como nos relacionamos no campo da interação, do 

consumo e da cultura. O caminho para a análise é o paradigma da complexidade, que 

acreditamos ser um caminho interpretativo significativo para a abordagem do fenômeno que 

analisamos. 

 

Palavras-chave: Identidade; Cibercultura; Complexidade. 

 

 

Introdução 

A utilização da internet representa muito mais do que apenas um espaço de 

entretenimento ou uma ferramenta que possibilita contato com informações. Na internet se 

desenvolve um microcosmo do todo que são as relações humanas. É comum o alerta de que as 

pessoas no século XXI têm perdido o interesse pela vida social e que a tecnologia tem 

afastado os seres humanos tornando a vida cada vez mais artificial. Contra esse tipo de 

argumento, devemos lembrar que a vida nas comunidades virtuais é a vida das pessoas reais.  

Não são máquinas que acessam comunidades, compartilham arquivos, mobilizam 

pessoas em torno de causas que acreditam, constroem blogs e produzem e divulgam sua arte. 

As máquinas, criadas pelos seres humanos, são os suportes utilizados para que tais tarefas 

possam ser realizadas. O problema maior, no entanto, é reconhecer que, de fato, existe mais 

do que a simples utilização de uma máquina. As tecnologias digitais, mais do que qualquer 

outra tecnologia, lançam a questão: o que é o real? A proposta deste artigo é discutir 

justamente a questão das identidades no ciberespaço. Com isso pretendemos contribuir com a 

compreensão do ambiente cultural e social com o qual convivemos na atualidade. 
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Pessoas e máquinas na cibercultura 

O usuário que utiliza a internet, para qualquer fim que seja, não é apenas um ser 

humano que manipula uma máquina, mas um ser humano imerso em um processo contínuo, 

interagindo com outras pessoas através das máquinas. Lúcia Santaella (2003) utiliza o termo 

“corpo plugado” para definir a situação imersiva da realidade virtual, que pode, segundo a 

autora, se dar em vários níveis de imersão, tais como:  

1) imersão por conexão, quando o corpo utiliza, por exemplo, um computador, através 

do qual a relação de imersão é mediada; 

2) imersão através de avatares, quando o corpo incorpora uma máscara, uma persona 

diferenciada, através da qual se move e estabelece relações no ciberespaço; 

3) imersão híbrida, quando o corpo vivencia a mistura do presencial com o virtual, 

como na contemplação de um vídeo em 3D; 

4) telepresença, quando o corpo se sente presente em um local distante e interage com 

o novo ambiente, jogando com os conceitos de ubiquidade e simultaneidade; 

5) ambientes virtuais, quando o corpo está imerso em uma simulação de realidade 

virtual, inconsciente do ambiente real. 

Todas estas possibilidades já colocam, em seus próprios conceitos, a complexidade da 

ideia de identidade dentro do ciberespaço. Por muito tempo a identidade foi entendida como 

um conjunto de características próprias e exclusivas que permitiam a sensação de 

personificação do indivíduo. No ciberespaço, no entanto, a identidade pode ser isso, mas pode 

ser também muito mais. Assim, provavelmente, o mais correto é afirmar que cada um possui 

identidades, no plural mesmo. Se Rousseau (1994) já reconhecia que a vida social exigia 

máscaras e dissimulações, é preciso reconhecer que o número destas máscaras não diminuiu, 

mas aumentou por interesse de cada um que decide usá-las. Em geral, é possível que isso 

aconteça pela sensação de desprendimento que a conexão no ciberespaço permite: 

 

O usuário aprende sinestesicamente e proprioceptivamente nesses sistemas 

que os limites do eu se definem menos pela pele do que pelos círculos de 

feedback que conectam o corpo e a simulação em um circuito integrado 

tecnobiológico. (SANTAELLA, 2003, p.306) 

 

O processo de construção de identidades pode se dar pelo caminho apresentado por 

Santaella ou talvez ocorra simplesmente pela possibilidade de cada um sentir-se como parte 

de uma construção coletiva onde as forças que se medem não são tão desiguais. Com a 

quantidade excessiva de informações e com a perspectiva real de acesso e discussão sobre os 
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dados que podem ser acessados instantaneamente na internet, é animador para qualquer um 

perceber que ninguém está sozinho neste ambiente de imensidão e, mais ainda, que ninguém 

está no controle. 

 

Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e 

fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em 

recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver 

mais informações sobre determinado assunto do que alguém possa guardar 

na cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre nós sobre a 

mídia que consumimos. Essas conversas geram um burburinho cada vez 

mais valorizado pelo mercado das mídias. O consumo tornou-se um processo 

coletivo (...) (JENKINS, 2009, p.30). 

 

Claro que este processo de construção de uma nova identidade desemboca nas formas 

como consumimos produtos tanto quanto nos relacionamentos que temos com outras pessoas. 

A questão é reconhecer o limite, dentro de um ambiente de estímulo à liberdade e de 

possibilidades aparentemente infinitas, do que é humano e do que é meramente ilusão. Se 

antes existiam muitos cidadãos comuns, consumidores em geral, e uma indústria da cultura, 

com um número menor de pessoas no controle dos posicionamentos estéticos e ideológicos 

em torno dos produtos artísticos, hoje cada um pode exercer qualquer papel.  

 

A evolução contemporânea da liberdade de expressão no ciberespaço, assim 

como a explosão quantitativa e qualitativa da web e de suas diversas 

ferramentas interativas, participativas e colaborativas, parece caminhar para 

uma situação onde todas as instituições, empresas, grupos, equipes e 

indivíduos tornar-se-ão sua própria mídia e animarão a comunidade virtual 

que corresponde à sua zona de influência social. (LEMOS & LÉVY, 2010, 

p.27) 

 

Ser a própria mídia implica também em lidar com formas específicas de autopromoção 

e autoapresentação. A forma como cada qual se apresenta, nas comunidades em que participa, 

nos blogs, com cada máscara que assume, define um pouco do jogo de identidades que 

acontece na internet. A busca pela reputação, pelo poder de influenciar outros internautas, de 

criar um conteúdo supracitado ou um vídeo com milhares de acessos, parece hoje ser 

equivalente ao sonho do século XX de conseguir 15 minutos de fama na televisão. A 

diferença é que antes se sonhava calado, enquanto hoje cada um exterioriza seu sonho em alto 

e bom som. Como bem lembra Jenkins, “Se o trabalho de consumidores de mídia já foi 

silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos” (JENKINS, 

2009, p.47).  
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Além disso, vale lembrar que cada consumidor pode assumir também a persona de 

produtor e, na vastidão da internet, é nas redes sociais online que estes novos consumidores, 

com múltiplas identidades, se digladiam por espaço e reconhecimento. O surgimento e a 

ampliação destas redes sociais dão mostras de que elas não são apenas modismos e que nelas 

se desenvolverá boa parte do pensamento e da produção cultural do século XXI. No próximo 

tópico faremos uma investigação de dentro das redes sociais, procurando identificar as 

características essenciais deste ambiente de referência no meio virtual.  

 

As redes sociais como reflexos de paradigmas 

Discutiremos aqui a questão das redes sociais virtuais e a importância destas no espaço 

da construção das identidades que desenvolvemos no ambiente simbólico do ciberespaço. 

Antes, no entanto, queremos demonstrar como o debate sobre as redes sociais não se sustenta 

como um anseio único do século XXI, mas surge de uma necessidade de encontrar um novo 

paradigma que substitua o modelo cartesiano em que, de certa forma, ainda estamos inseridos. 

Quando alguém utiliza o termo “redes sociais”, a referência imediata é pensar esta expressão 

aliada à palavra “internet”. No entanto, nem todas as redes sociais são online, ou seja, nem 

todo processo que envolve um grupo em torno de uma rede social comunicativa e cultural se 

dá virtualmente à maneira do ciberespaço. Da mesma forma, nem todas as propostas de 

compreensão da realidade social a partir do conceito de “rede” se deram a partir do advento 

da internet. Raquel Recuero, no livro Redes Sociais na Internet, sintetiza bem a questão: 

 

O estudo das redes sociais (...) não é novo. O estudo da sociedade a partir do 

conceito de rede representa um dos focos de mudança que permeia a ciência 

durante todo o século XX. Durante todos os séculos anteriores, uma parte 

significativa dos cientistas preocupou-se em dissecar os fenômenos, 

estudando cada uma de suas partes detalhadamente, na tentativa de 

compreender o todo, paradigma frequentemente referenciado como 

analítico-cartesiano. A partir do início do século passado, no entanto, 

começam a despontar estudos diferentes, que trazem o foco para o fenômeno 

como constituído das interações entre as partes. (RECUERO, 2009, p.17) 

 

A proposta analítico-cartesiana, apontada por Recuero, é clara: trata-se de uma 

tentativa de constituição de uma ciência universal, que pudesse oferecer um fundamento 

comum a toda e qualquer ciência que se pretendesse como tal. A perspectiva de Descartes, 

enunciada no Discurso do método (DESCARTES, 1973, p.33-79), atende ao espírito da 

época. Descartes é um filósofo do século XVII, momento em que a ciência reflorescia, ou 

buscava espaço para isso, depois de um longo período de domínio, controle e supressão do 
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conhecimento imposto pela igreja católica. Era natural, portanto, que os cientistas e filósofos 

estivessem ansiosos por um método universal e eficaz que possibilitasse o progresso que foi 

fortemente inibido até então. Neste sentido, o método cartesiano é extremamente simples e 

eficaz. Podemos resumir a proposta cartesiana nos seguintes passos
34

: 

1) Em primeiro lugar, para Descartes, em hipótese alguma se deve admitir por 

verdadeira qualquer proposição da realidade sem uma evidência total. Tudo pode, e deve, ser 

posto em dúvida. Esse é um cuidado necessário para que o pesquisador não se deixe levar 

pelas ilusões dos sentidos ou por opiniões pré-concebidas. 

2) A seguir Descartes afirma que não se pode estudar um problema a partir do todo. A 

complexidade do problema e de suas partes certamente turvaria a visão do pesquisador. Sendo 

assim, uma condição necessária para uma pesquisa bem sucedida é dividir o todo em partes, 

no máximo de partes possíveis. É exatamente este o momento analítico da pesquisa. 

3) Um terceiro momento do método é realizar o processo inverso do anterior, ou seja, 

reorganizar as partes, estudando cada uma em separado, da mais simples para a mais 

complexa, realizando a síntese.  

4) Por fim, Descartes propõe que se faça o maior número de enumerações e revisões 

que possa fazer, para se ter a certeza de que nada foi omitido. 

Como havíamos dito antes, trata-se de um método bem simples e genérico o suficiente 

para poder ser aplicado às mais diversas ciências e, sem dúvida alguma, boa parte do 

espantoso progresso científico que a humanidade vivenciou desde o século XVII se deve à 

adoção da proposta cartesiana.  

Mas esta proposta nos trouxe também, além do progresso técnico e científico, muitos 

problemas. Com esse modelo de ciência ocorreu uma separação intensa entre o ser humano e 

o resto da natureza, gerando boa parte dos problemas ecológicos com os quais cada um tem 

que conviver hoje; as instituições acadêmicas estabeleceram uma divisão do conhecimento 

por departamentos que (diferentemente do que acreditava Descartes) não estão sendo 

facilmente religados; os cientistas criaram hierarquias entre as diversas ciências acreditando 

que umas são mais científicas do que outras e, por isso, também mais importantes e 

necessárias, por atenderem a certos padrões universais de metodologias
35

; ocorreu uma cisão 

entre a valorização da arte como elemento de conhecimento, sendo esta, na maior parte das 

vezes, relegada ao campo do mero entretenimento etc.  

                                                 
34

 Descartes desenvolve esses quatro passos do método analítico na segunda parte da obra “Discurso do Método” 

(Descartes, 1973, p.45-46) 
35

 E não é esse um dos grandes problemas que as ciências humanas enfrentam ainda hoje na academia? 
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Muitas críticas, naturalmente, surgiram ao modelo cartesiano, fosse por suas 

consequências ou mesmo por interesse em criar outras metodologias, ainda mais eficazes. 

Dentro das ciências humanas, uma das tentativas de superação mais interessantes talvez tenha 

sido a do antropólogo e filósofo francês Edgar Morin, que em diversas obras defendeu um 

novo paradigma para o conhecimento e para o encaminhamento das ciências: o paradigma da 

complexidade.  

 

A complexidade como possibilidade de compreensão das identidades no ciberespaço  

No livro Ciência com Consciência, Edgar Morin defende a tese de que a complexidade 

não tem sido considerada pelos autores da epistemologia contemporânea, sendo exceção 

apenas Gaston Bachelard, “que considerou a complexidade como um problema fundamental, 

já que, segundo ele, não há nada simples na natureza, só há o simplificado” (MORIN, 2007, 

p.175).  

O simples uso do termo “complexidade” já revela uma intenção completamente 

diferente daquela defendida por Descartes. Enquanto este procura simplificar o conhecimento, 

eliminando as contradições, Morin entende que a realidade, sendo complexa, só pode ser 

compreendida em suas contradições inerentes. Simplificar, neste sentido, longe de resolver 

nossos problemas, cria apenas mais ilusões. Justamente para defender sua tese, Morin 

apresenta dois mal-entendidos em relação à questão da complexidade. O primeiro consiste em 

“conceber a complexidade como receita, como resposta, em vez de considerá-la como 

desafio...” (MORIN, 2007, p.176). O segundo é “confundir a complexidade com a 

completude” (MORIN, 2007, p.176). A proposta apresentada por Morin, em oposição à 

perspectiva cartesiana e aos caminhos que praticamente todas as ciências adotaram pelo 

menos até o século XIX, é compreender a complexidade como aquilo que, sendo 

multidimensional, não oferece todas as respostas, mas respeita as diversas dimensões do 

conhecimento. Partindo desta proposição, Morin apresenta aspectos da complexidade que, 

dentro do paradigma cartesiano, jamais poderiam ser considerados como parte de qualquer 

pesquisa. São exemplos do que estamos falando a aceitação de que o acaso e a desordem estão 

presentes em todo processo de conhecimento e não podem ser desprezados, a eliminação das 

tentativas de uma abstração universalista, deslocando até mesmo conceitos aparentemente 

sólidos como os de singularidade, localidade e temporalidade e a assimilação das 

incalculáveis séries de interações e “inter-retroações” (MORIN, 2007, p.179) que podem 
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ocorrer entre objetos e seres humanos e entre os seres humanos uns com os outros, tornando 

impossível uma divisão do conhecimento por partes. 

Edgar Morin procura mostrar que não basta apenas trabalhar com a auto-organização, 

mas precisamos também de uma eco-organização. Além disso, uma caraterística essencial da 

complexidade é a condição da “volta do observador na sua observação” (MORIN, 2007, 

p.185), considerando que a neutralidade do pesquisador é muito mais um esquema abstrato do 

que uma realidade palpável. A partir disto surge a regra de complexidade de Morin: “o 

observador-conceptor deve se integrar na sua observação e na sua concepção” (MORIN, 

2007, p.185). 

Acreditamos que o pensamento em “rede” implica necessariamente em uma aceitação 

da natureza complexa das relações humanas. Hoje, vivemos na iminência de um tipo de 

convivência social e cultural que, de certa forma, confirma as ideias de Morin. Nunca foi tão 

claro para as ciências em geral que a hiperespecialização é também, e necessariamente, um 

hiperatrofiamento. Como afirma Morin: “a hiperespecialização impede de ver o global (que 

ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui)” (MORIN, 2003, p.13). 

As discussões e problemas levantados em um sistema de “rede” são problemas que 

não podem ser parcelados. E, mais do que isso, qualquer problema, mesmo estando situado a 

partir de uma realidade muito específica, está também relacionado com um todo. Essa cisão, 

essa ruptura abrupta que a ciência moderna insistiu em fazer entre os campos do 

conhecimento e entre os problemas mais ou menos significantes, de certa maneira impede que 

cada um possa compreender a complexidade como uma necessidade e não como outro 

problema. 

A visão reducionista que imperou durante tantos séculos oferecia a vantagem de focar 

a atenção em problemas bem específicos, tornando-os solucionáveis. A questão, no entanto, é 

que a solução de parte do problema deixa pra trás outra parte, que fica no limbo do 

conhecimento. Assim, como afirma Morin, no livro A cabeça bem-feita, um dos grandes 

problemas que temos hoje é não saber como abordar nossas questões essenciais, é não saber 

que direção tomar (MORIN, 2003). O mundo de hoje é um mundo cada vez mais planetário. 

A internet, as novas mídias, os avanços técnicos e artísticos comprovam isso. Daí o nosso 

imenso desafio: “quando mais planetários tornam-se os problemas, mais impensáveis eles se 

tornam. Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, 

inconsciente e irresponsável” (MORIN, 2003, p.15).  
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A proposta do pensamento complexo é que o conhecimento bem conduzido consegue 

situar as informações em seus próprios contextos sem a necessidade de operar cisões no 

problema global. Uma habilidade natural da inteligência humana é a capacidade de 

contextualizar, que junto com a capacidade de integrar permite que o conhecimento seja 

acessado a partir de suas contradições inerentes. A ciência moderna, no entanto, nos ensinou a 

atrofiar essas qualidades.  

Mas uma pergunta importante é: por que só agora a humanidade se dá conta disso, se 

tantas foram as tentativas de pensadores corajosos em nos alertar sobre os problemas da 

hiperespecialização? Acreditamos que o motivo é que só agora, com a tecnologia e com o 

acesso quase irrestrito às informações, a humanidade conseguiu experimentar o que por muito 

tempo foi apenas promessa. Enquanto muitos autores e escolas de pensamento 

(Schopenhauer, Nietzsche, a psicanálise, a fenomenologia e praticamente toda a sociologia e a 

antropologia do século XX) levantaram essas questões essenciais sobre o conhecimento como 

um todo, o modelo cartesiano de ciência continuava apoiado em seus sucessos e em seu 

progresso, prometendo, tal como no mais lúdico devaneio iluminista, que um dia o 

conhecimento seria acessível à grande maioria da população e que nesse momento a razão 

traria prosperidade, vencendo as superstições e malícias subjetivas que insistiram em manter a 

humanidade no atraso. 

Pois bem, esse dia tão almejado chegou. Há informação por todo lado, o conhecimento 

é difundido das mais diversas formas, a biblioteca de Alexandria encontrou sua realidade na 

internet. Logo, o ocaso humano deveria acabar. Mas não acabou. Parece existir ainda mais 

confusão e problemas do que nunca. Mas na verdade não há mais confusão, o que permanece 

é o mesmo. Estamos repletos de informações, mas não conseguimos assimilar um terço do 

que temos e mesmo que conseguíssemos não saberíamos o que fazer com isso. Afinal de 

contas, fomos educados para separar, simplificar, diluir.  

 

(...) os conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. Não 

conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de considerar a 

situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os 

grandes desafios de nossa época. Não conseguimos integrar nossos 

conhecimentos para a condução de nossas vidas. (MORIN, 2003, p.17) 

 

A nossa tentativa até aqui foi demonstrar que a humanidade precisa e está mudando a 

forma como compreende a realidade. Essa oposição de paradigmas é bem exemplificada 

através das propostas de Descartes e Edgar Morin. Como procuramos evidenciar, a 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

81 

perspectiva cartesiana se esgotou em seus problemas, ainda que tenha beneficiado a todos 

com o avanço tecnológico e com o progresso nos mais diversos campos do conhecimento. No 

entanto, apesar deste progresso, ou por causa dele, a humanidade começou a perceber que é 

necessário pensar o conhecimento através de outra lógica: 

 

(...) a ideia de que ordem, desordem e organização devem ser pensadas em 

conjunto surge de diferentes pontos de partida. A missão da ciência não é 

mais afastar a desordem de suas teorias, mas estudá-la. Não é mais abolir a 

ideia de organização, mas concebê-la e introduzi-la para englobar disciplinas 

parciais. Eis por que um novo paradigma talvez esteja nascendo... (MORIN, 

2003, p.114)  

 

A proposta de Morin, de reformar o pensamento e “ecologizar” as disciplinas 

(MORIN, 2003, p.115), ou seja, considerar tudo aquilo que é contextual a cada disciplina até 

o ponto em possamos chegar a um tipo de “metadisciplina”, ultrapassando o próprio modo 

diluído como vemos a realidade e superando por completo o paradigma cartesiano ainda 

vigente, nos parece ser a mais coerente e inevitável das saídas. Mais do que isso: acreditamos 

que isso já está acontecendo e que a discussão sobre as redes sociais justificam de certa 

maneira esta afirmação.  

 

Redes sociais na internet: construção simbólica e negociação de identidades 

A sociedade está ligada às mídias de maneira intensa. Qualquer processo midiático 

que envolva determinado tipo de circunstância econômica ou política em uma sociedade 

qualquer não pode ser considerada de forma isolada. Na verdade todo processo midiático 

existe dentro de uma lógica da própria sociedade. Logo, é impossível compreender uma mídia 

desconsiderando-se a sociedade e vice-versa. De acordo com Lúcia Santaella as mídias  

 

são inseparáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de 

criar, de modo que o advento de cada novo meio de comunicação traz 

consigo um ciclo natural que lhe é próprio e que fica impregnado de todas as 

contradições que caracterizam o modo de produção econômica em que um 

tal ciclo cultural toma corpo (SANTAELLA, 2003, p.117). 

 

Neste sentido uma forma de organização em termos de “rede social” só pode acontecer 

a partir de uma sociedade que demande uma necessidade desta forma de organização. Além 

disso, precisamos somar a essa demanda social os interesses particulares, que criam o nível 

simbólico da estrutura de uma rede social.  
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Cada imaginação diferenciada se apropria da www de uma maneira própria. 

Para os arquitetos, urbanistas (...) a web é uma cidade virtual em expansão 

(...). Para autores, acadêmicos, livreiros e editores, é uma abrangente fonte 

de consulta (...). Para os curiosos, é um lugar de buscas intermitentes, 

apropriadas a demandas insaciáveis. (SANTAELLA, 2003, p.120-121) 

 

Mais uma vez é importante apontar que nada disso é novo ou próprio da internet. O 

ramo da antropologia simbólica, representada por Marcel Mauss, Clifford Geertz e Claude 

Lévi-Strauss, dentre outros, já discutia essa percepção da estrutura simbólica da cultura muito 

antes de existirem as redes sociais online. Em linhas gerais, a proposta da antropologia 

simbólica é que a cultura é um sistema coletivo de símbolos e de significados. Os símbolos 

são criados pelos seres humanos e sua assimilação ocorre a partir da cultura em que se está 

inserido. De certa maneira, os símbolos surgem por acordos coletivos, por convenções, que 

estabelecem certo sentido e significado para determinados gestos e expressões linguísticas, 

por exemplo. 

O mais importante, no entanto, é que sendo a cultura um sistema de símbolos 

coletivamente produzidos, é possível deduzir que esses símbolos podem ser “lidos”, podem 

ser interpretados, tanto através das imagens, como da fala e mesmo através dos corpos de cada 

indivíduo. Retomando a observação de Lucia Santaella sobre a internet e a partir da aceitação 

de sua premissa, qual seja, a afirmação de que internet cria um espaço de construção 

simbólica onde cada pessoa cria um significado próprio para o seu uso, podemos então 

concluir que as redes sociais não se desenvolvem a partir de um interesse corporativo ou 

comercial unicamente.  

O que ocorre é na verdade um espaço multifacetado que permite muitas interpretações. 

E isso porque é essencialmente impossível catalogar o interesse de cada um dos usuários que 

se interessa pelas redes sociais
36

. De acordo com Pierre Lévy e André Lemos, as redes sociais 

representam uma nova de maneira de “fazer sociedade” (LEMOS & LÉVY, 2010, p.101). 

Num tópico intitulado As comunidades e redes sociais on-line, do livro O futuro da internet, 

os autores abordam a questão pontuando algumas diferenças. Para eles uma sociedade se 

constitui de agrupamentos econômicos, urbanos, relações de poder, ou seja, os interesses 

estão no nível macro. Já as comunidades lidam com conceitos como intimidade pessoal e 

proximidade, quer dizer, se situam no nível micro. 

                                                 
36

 Naturalmente, esta condição típica dos sistemas simbólicos gera um problema metodológico interpretativo. E 

no caso da internet esse problema se amplia. O caminho mais apropriado nos parece ser trabalhar com uma 

pesquisa de campo a partir de um recorte através do estudo de micro-universos. Assim, queremos pontuar que o 

reconhecimento de que a internet representa um espaço de múltiplas interpretações não implica que ela não pode 

ser estudada de forma minimamente segura. 
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Essa diferença entre sociedade e comunidade é importante para acentuar uma 

conceituação de comunidade virtual
37

: “Uma comunidade virtual é simplesmente um grupo de 

pessoas que estão em relação por intermédio do ciberespaço” (LEMOS & LÉVY, 2010, 

p.101). Em poucas palavras, portanto, é possível afirmar que as comunidades virtuais estão no 

centro do ciberespaço, já que esse só faz sentido a partir da interação entre seus usuários. A 

partir deste conceito de comunidade virtual Lemos e Lévy passam a discutir as propriedades 

do aspecto comunitário, afirmando que 

 

(...) com as comunidades virtuais e as atuais redes sociais do ciberespaço, 

seus membros compartilham um espaço telemático e simbólico (mensagens 

instantâneas, blogs, softwares sociais, microblogs, websites) mantendo certa 

permanência temporal e fazendo com que seus participantes sintam-se parte 

de um agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de outros que 

podem se dar no mesmo espaço telemático sem, no entanto, guardarem 

qualquer vínculo afetivo e/ou temporal (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 102) 

 

Com isso os autores procuram defender a ideia de que nem todo tipo de agrupamento 

será comunitário, já que isso depende também de um sentimento próprio de “pertencimento 

simbólico” (LEMOS & LÉVY, 2010, p.102), mais do que da simplesmente possibilidade de 

se visualizar o conteúdo disponível na internet. Essa perspectiva das redes sociais como 

estrutura está presente também na análise Raquel Recuero. Para a autora... 

 

Uma rede (...) é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores
38

. A 

abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 

possível isolar os atores sociais e nem suas conexões (RECUERO, 2009, 

p.24) 

 

A perspectiva apontada pela autora é que as redes sociais na internet se constituem a 

partir de uma estrutura social mediada por computadores. Não se trata, portanto, de algo 

completamente diverso de uma rede não virtual, apenas a mediação é que se dá em um meio 

diferente. 

 

 

                                                 
37

 Muitos autores (André Lemos, Pierre Lévy e Lúcia Santaella, por exemplo) utilizam os termos comunidade 

virtual e redes sociais praticamente como sinônimos, mas não exatamente. As comunidades virtuais englobam as 

diversas formas de socialização através da internet, como blogs, jogos eletrônicos coletivos, grupos de discussão 

e também as redes sociais propriamente ditas, que possuem características próprias. 
38

 Recuero define as redes sociais como “um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; 

os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)” (RECUERO, 2009, p.24). 
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Considerações 

A questão da construção de identidades no âmbito das redes sociais se relaciona com o 

termo “estrutura”. Claude Lévi-Strauss (1985) define o modelo científico chamado “estrutura” 

com base em algumas condições. Para o autor um modelo estrutural é aquele que, em 

primeiro lugar, se organiza a partir de um sistema, ou seja, os elementos que compõem a 

estrutura se relacionam uns com os outros e qualquer modificação em uma parte implica em 

uma modificação no todo. 

No caso das redes sociais na internet esta característica pode ser percebida no conjunto 

dos atores e das conexões realizadas entre eles. Sem uma das partes ou com uma modificação 

no comportamento ou mesmo no tipo de interação realizada entre os atores, a conexão deixa 

de ser a mesma. As redes sociais se organizam, portanto, estruturalmente, e seus elementos 

isolados não se constituem com uma micro-rede. Outro ponto apresentado por Lévi-Strauss é 

que o modelo estrutural é suscetível a transformações, quer dizer, existe um certo tipo de 

dinâmica que caracteriza o movimento da estrutura e dos modelos que ela cria. Isso é 

importante para que se perceba que o modelo estrutural não implica em uma percepção 

estática da cultura, antes o contrário.  

Na internet essa característica também se faz presente. As redes sociais estão em 

movimento constante, modificando as formas de interação e propondo atualizações constantes 

na forma como nos relacionamos com os outros. Quem usa a internet desde o fim da década 

de 1990, por exemplo, reconhece que o ambiente virtual é hoje completamente diverso 

daquele. O que existe hoje é um novo modelo estrutural. Uma questão importante levantada 

por Lévi-Strauss, no entanto, é que, em um modelo de estrutura, é possível minimamente 

prever como o modelo estrutural reagirá se um elemento do todo é modificado. Nas redes 

sociais na internet, contudo, o processo de interações e construções simbólicas parece ser 

muito mais suscetível às indeterminações e ao acaso. 

A internet é um ambiente complexo, que envolve um grande número de variáveis e 

possibilidades. Os caminhos de interpretação que conseguimos atingir para discorrer sobre as 

identidades nos ambientes online ainda são muito vagos, mas talvez isso não seja 

necessariamente um problema – no sentido negativo do termo –, mas apenas uma condição 

inerente ao ciberespaço. Os caminhos interpretativos para compreender esse ambiente onde 

tantas identidades são construídas e transformadas a cada instante ainda estão por vir,  
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Resumo 

Este artigo apresenta relato de estudo dos usuários da TV UFG, em que teve como objetivo 

central identificar as demanda dos usuários do  arquivo de imagens. Este trabalho foi 

importante a medida que proporcionou conhecer  os usuários dos documentos audiovisuais 

que são os que usufruem das informações contidas nestes documentos, tais como repórteres, 

jornalistas, editores, produtores. Além disto, também foi possível concluir que a opinião dos 

usuários do arquivo audiovisual deve ser levada em consideração para que o profissional da 

informação possa prestar atendimento adequado a realidade da TV. 
 

Palavras-chave: Arquivo; Estudo de usuários; Documentação Audiovisual; TV UFG; 

Televisão; Decupagem; 

 

 

Introdução 

O presente artigo é um estudo realizado na TV UFG com intuito de avaliar o 

andamento das atividades de organização, tratamento e recuperação da informação 

audiovisual presente na instituição. Com este estudo, pretendeu-se contribuir com os projetos 

e planos em andamento na TV UFG e também com estudos na área de documentação 

audiovisual na Ciência da Informação, pois se identificou na revisão de literatura brasileira 

que ainda há poucos estudos e pesquisas desenvolvidos nesta área. 

Com este estudo foi possível conhecer mais profundamente os usuários dos 

documentos audiovisuais no processo de busca, acesso e qualidade dos serviços prestados 

pelo arquivo, pois ao longo dos últimos quatro anos, desde a criação do centro de 

documentação, não houve, até o momento, nenhuma avaliação dos procedimentos adotados 

no tratamento dos materiais. Consideram-se usuários de um arquivo de televisão: repórteres, 

editores, produtores, roteiristas e cinegrafistas.  
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A metodologia utilizada foi o estudo de caso com técnicas de abordagem quantitativa, 

tendo sido selecionada a aplicação de questionários eletrônicos aos usuários na ferramenta 

chamada Google Docs®. 

A documentação audiovisual nas emissoras de televisão exige um tratamento técnico 

mais específico pela sua natureza desde a criação, ouso e a disseminação da informação. 

Segundo Oliveira (2013, p.72), 

 

“os bancos de imagens acumulam volumes de informações gigantescos e 

diversificados, atendem a necessidades variadas (...), a gestão estratégica de 

banco de imagens se torna algo imprescindível quando se tem em mente a 

sua eficiência enquanto sistema de pesquisa busca e recuperação de 

imagens.”.  

 

O autor ainda complementa que este tipo de gestão demanda ações, metodologias e 

procedimentos complexos e diversificados, exigindo de quem lida com este tipo de 

informação um conhecimento mais específico e um estudo de suas linguagens para que 

dialoguem de forma eficaz com os tipos de usuários dos materiais produzidos. (Oliveira, 

2013, p.72) 

 

Tratamento da Informação Audiovisual e seus usuários 

A palavra “audiovisual” tem origem latina. Mas a palavra tal qual conhecemos 

atualmente tem origem Norte-Americana, pois foi neste país que começou a se desenvolver as 

primeiras técnicas de som e imagem. No Brasil, somente nos anos 50 esse termo passou a ser 

utilizado e em pouco tempo ao termo “audiovisual” foi acrescentado outros sinônimos como: 

multimeios, recursos audiovisuais, materiais não impressos, materiais especiais, não gráficos, 

materiais não bibliográficos e mídia, tornando assim, um campo de estudo bastante amplo, 

complexo e confundível epistemologicamente, o que dificulta a padronização e a 

conceituação vocabular. 

Segundo ALVES apud CIRNE (2002 p. 117), “um documento audiovisual é um 

documento cuja informação é veiculada através de um código de imagens, fixas ou móveis, e 

de sons, carecendo de um equipamento apropriado para ser visto e ouvido”. Alfonso Rubio 

(2003) afirma que:  

 

 O documento audiovisual, como documento científico participa 

consequentemente das mesmas notas de informação e fonte informativa e se 

integra igualmente no processo informativo-documental: emissor 
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(bibliotecário audiovisual), canal ou meio de transmissão (suporte 

audiovisual), mensagem (documento audiovisual), receptor ou usuário da 

mensagem (documento audiovisual). (Rubio, 2003, p.216) 

 

Para Paloma Hidalgo (2003, p.234), “os documentos audiovisuais são um fenômeno 

relativamente recente no âmbito da documentação, sobretudo se compararmos com a larga 

trajetória dos documentos textuais”. E a mesma autora complementa que os documentos 

audiovisuais são considerados “opacos”, pois, seu conteúdo não é legível ou acessível de 

forma direta, sendo que é necessária a utilização de aparatos de leitura, o que os converte em 

“dependentes” de meios técnicos. Para a autora, documentos audiovisuais são também 

“Multiformes e Incompatíveis” que estão gravados em múltiplos suportes materiais e diversos 

formatos.  

Carlos Alberto Nogueira et. al (2008) complementa que: 

 

A produção de imagens para a televisão e o vídeo envolve em seu processo a 

geração de um grande número de gravação de cenas — material bruto. Na 

edição, apenas algumas cenas são aproveitadas. As gravações não utilizadas 

ou parcialmente utilizadas devem receber tratamento técnico visando a sua 

busca e recuperação para a reutilização em outras produções audiovisuais, e 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando estoques de 

informação. (Nogueira et. al 2008 p. 2) 

 

Os meios de comunicação em especial à televisão formam um arquivo documental 

muito valioso que deve ser organizado e tratado. A quantidade de informação produzida por 

estes meios é bem significativa e consequentemente muito dispersa, que precisa de técnicas 

documentais mais adequadas para que possam ser usadas de forma retrospectiva para melhor 

satisfazer as demandas dos usuários, dentre eles os jornalistas, editores, produtores etc., mas 

também investigadores estudiosos ou o público em geral que requer informação.  

Existem poucos estudos de usuários na área da ciência da informação e mais 

especificamente em um ambiente televisivo. A maior parte dos estudos está relacionada ao 

ambiente de biblioteca.  

Segundo Jardim e Fonseca apud Serra (2011, p.13), “a principal razão de ser de um 

arquivo é o atendimento á necessidade de seus usuários (...) e acrescenta que a administração 

dos arquivos tem que ser focada nos seus clientes e não nos suportes materiais.”.  Neste caso, 

vale ressaltar a importância que um profissional da informação, seja ele arquivista ou 

bibliotecário, ofereça a todos os seus usuários pronto e útil acesso à informação, 

disponibilizando-a de forma adequada.  
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De acordo com Pires(2010, p.5), 

 

“a etapa de realização do estudo de comunidades e usuários deve vir 

diretamente ao encontro das etapas de planejamento e/ou avaliação dos 

serviços oferecidos pelas unidades de informação, para que estas possam 

cumprir sua missão perante a comunidade que servem.” 

 

Este enfatiza também,  

 

“A importância de um estudo de comunidades e usuários se consolida, 

dentre outros fatores, no sentido de adequar os serviços prestados por 

determinada unidade de informação às reais necessidades informacionais de 

seus usuários, vindo sempre ao encontro das etapas de planejamento e/ou 

avaliação desses serviços.”. 

 

A realização de estudos de usuários em um ambiente televisivo é de suma 

importância, pois é necessário que se conheça a real necessidade de seus usuários, sendo que 

o crescimento gradual do acervo e os serviços oferecidos pelo departamento precisam ser 

avaliados de tempo em tempo, detectando falhas para assim poder prestar o melhor serviço. 

Pires, (2010, p. 15), enfatiza que o profissional que lida com toda esta informação 

conheça toda a estrutura televisiva no qual seu usuário está localizado, para que o atenda de 

forma eficaz, e com o estudo de usuário isso é possível, pois assim se descobre suas reais 

necessidades.   

 

A TV UFG e seu Arquivo 

A TV UFG é uma emissora pública, que abrange sinal (14 UHF) na região 

metropolitana de Goiânia e foi inaugurada em 14 de Dezembro de 2009.  É uma concessão da 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE) e a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) a quem a RTVE é associada, a TV UFG integra a rede publica de 

televisão retransmitindo parte da programação da TV Brasil. 

Além de sua programação e de produtos audiovisuais independentes enviados a 

emissora, a TV UFG também transmite produções de outras emissoras ligadas às 

universidades federais brasileiras que são compartilhadas pela rede de Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES).A TAL (Televisión América Latina), o Canal Futura e o Instituto 

Itaú Cultural são outros parceiros que compartilham conteúdos para compor a grade de 
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programação da TV UFG. É transmitido em sinal aberto pelo Canal 14-E UHF e na NET pelo 

canal 13
42

. 

Vale ressaltar que a TV UFG mesmo contendo o nome da UFG não pertence à mesma, 

pois a UFG lutou e fez várias tentativas por vários anos para ter um canal de televisão e não 

conseguiu, pois a legislação não permitia uma autarquia federal ter uma concessão de 

radiodifusão. Segunda a professora Rosana Borges, “o caso da rádio é uma anomalia da 

legislação, mas até hoje não é legalizada”. A forma que a UFG conseguiu de ter o canal de 

televisão, foi criar uma fundação de apoio, que ela é “dona” principal mantenedora. E via 

fundação, foi contemplada com o canal de televisão, TV UFG. 

O arquivo da TV UFG foi criado em Abril de 2010 quatro meses após a inauguração 

da TV com o intuito de preservar a memória institucional através da organização dos 

programas, imagens e entrevistas brutas, ou seja, aquelas que não passaram por nenhum tipo 

de edição e que integram o banco de imagens. O setor de arquivo é vinculado à Coordenação 

de Produção e Imagem no qual pertence à Gerência da TV UFG. 

O acervo é composto pelos programas Conexões, Faz o Quê e o mais recente Viver 

Ciência, pelos interprogramas Conhecendo a UFG, Ei! e Documentários e todos são 

armazenados em fitas mini-dvs. Além dos programas, desde 2012 encontram-se no acervo 

DVDs de transmissões de colações de grau e reuniões de conselhos da universidade. 

Dentre os serviços prestados pelo arquivo de imagens destacamos o atendimento ao 

usuário nas buscas de imagens com vários conteúdos(pesquisas de imagens, entrevistas, etc.), 

decupagem das fitas que chegam das gravações externas e de DVDs.  

Sobre a decupagem destacamos uma breve definição da mesma 

 
“é uma atividade que faz parte da análise da informação nas imagens em 

movimento, consiste na descrição da expressão audiovisual em elementos 

mínimos e unidades (desconstrução, decomposição) [...]. É um método e 

instrumento ligados ao processo de gestão da informação que possibilita uma 

eficiente indexação e construção de pontos de acessos aos documentos 

audiovisuais para o público usuário de um arquivo [...]” (CARMONA, 1991 

apud OLIVEIRA, 2013, p.36) 

 

A maior parte do acervo está cadastrada no software Profitas®
43

. Antes da 

implantação deste software, todo o acervo era cadastrado em fichas elaboradas no Microsoft 

                                                 
42

 FONTE: Página institucional da TV UFG (http://www.tvufg.org.br/a_tv_ufg/) 
43

Um software de decupagem de fitas para vídeo-produtoras, agências, editoras e jornalistas, que permite 

organizar eletronicamente o acervo de fitas e claquetes armazenadas na empresa, facilitando a localização de 

registros de imagens (comerciais, programas, vídeos, reportagens, campanhas políticas, etc.). (Fonte: 

http://www.powertec.net/profitas.html ) 

http://www.powertec.net/decupagem.html
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Office Word® e muitos cadastros ainda não foram migrados para o software. Esta atividade 

está sendo feita gradualmente, intercalando com as atividades que estão sendo feitas 

diariamente pelo arquivo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para a realização desta pesquisa, optamos pela pesquisa aplicada com uma abordagem 

quantitativa que segundo Gil (2011, p. 27) é “considerada como tudo que pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las.” A pesquisa também se constitui como um estudo de caso, pois o mesmo é 

caracterizado pelo estudo profundo, exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado.  

Uma amostra é um subgrupo da população de interesse (do qual foram coletados 

dados e que foram definidos ou delimitados antecipadamente com precisão) e deve ser 

representativo dessa população a fim de obter as informações desejadas. Sendo assim, o 

universo da pesquisa foi de 6 profissionais responsáveis pela edição, 2 repórteres,  4 

produtores, 2 roteiristas,  além de 5 outros profissionais que não se encaixaram nestas 

categorias tais como coordenadores e diretores, totalizando 19 profissionais diretamente 

ligados ao Arquivo da TV UFG. 

Deste universo, 11 profissionais responderam ao questionário, representando assim 

uma amostra significativa de 57.89%. A técnica utilizada foi a de amostragem aleatório 

simples. Os questionários eletrônicos foram enviados para o e-mail de cada um dos 

colaboradores no período de 01 a 30 de Abril de 2014. Os mesmos foram compostos de 10 

questões sendo 8 fechadas [múltipla escolha] e 2 abertas [discursivas] visando identificar os 

hábitos e preferências dos usuários, avaliar o andamento das atividades e medir o nível de 

satisfação quanto aos serviços oferecidos pelo arquivo, pois ao longo de quatro anos de 

existência o mesmo não havia sido avaliado nenhuma vez. 

As questões foi sobre o turno de trabalho do usuário, em qual categoria profissional 

ele pertencia [editor, repórter, produtor, cinegrafista, roteirista, etc.], qual a freqüência do uso 

do arquivo, se ele costumava preencher as informações quando o material chegava das 

gravações na externa, qual o tipo de material costumava solicitar no arquivo, como solicitava 

e se detalhava a pesquisa. Além de avaliar a qualidade da recuperação das informações. Por 

fim, perguntou-se a opinião sobre o departamento e sugestões de melhorias para o mesmo. 
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Para esta investigação empregou-se um questionário eletrônico elaborado no Google 

Docs® que é uma ferramenta bem simples de aplicativos online que inclui editores, 

compartilhadores de textos, criação de formulários etc. e possibilita acompanhar as respostas 

dos usuários assim como criar gráficos e porcentagens de acordo com o andamento das 

respostas, facilitando em muito a pesquisa. 

 

Apresentação e Análise dos Resultados 

Apresentamos logo abaixo os resultados da pesquisa assim como a análise dos 

mesmos. No primeiro gráfico (GRAF. 1) observa-se que a maioria dos usuários (55%) 

trabalha no período da manhã. Dois usuários informaram que trabalham nos dois turnos e 

apenas três (27%) responderam que trabalham no período da tarde. 

 

 

  

Gráfico 1: Turnos de trabalho dos usuários da TV UFG 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico abaixo, (GRAF. 2) quanto à categoria dos usuários percebe-se que há mais 

produtores (33%) do que editores repórteres e roteiristas. Três profissionais disseram que 

pertencem em outra categoria. Um deles é Diretora de Produção e os outros dois são 

Coordenadores de Jornalismo e de Programação, respectivamente.  
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Gráfico 2 – Categorias de usuários 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

No gráfico subsequente (GRAF. 3), questionou ao usuário qual a frequência que o       

mesmo utilizava o arquivo, (45%) dos usuários utilizavam o arquivo 2 a 3 vezes por semana e 

constatou-se também que os usuários são os editores. Este resultado de certa forma era 

esperado, pois os editores precisam de materiais quase que diariamente para elaborar os 

programas pelos quais são responsáveis e para isto utilizam o arquivo com mais frequência. 

Porém, percebe-se também que os produtores utilizam os arquivos com bastante 

freqüência, pois normalmente precisam saber quais imagens ou entrevistas já foram 

produzidas para que não seja preciso gravar novamente poupando tempo da equipe e 

conseqüentemente custo.  

 

 

Gráfico 3 – Freqüência do uso do arquivo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 4 – Preenchimento das informações 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O resultado do gráfico cinco (GRAF.5) mostra qual tipo de material o usuário mais 

solicita no arquivo. A maioria respondeu que solicitavam imagens (31%), seguido do pedido de 

entrevistas (22%).  

Nesta questão vale ressaltar o item “capturas de materiais” que está diretamente ligado à 

solicitação de imagens e entrevistas. Todos os materiais produzidos pela TV UFG estão 

armazenados em fitas mini-dvs e precisam passar pelo processo de captura que consiste em 

digitalizar o material e disponibilizar para o usuário para que o mesmo possa utilizá-lo nos 

respectivos programas, o que vai de encontro também ao item “arquivos digitalizados”, ou seja, 

todos os materiais de alguma forma estão diretamente ligados.  

Outro material bastante solicitado pelos usuários foram as “matrizes dos programas” 

Segundo OLIVEIRA (2014), pode-se definir matriz como “um registro oficial da produção 

audiovisual principal e/ou primordial com a melhor qualidade possível, almejando 

posteriormente a criação de outras.”. Vale ressaltar que esta definição cabe somente no âmbito 

de arquivamento em uma central de mídias no ambiente broadcast (radiodifusão). 

Todos os programas exibidos pela TV UFG passam por este processo de arquivamento, 

gerando uma cópia de segurança para que possa liberar espaço no storage, um servidor utilizado 

para o armazenamento de arquivos digitais.  Esta cópia de segurança pode ser feita em DVD, 

fitas [mini-dvs, beta-cam, etc.]. No caso da TV UFG, todas as matrizes estão armazenadas em 

fitas mini-dvs. 

Neste caso, vale ressaltar que a TV, por ser nova no mercado tem dificuldades no quesito 

financeiro e não possui storages suficientes para o armazenamento dos arquivos digitais e 

consequentemente não se concretiza a criação de um banco de imagens, demandando muitas 

vezes tempo para as capturas dos materiais.  
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Gráfico 5 – Solicitação de materiais 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados a seguir (GRAF.6) mostram como os usuários costumam solicitar as 

suas pesquisas, a maioria (85%) costuma fazê-la pessoalmente. Acredita-se que pelo arquivo 

ser integrado com a produção de conteúdo no mesmo espaço físico, os usuários preferem 

fazer os pedidos pessoalmente. Dos usuários que utilizam o e-mail para fazer as solicitações, 

apenas dois (15%) disseram utilizar este meio.  

A profissional responsável pelo arquivo está tentando implantar para que os pedidos 

sejam feitos por e-mail, pois devido à demanda do arquivo ser muito grande, muitas vezes os 

pedidos feitos pessoalmente correm o risco de ser “esquecidos” e por e-mail a chance de isto 

acontecer é bem menor, pois o pedido fica registrado e a profissional pode se organizar para 

atender da melhor forma todos os usuários. Alguns já aderiram a esta nova prática, como 

consta no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6 – Forma de pedido dos materiais 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No próximo gráfico (GRAF. 7) é possível visualizar se os usuários possuem o hábito 

de detalhar os seus pedidos. A ampla maioria (73%) relata possuir este costume, enquanto 

que 27% ainda não desenvolveram este hábito. Este comportamento é muito importante, 

pois o profissional responsável é capaz de recuperar o material de forma a atender melhor a 

demanda com mais agilidade e presteza. 
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Nesta pergunta também se indagava aos usuários que responderam positivamente,“Se 

sim, de que modo?”. A maioria dos usuários contribuiu respondendo como queriam as 

imagens, tentando descrevê-las detalhadamente, além de mencionarem o nome do 

entrevistado em caso de pedido de entrevistas e o respectivo nome do programa. Alguns 

também contribuem indicando palavras-chave nos pedidos, o que é de suma importância, pois 

as mesmas costumam ser bastante específicas e permitem uma recuperação eficiente do 

material.  

 

 

Gráfico 7 – Detalhamento das pesquisas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

No oitavo gráfico (GRAF. 8) observa-se que a maior parte dos usuários (55%) estão 

satisfeitos com o serviço de recuperação da informação oferecida pelo arquivo. Quatro 

usuários (36%) responderam que consideravam o serviço bom e apenas um (9%) respondeu 

que o serviço é regular.  

 

 

 

Gráfico 8 – Qualidade da recuperação da informação 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na última questão, foi solicitado para os entrevistados que respondessem livremente, 

relacionando até 3 itens que consideravam positivos e negativos com relação ao serviço 

prestado pelo arquivo. A maioria mencionou como positivo: organização, presteza por parte 

da profissional, agilidade na busca do material solicitado e a disponibilização do mesmo ao 

usuário. 

Como pontos negativos foram citados storages (servidores) insuficientes para o 

armazenamento dos arquivos digitais, como foi especificado na análise da questão de número 

5 que o acesso às descrições dos materiais cadastrados no sistema seja amplo e não seja só de 

uso exclusivo do arquivo, inadequação no armazenamento das fitas, poucos funcionários para 

dar conta de toda a demanda, disponibilização de um equipamento de capturas de materiais 

mais modernos e por fim, qualidade dos materiais que são matrizados.  

Os comentários com relação ao compartilhamento dos materiais que são cadastrados 

no sistema são válidos, pois isto é uma falha do software que se utiliza no arquivo, pois o 

mesmo não permite que se façam buscas de materiais por outros computadores a não ser o da 

matriz. Já houve a tentativa de entrar em contato com o fabricante e este retornou 

comprovando que realmente o software não possui o referido recurso. Isto limita muito o bom 

andamento do serviço do arquivo, pois só é permitido o acesso quando a profissional está 

presente.  

O comentário com relação ao armazenamento dos materiais também é bastante válido, 

pois atualmente, como foi respondido na análise do gráfico 6, o arquivo não possui uma sala 

própria, sendo integrada à produção de conteúdo. Isto faz com que o sistema de 

armazenamento seja limitado, não permitindo que o mesmo seja adequado aos padrões de 

conservação tais como temperatura, umidade, espaço físico para as fitas, etc. Com esta 

dificuldade, muitas fitas já foram perdidas, e muitas imagens importantes também, inclusive 

as mais recentes.  

Quanto à qualidade dos materiais matrizados, como foi apresentado no comentário é 

uma falha que também pretende ser corrigida. Atualmente, o sistema de matriz dos materiais é 

feita em formato DV
44

 em vez de HDV
45

 que não se permite ser em boa qualidade, correndo o 

risco de não ser utilizado novamente na programação. Mas ainda avaliamos que é um bom 

                                                 
44

O Video Digital – DV é um formato que permite registrar vídeos em videocassete digitais sobre uma leve 

compressão para cada imagem, facilitando a transferência da mesma para o computador por ser de menor 

tamanho. Não possui uma boa qualidade em relação ao formato HDV. 
45

O High Definition Digital Video ou simplesmente HDV é um formato de gravação em alta definição que 

permite um tratamento mais eficiente da imagem gravada quando capturada no computador. Sua desvantagem é 

que por ser de alta definição ocupa muito espaço no computador e conseqüentemente a demora na sua 

captura.((Fontes extraídas do site <www.fazendovideo.com.br > Acesso em 17 Mai. 2014) 
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sistema de cópia de segurança para todos os materiais que são produzidos. Na última questão, 

perguntamos ao usuário se o mesmo possuía algum item que não tinha sido citado 

anteriormente, com relação o arquivo que gostaria de comentar. A maioria respondeu que não 

havia nenhum. Porém um usuário sugeriu a digitalização de todo o arquivo de imagem, 

utilizando o sistema de cartões de memória para a captura das entrevistas e imagens.  

 

Considerações Finais 

O estudo permitiu um conhecimento maior da percepção dos usuários do arquivo da 

TV UFG, avaliando a qualidade dos serviços prestados e o tratamento técnico realizado desde 

o surgimento do departamento. 

Através do estudo, os resultados apontaram que a qualidade dos serviços prestados e 

seu tratamento estão sendo satisfatórios, mesmo apresentando algumas dificuldades tais como 

a falta de espaço adequado, conservação apropriada e storages (servidores) insuficientes para 

comportar todo o acervo digitalizado. 

Quanto a ultima questão foi solicitado que o usuário respondessem livremente, 

apontando até 3 itens que eles consideravam positivos e negativos com relação ao acervo. 

Estas respostas foram relevantes para o estudo, uma vez que os usuários se expressaram de 

forma espontânea, acrescentando itens que não foram perguntados nos questionários além de 

acharem importantes que fossem destacados e identificados na pesquisa. 

Neste estudo ficou evidente a importância de um estudo de usuários em geral, mais 

especificamente em um ambiente televisivo, pois são usuários diferenciados pela sua 

linguagem mais específica e as necessidades de informação que o documento requer. 

A análise de todas as respostas permitiu obter um feedback com relação ao serviço 

prestado pelo arquivo, pois como foi comentado anteriormente, ao longo de quatro anos não 

havia sido feito nenhum estudo de casodesta natureza. Esperamos que em breve este estudo 

possa contribuir para uma prática permitindo uma melhoria nos serviços, melhor integração 

da profissional da informação com os demais setores da televisão havendo sempre um diálogo 

entre todos os profissionais que ali trabalham, para que assim, ajustando estes “ponteiros”, o 

arquivo possa prestar um serviço cada vez mais de melhor qualidade a todos os seus usuários. 
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Resumo 

Este artigo foi desenvolvido como trabalho final da disciplina Assessoria e Consultoria em 

Comunicação no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. O objetivo do 

trabalho foi elaborar plano de comunicação para a concessionária de veículos Autonorte Fiat, 

estabelecida na cidade de Barra do Garças (MT), visando aperfeiçoar sua imagem diante da 

população da cidade onde está localizada. Para tanto, foi elaborada pesquisa e desenvolvido 

diagnóstico, de modo que a imagem fosse averiguada e problemas de comunicação, 

detectados. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional, plano de comunicação, imagem, 

concessionária de veículos. 

 

 

Introdução 

O plano de comunicação para empresa Autonorte Fiat foi desenvolvido durante a 

disciplina “Assessoria e Consultoria em Comunicação”, como requisito de avaliação que teve 

como objetivo ampliar a comunicação entre cliente e organização, aperfeiçoar sua imagem, 

definida por Kunsch (2003) como o que se passa na mente dos públicos, e conservar sua 

reputação perante seus públicos. Para obter sucesso nesse objetivo, as empresas foram 

forçadas a entender e buscar na comunicação organizacional novas formas de se relacionar 

com seus públicos, até pelo fato de buscar se manter frente à concorrência.   

  

Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que 

estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 

                                                 
46
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organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 

funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 

diversos públicos. “Comunicação organizacional’, “comunicação 

empresarial” e “comunicação corporativa” são terminologias usadas 

indistintamente no Brasil para designar todo o trabalho de comunicação 

levado a efeito pelas organizações em geral. Fenômeno inerente aos 

agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a 

comunicação organizacional configura as diferentes modalidades 

comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreende, dessa forma, a 

comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação 

interna e a comunicação administrativa (KUNSCH, 2003, p. 149). 

 

Hoje, a comunicação organizacional não vem sendo encarada pelos gestores de 

empresas apenas como ferramenta técnica, temporária, mas sim como ferramenta estratégica, 

permanente, na conjuntura de um mercado dinâmico e competitivo,  uma nova tecnologia e, 

sobretudo, de uma nova empresa, fundamentada na informação. A elaboração do Plano de 

Comunicação para a concessionária Autonorte Fiat justifica-se pela necessidade que a 

empresa tem em atingir nível de excelência com o seu público, uma vez que, além de 

enfrentar concorrência de outras marcas na região, se trata de uma multinacional e tem 

padrões rígidos a serem cumpridos; entretanto precisa buscar melhorias no que se refere ao 

relacionamento comunicacional entre empresa e a sociedade local. 

A empresa está estabelecida na Avenida Ministro João Alberto n° 1.952, centro, na 

Cidade de Barra do Garças, CEP 78.600-000, Estado de Mato Grosso. O empreendimento foi 

constituído no ano de 1979, documentada na data de 19.02.1979, porém abriu suas portas para 

o mercado somente em 01.11.1979 por Nilson Limongi. Durante dez anos foi gerenciada pelo 

proprietário. De 1989 a 2005 seu genro Lívio Crosara esteve à frente dos negócios. Desde 

2009, Wilson Lande vem gerenciando. A Autonorte procura atingir o público de diversos 

segmentos, oferecendo em sua linha carros utilitários, de passeio, esportivo e luxo, vai desde 

o hatch ao sedan. Os automóveis mais vendidos são: uno, palio e a picape Strada. Além disso, 

a concessionária vem desenvolvendo função ecológica importante para a região do Araguaia: 

a cada carro vendido é plantada uma árvore em uma reserva ambiental. 

A empresa Autonorte tem como missão oferecer aos cidadãos de Barra do Garças e do 

Vale do Araguaia, microrregião onde a cidade está inserida, veículos automotores da linha 

Italiana Fiat. Já a visão da empresa é voltada para uma gestão moderna, que busca oferecer 

atendimento e serviços de qualidade para os clientes. Busca também a valorização do 

funcionário, respeitando, incentivando e investindo em sua formação profissional, tornando-se 

assim uma empresa mais rentável. Nesse contexto IANHEZ (2006, p.104) afirma que “a 

missão e a visão ajudam a evitar a desorientação e a dispersão dos esforços de todos que 
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atuam na organização, por isso tanto a missão quanto a visão devem permear toda a 

organização [...]”.  

Dentro da empresa a comunicação interna é feita por meio de um mural, em que são 

afixados recados, avisos, aniversariantes do mês, eventos do setor e colaboradores destaques. 

A comunicação ocorre também por meio da intranet, dispositivo que utiliza a internet como 

meio de comunicação empresarial interno, bate-papo coorporativo online e via correio 

eletrônico. 

Em conversa com o gerente comercial Wilson Lande, decidiu-se realizar pesquisa com 

o público externo com o intuito de avaliar a imagem da corporação diante do consumidor, 

pois um dos objetivos é zelar pela satisfação do cliente, ter aproximação maior com o 

consumidor e conservar a imagem perante a sociedade. 

Desenvolvemos o diagnóstico com o público externo por meio de pesquisa de opinião, 

aplicando questionário com perguntas fechadas, para detectarmos os problemas 

comunicacionais que podem ser solucionados. Com base no resultado da pesquisa diagnóstica 

realizada, foi elaborado o plano de comunicação. A comunicação empresarial trabalha a 

persuasão, ou seja, utiliza ferramentas da comunicação organizacional para trabalhar a 

imagem positiva de uma organização, de seus produtos e serviços. 

 

Sem dúvida, o sucesso das organizações depende da eficácia dos 

discursos produzidos através da sua comunicação, e em função disto, é 

preciso fazer a escolha de uma linguagem que atinja os objetivos 

desejados. A comunicação organizacional deve ser encarada como um 

instrumento poderoso e sério pelas organizações que pretendem ser 

diferenciadas e ter sucesso no próximo milênio, auxiliando na 

solidificação de uma parceria real e verdadeira entre empresa-

empregado e seus outros públicos. (MICHEL ET AL, 2013, pág. 04). 

 

A decisão de compra do cliente vai muito além do valor financeiro. Ele busca 

qualidade, conforto, segurança e praticidade no bem adquirido.  Portanto, o objetivo do plano 

de comunicação é justamente fazer com que esse cliente ou potencial cliente tenha a 

concessionária Autonorte como referencial de excelência. 

 

Métodos e Técnicas Utilizadas  

A pesquisa diagnóstica foi desenvolvida com o intuito de detectar os problemas de 

comunicação existentes na concessionária Fiat Autonorte Ltda. Foi utilizada pesquisa de 

opinião a uma amostragem de 35 clientes e de 35 clientes em potencial. A técnica de coleta de 
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dados usada foi o questionário com perguntas fechadas. Utilizamos dois métodos: o 

qualitativo e o quantitativo, pois a utilização de ambos permite resultado concreto e mais 

próximo da realidade. 

O questionário foi aplicado entre os dias 13 a 15 de agosto de 2013, no comércio local 

e na Universidade Federal de Mato Grosso, para estudantes que possuem veículos, durante o 

intervalo das aulas. Além disso, foram enviados questionários pela internet para clientes e 

potenciais clientes. No total, foram obtidas70 respostas. Os respondentes foram questionados 

quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto aos meios de comunicação utilizados na 

divulgação da Fiat Autonorte Ltda. 

Diante do resultado da pesquisa de opinião junto aos públicos já mencionados e, 

também, da pesquisa exploratória realizada no ambiente interno da concessionária, 

detectamos que a imagem da Autonorte FIAT é considerada positiva perante o público 

pesquisado, pois a maioria avalia os serviços prestados de boa qualidade. No entanto, 

detectou-se que há deficiência no que se refere à divulgação pela internet.  

A pesquisa realizada mostrou ser necessário o desenvolvimento e, posteriormente, a 

execução de um plano de comunicação para a empresa. Detectou-se ainda a necessidade de 

contratação de um funcionário para trabalhar em regime integral com habilidades 

fundamentais ao desenvolvimento do trabalho na assessoria de comunicação: escrever e-mails 

coorporativos; conhecimento básico em informática e internet, ótima oratória. O contratado 

terá a função de responder e-mails, manter atualizadas páginas on-line e realizar avaliação 

permanente com os clientes através de um contínuo acompanhamento e controle dos 

resultados. 

No que se refere aos recursos técnicos e tecnológicos indica-se a aquisição de um 

computador, impressora, linha telefônica e internet. Esta sugestão se deve as necessidades, 

cada vez mais presente nas empresas destes meios de comunicação para a manutenção e 

crescimento da comunicação empresarial. Com esses recursos acredita-se que Autonorte Fiat 

terá clientes mais assíduos e satisfeitos com o serviço prestado, além disso, será mais fácil 

identificar as falhas comunicacionais, tendo um profissional responsável apenas para o setor 

comunicacional.  

 

Produtos sugeridos a partir da pesquisa 

Há a necessidade de elaborar um magazine informativo para a concessionária. Este 

boletim terá edições quinzenais e serão disponibilizados aos clientes de postos de gasolina do 
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centro da cidade de Barra do Garças (MT): lava-jatos, comércio de acessórios automotivos, 

hotéis, supermercados e na própria empresa. 

O objetivo do boletim é fornecer orientações, informações e curiosidades sobre carros, 

trânsito e segurança. O foco não será apenas em carros da marca Fiat, mas sim elementos 

gerais para que toda a população de Barra do Garças possa desfrutar do informativo.  

O informativo será composto por textos que trazem informações de utilidade pública. 

Sua distribuição é gratuita. No boletim da Autornorte Fiat serão publicadas notas que 

auxiliarão na manutenção do veículo: economia de combustível, revisões, trocas de óleo, 

segurança do motorista e passageiros, orientações de primeiros socorros, uso de cinto de 

segurança.  

O primeiro boletim apresentará informações úteis e que não exigem habilidades 

específicas para vistoria de alguns itens do veículo, tais como óleo do motor, pneus, lavadores 

de vidro (anexo). O texto que apresenta essas informações foi retirado da revista Quatro 

Rodas. No do informativo constará a logomarca da empresa centralizada na parte superior da 

folha e abaixo serão expostas as notas de forma resumida e com algumas imagens. No canto 

inferior será disponibilizado um e-mail e a página do facebook da concessionária para que o 

leitor possa dar sugestões e tome conhecimento da página virtual e assim acompanhe as 

promoções da empresa. 

Acredita-se que a mídia impressa está interligada a publicidade, constituindo-se em 

uma das melhores maneiras de atingir o publico que pretendemos. Segundo Andreia Leão 

(2009, p. 13), a mídia impressa ainda é considerada a forma mais ágil de atingir o leitor, ela 

faz com que ele se interesse e busque a informação. 

 

Mesmo com os avanços tecnológicos, na era digital, o material 

impresso continua a existir e fazer parte do nosso cotidiano, seja através 

de folders, revistas, jornais ou livros. A diferença existente é que esta 

mídia só invade a casa das pessoas, se estas assim o permitirem, pois 

dependem do próprio leitor a busca e o interesse pelas informações 

apresentadas. (LEÃO, 2009, p.13) 

 

No período de dezembro a fevereiro 2013 - 2014 também serão desenvolvidos boletins 

especiais com informações específicas para viagens responsáveis no trânsito, já que é uma 

época em que há um maior fluxo de automóveis nas estradas. O objetivo destes informativos é 

alcançar o maior número de pessoas na cidade de Barra do Garças e região Vale do Araguaia 

realçando a preocupação da empresa em zelar pelos condutores, tornando a imagem da 
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concessionária positiva diante da sociedade local. Esta ação favorece um relacionamento mais 

próximo com o leitor (clientes e possíveis clientes). 

Outra ferramenta de comunicação indicada à concessionária será a manutenção da 

fanpage da Autonorte no facebook (anexo). A página existe desde julho de 2013, e até o mês 

tal de Atal ano 191 pessoas curtiram.  A pesquisa mostrou que a ferramenta virtual é de 

grande valia para a empresa, porque muitos clientes buscam informações na internet. Nessa 

página serão publicadas diariamente produtos e serviços oferecidos pela Autonorte, horários 

de funcionamento, promoções, eventos e informativos referente à empresa. 

É importante mostrar à Concessionária que a pesquisa apontou a necessidade de uma 

consciência com relação aos cuidados com as relações de comunicação com seus clientes. 

FRANÇA (2009, p. 212) expressa isso quando diz que “as organizações devem desenvolver 

relacionamentos inteligentes e estratégicos com os públicos, pois deles dependem a sua 

permanência no mercado e o sucesso na gestão dos negócios”. 

 Moreira (2002) também enfatiza a importância do uso comunicação empresarial via 

internet. O autor diz que ela traz diversas vantagens: custos reduzidos ao máximo; corte de 

impressão de material; disponibilidade 24 horas por dia; promoções realizadas apenas pó 

meio da rede, sem a intermediação de meios de comunicação tradicionais, nos quais os custos 

normalmente são altos. 

 Também buscou-se em Terra (2008, p. 97) a ênfase na necessidade cada vez mais 

crescente do uso dos meios tecnológicos por parte daqueles que desejam alcançar 

comunicação mais eficaz com sua clientela: 

 

As novas tecnologias permitem agilidade nos processos 

organizacionais e trazem oportunidades que podem ser potencializadas 

e estimuladas no ambiente virtual, como mais uma alternativa de 

comunicação e experiência. Todas as ferramentas fazem com que o 

universo de trocas simbólicas entre indivíduos aumente 

consideravelmente, fazendo com que cresçam também as 

possibilidades de interação entre os usuários, dando uma nova lógica 

às relações na rede (TERRA, 2008, p.97). 

 

Conforme ALBUQUERQUE (2010), muitas reputações empresariais estão sendo 

construídas e destruídas na internet, já que não é possível controlar o teor das informações. 

Por isso MOREIRA (2002) ressalta a importância da empresa que se dispõe a estar presente 

nas redes sociais e dar mais importância às possibilidades que esses meios oferecem no 

tocante à avaliação de produtos e serviços oferecidos. Com o feedback obtido a empresa pode, 
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muitas vezes, mensurar a qualidade de seus produtos e também verificar a insatisfação de 

determinado cliente. 

As publicações sugeridas precisam ser padronizadas para que não se fuja do foco nem 

da linha ideológica da empresa. Também necessitam ser elaboradas e supervisionadas antes 

de sua publicação por profissional responsável pela comunicação. Há necessidade de horários 

específicos para postagens, aqueles em que os usuários mais acessam a rede social, 

especificamente das 8h às 11h e das 18h às 22h. 

ALBUQUERQUE (2010) sintetiza as ideias apresentadas acerca do uso das 

tecnologias digitais. O autor diz que elas estão modificando as práticas de interação, 

comunicação e, principalmente, de participação social na sociedade contemporânea. De 

acordo com o autor, a sociedade de massa está dando lugar a uma sociedade compartilhada 

em rede, com base no diálogo, laços sociais, partilha de ideias, informações e troca de 

experiências, tudo proporcionado especialmente pelas redes sociais. 

 

Considerações 

Este plano de comunicação desenvolvido na disciplina Assessoria e Consultoria em 

Comunicação foi resultado da parceria de três estudantes sob orientação do professor 

responsável com a Concessionária Autonorte e seus respectivos representantes. Na disputa 

acirrada do mercado automobilístico, é necessário posicionar a mente do consumidor, o que 

requer tempo, dedicação e esforço. Algumas ações de comunicação devem ser analisadas e 

estruturadas para que os objetivos possam ser atingidos. 

Este trabalho apresenta de maneira descritiva como agregar valor à imagem da 

empresa por meio do uso de alguns recursos básicos, porém organizados e elaborados, como o 

boletim informativo, que visa tornar público e marcante o nome da empresa e a reestruturação 

página na rede social.  

Por fim é notório que este plano de comunicação tem o intuito de fortalecer a marca na 

cidade e região com o investimento na imagem da empresa, sendo que à medida que o plano 

de comunicação for sendo executado (e ajustado, se necessário), consequentemente, os 

resultados devem começar a surgir. 
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Anexo:  Boletim Informativo. 
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Fanpage no facebook 
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Resumo 

Relato acerca da pesquisa que está em curso no mestrado em Comunicação na Universidade 

Federal de Goiás (UFG). O objeto teórico da pesquisa é a análise da comunicação emitida 

pelo Sistema de Bibliotecas (Sibi) da UFG para o público interno à instituição, tendo três 

setores como parâmetro e representação: a Gerência de Circulação,a Seção de Referência e o 

Setor de Comunicação, todos instalados na Biblioteca Central. Nesta pesquisa a biblioteca e a 

comunicação emitida por ela estão sendo vistas de forma multidimensional, partilhando do 

pensamento sobre complexidade de Edgar Morin, um dos autores-base para este estudo. 

Pretende-se, como resultados, projetar ângulos e facetas da comunicação do Sibi/UFG com 

seus públicos a partir da dimensão institucional da comunicação administrativa, interna e 

institucional. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Biblioteca; Biblioteca universitária. 

 

 

Introdução 

Este artigo apresenta um resumo da pesquisa ‘Comunicação, cultura e biblioteca: uma 

reflexão sobre o processo de comunicação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

de Goiás’, que está em curso na linha Mídia e Cultura, do mestrado em Comunicação,da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). A pesquisa em questão está fundamentada em alguns 

conceitos, entre eles os de comunicação, comunicação organizacional, cultura e cultura das 

organizações. Trata-se de um estudo de caso e a organização enfocada é a Biblioteca Central 

(BC) do Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG), que se constitui no objeto empírico da 

pesquisa. 
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Para alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa foram selecionados três 

departamentos que estão instalados na Biblioteca Central. São eles: a Gerência de Circulação, 

a Seção de Referência e o Setor de Comunicação. Estes departamentos sãode grande 

relevância no âmbito do Sibi/UFG por serem emissores diretos de informações de interesse da 

comunidade UFG. Além do mais, as seções de Referência e de Circulação atendem as 

principais necessidades do público que busca a biblioteca. São o que se pode chamar de 

‘centro nervoso’ da mesma. Ambas são diretamente assessoradas pelo Setor de Comunicação, 

que atua na mediação da emissão da comunicação formal para os usuários – compreendendo 

estudantes e servidores da UFG, em todos os níveis, e também a comunidade em geral que 

utiliza as bibliotecas.Os três departamentos atuam de forma interligada. 

Ressalta-se que, para a pesquisa empírica, neste momento, optou-se por trabalhar 

somente com o público interno à UFG, aproveitando-se do fato de a pesquisadora ser 

servidora do Sibi/UFG. Assim, em momento mais apropriado, pode-se dar continuidade a esta 

pesquisa, alcançando os demais públicos. 

Nesta pesquisa parte-se do princípio de que não há organização sem comunicação; seja 

formal ou informal, a comunicação acontece. Wolton (2010) considera que a comunicação 

permeia toda a relação social e institucional. Sendo assim, comunicar exige padrões de 

conduta e políticas que expressem a filosofia da instituição em variados modos e tipos para 

atender a diferentes públicos.  

Para Rego (2003), a comunicação está no centro dos problemas de relacionamento 

entre setores de uma organização, assim como também está na raiz das soluções de 

integração.Este autor sugere que a organização deve criar mecanismos de comunicação que 

lhe capacitem conhecer o ambiente onde atua, o mercado onde deverá competir e o próprio 

ambiente interno que congrega sua estrutura. Isto sem se esquecer de que a comunicação é um 

processo simbólico que mexe com os sentimentos das pessoas na organização, mas que pode 

proporcionar a reunião das partes distintas da mesma.  

É certo que a comunicação não se desvincula do meio em que está inserida. Ou seja: 

sua cultura. Por isso mesmo o campo desta investigação – a comunicação do Sibi/UFG – está 

sendo analisado de um ponto de vista multidimensional, considerando-se que a cultura é “[...] 

co-produtora da realidade que cada um percebe e concebe. As nossas percepções estão sob 

controle, não apenas de constantes fisiológicas e psicológicas, mas também de variáveis 

culturais e históricas.” (MORIN, 2002, p. 25). Neste sentido, comunga-se da definição de 

Morin (2000) para cultura, o qual diz que ela é um “[...] patrimônio de saberes, know-how, 
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crenças, mitos adquiridos e transmissíveis de geração a geração.” (MORIN, 2000, p. 39). Para 

este autor é a cultura que fornece os conhecimentos, valores, símbolos que orientam e guiam 

as vidas humanas.  

Assim, é neste contexto que se propôs, como problema para a pesquisa, analisar a 

comunicação emitida pelo Sibi/UFG para o público interno à UFG, tendo como parâmetro e 

representação os três citados setores selecionados na Biblioteca Central. Ressaltando que o 

recorte teórico desta pesquisa é centrado na emissão. 

Ao longo de minha trajetória profissional e acadêmica sempre me preocupei com o 

campo da comunicação nas instituições, em especial na instituição pública na qual trabalho: a 

Biblioteca Central, onde atuo desde 1999. Nestes anos fui percebendo a importância da 

biblioteca como organização social e pública diante dos contextos educacional, científico e 

cultural. No entanto, ao observar a realidade de muitas bibliotecas, inclusive a da UFG, foi 

possível constatar que ainda há falhas no processo de comunicação nestes ambientes, em 

particular na biblioteca do Sibi/UFG – lugar de onde falo. As inquietações surgidas da minha 

atuação no Setor de Comunicação do Sibi/UFG deram origem à pesquisa em questão. 

 

Comunicação e bibliotecas universitárias  

Não é comum uma biblioteca, no Brasil, seja ela de qualquer tipo, possuir um 

departamento específico para cuidar do planejamento da comunicação. Tampouco há estudos, 

publicados, disponíveis e com acesso fácil acerca do processo de comunicação em bibliotecas 

no Brasil. Tais afirmações são baseadas em buscas e observações que vêm sendo 

empreendidas por esta pesquisadora desde 2005, quando ocorreu o despertamento para a 

temática que liga comunicação e biblioteca. Até este momento da pesquisa foram encontrados 

alguns artigos que tocam no assunto sem aprofundá-lo, especialmente na base de dados 

SciELO
53

 e em anais de eventos da área de Biblioteconomia. E, em menos quantidade, 

também foram encontrados alguns trabalhos acadêmicos que tangem o assunto
54

.  

                                                 
53

 A Scientific Electronic Library Online (SciELO) é uma biblioteca eletrônica de referência que abrange uma 

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros com o apoio do  Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
54

 Buscas realizadas entre março e maio de 2014 na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível em: <www.bdtd.ibict.br>, e no 

Portal Capes, disponível em: <http://periodicos.capes.gov.br>. 
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Em 2005 realizei a pesquisa
55

:‘A comunicação na biblioteca: um estudo de como é 

realizada a comunicação nas bibliotecas das universidades federais das capitais brasileiras 

com os diversos públicos’. O objeto deste estudo foi o conjunto das bibliotecas das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) instaladas nas capitais dos 26 Estados 

brasileiros naquela época. A proposta era verificar como era realizada a comunicação nas 

bibliotecas e buscar dados em outras experiências para melhorar o que já vinha sendo 

realizado no Sibi/UFG. No entanto, os resultados encontrados mostraram que as bibliotecas 

pesquisadas não possuíam um departamento específico para responder pelo processo de 

comunicação. As atividades competentes a este setor eram atribuídas a outros departamentos, 

principalmente à Seção de Referência e à Assistência da Direção (SILVA, 2005).  

A partir daquela pesquisa venho observando os anais de eventos da área e tenho 

verificado que as palavras-chave ‘comunicação’ e ‘biblioteca’, quando aparecem juntas, em 

geral, estão relacionadas a trabalhos que versam sobre novas tecnologias, tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) e comunicação científica. Em um levantamento recente
56

 

observei que a base SciELO possuía apenas dois artigos cujas temáticas apenas tangem os 

dois assuntos, ‘comunicação’ – no sentido do processo de comunicação  – e ‘biblioteca’.  

Realizei a mesma busca também nos anais das três últimas edições dos dois eventos de 

maior repercussão na área de Biblioteconomia: o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação (CBBD)
57

 e o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU)
58

. 

Abusca foi feita na lista de títulos dos trabalhados aprovados para apresentação oral 

utilizando-se o termo ‘comunicação’ como palavra-chave principal. Nos anais das três últimas 

edições do CBBD, realizados respectivamente em 2009, 2011 e 2013, foram encontrados 34 

trabalhos cujos títulos contêm a palavra-chave selecionada. Deste número, apenas quatro 

trabalhos se aproximam da perspectiva que se estuda na pesquisa ora em curso – comunicação 

como processo na biblioteca. Já nos anais das três últimas edições do SNBU, realizados 

                                                 
55

 A pesquisa completa pode ser encontrada em Silva (2005). A mesma foi realizada como trabalho final do 

curso de Especialização em Assessoria em Comunicação, cursado na Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia da UFG (FACOMB/UFG), entre 2004 e 2005. 
56

 Realizado durante os meses de março, abril e maio de 2014 na base SciELO, disponível no endereço: 

<www.scielo.br>. 
57

 Os anais eletrônicos das edições pesquisadas do CBBD, 2009, 2011 e 2013, podem ser encontrados no site da 

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), 

responsável pela sua organização, disponível em: <http://febab.org.br/?page_id=557>. Acesso em: 6 jun. 2014.  
58

 O SNBU, a cada edição, é realizado por uma instituição de ensino superior no País, e os anais ficam a cargo de 

cada organizadora. Assim, os mesmos estão dispersos na rede ou disponíveis em suportes eletrônicos, como pen 

drive. Os anais da edição de 2012 estão disponíveis em: <http://www.snbu2012.com.br/anais/index.php>. Os da 

edição 2010 estão em pen drive. E os da edição 2008 podem ser encontrados em: 

<http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/index.php>. Todas as buscas foram realizadas em 6 jun. 2014. 
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respectivamente em 2008, 2010 e 2012, foram encontrados 24 trabalhos cujos títulos contêm a 

palavra-chave selecionada. Destes, apenas três se enquadram na perspectiva estudada.   

Durante as pesquisas, localizei, de forma não intencional, artigos que indicam que em 

Portugal existem trabalhos de assessoria de comunicação nas bibliotecas locais. 

Particularmente em Aveiro, cidade de onde falam os autores dos artigos encontrados. 

Também localizei um livro em inglês que fala a respeito da temática‘comunicação na 

biblioteca’ a partir da ótica norte-americana. Ao que tudo indica o mesmo não tem tradução 

para outra língua, mas, se traduzido para o português, teria como título: ‘O desenvolvimento 

da comunicação na biblioteca’
59

.  

De acordo com uma recensão encontrada sobre esta obra (RAMOS, 1989), as autoras 

decidiram abordar o tema deste livro após identificar que há escassez de literatura disponível 

sobre o assunto e que há necessidade de os bibliotecários saberem mais sobre a temática 

‘comunicação organizacional’. O livro é dividido em três partes: a primeira delas trata da 

comunicação organizacional em bibliotecas; a segunda parte se preocupa com a comunicação 

interpessoal e intergrupal; e a terceira chama a atenção para as transformações por que estão 

passando as bibliotecas hoje e a importância crucial da comunicação organizacional nessa 

mudança.Nos dois capítulos que compõem esta parte as autoras propõem estratégias 

específicas de comunicação para auxiliar o bibliotecário. Enfim, uma obra de grande valia se 

estivesse ao alcance de todos, principalmente com tradução para o português. 

Tais buscas acabaram por reforçar o que já se tinha encontrado na base SciELO. Desta 

forma, infere-se que a temática ‘comunicação na biblioteca’, referindo-se ao processo de 

comunicação desenvolvido na biblioteca, ainda não despertou grande interesse nos estudiosos 

da área de Comunicação e/ou de Biblioteconomia.  

Como profissional atuante em biblioteca, e também como recém-graduada em 

Biblioteconomia
60

, tenho verificado que, no que tange ao ensino formal, a orientação dada 

pelos estudiosos da área de Ciências da Informação no início da década de 1980 foi adotada, 

porém sem grandes novidades no sentido de explorar mais a temática. Continua-se seguindo o 

que preconizam os autores tradicionais da literatura biblioteconômica que tratam do tema 

‘comunicação na biblioteca’, reduzindo-o ao marketing– termo que não tem tradução literal 

para o português, mas que é muito utilizado no sentido apenas de divulgação. 

                                                 
59

CONROY, Barbara; JONES, Barbara Schindler. Improving communication in the library. Phoenix, USA, 

Oryx Press, 1986. 195 p. 
60

 Graduação realizada na UFG entre 2010 e 2012, tendo ingressado como portadora de diploma de graduação 

em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, concluída em 1994. 
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A literatura da área de Biblioteconomia no Brasil inclui o processo de comunicação 

entre as funções da Seção de Referência. O processo, no entanto, é reduzido às atividades 

referentes à divulgação da própria biblioteca e dos produtos e serviços oferecidos aos seus 

usuários, como se vê em Maciel e Mendonça (2000). E para efetivar tais atividades os autores 

da literatura voltada para Biblioteconomia indicam que os profissionais utilizem as 

ferramentas do marketing. 

Silveira(1987, 1993) e Amaral (1996, 2007) são duas autoras clássicas quando o 

assunto é aplicação das ferramentas do marketing em bibliotecas. Segundo Silveira(1987), no 

que diz respeito ao ensino, já em 1982 havia recomendação, por parte da Associação 

Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação (ABEBD), para a inclusão de uma 

disciplina que tratasse da comunicação nas bibliotecas. Tal sugestão foi acatada nas escolas e 

o marketing aparece como disciplina na maior parte dos cursos de graduação em 

Biblioteconomia no Brasil – se não com este nome, com algum bastante próximo, como 

mercadologia e divulgação
61

. 

A ideia, ao se recomendar a inclusão de uma disciplina que trate da comunicação nas 

bibliotecas, era buscar melhorias na relação com os usuários, diz Silveira(1987).No entanto, 

acredita-se − com base na experiência que vendo sendo acumulada ao longo dos anos lidando 

com o processo de comunicação em uma biblioteca universitária, bem como nos estudos que 

vêm sendo realizados dentro da temática − que apenas o marketing, sozinho, não dá conta da 

complexidade do processo de comunicação, que inclui a relação com usuários e vai muito 

além da atividade de divulgação.  

 Como bem diz Wels (2008, p. 90),“A comunicação [...] consiste em um processo 

complexo e sistêmico, cujos elementos obedecem a um encadeamento seqüencial e dinâmico, 

retroalimentando-se através de conhecimento, reconhecimento e percepção das respostas 

recebidas”.Assim, entende-se que a comunicação na biblioteca é um processo complexo que 

envolve a comunicação em todos os seus aspectos, em particular a comunicação 

organizacional, considerando aqui a biblioteca como um tipo de organização.  

Assim, neste processo, estão envolvidos: a relação com os públicos-alvo; a 

comunicação interna, entre colaboradores e gestão e interpessoal; a comunicação formal e a 

informal; a comunicação descendente, ascendente e multidirecional; a comunicação visual; as 

novas tecnologias de comunicação – podendo ser entendidas aqui como os novos meios de 

comunicação por meio da tecnologia; a divulgação ou o marketing dos produtos e serviços; o 

                                                 
61

Como se pôde observar em levantamento realizado em 2011 para a pesquisa empreendida durante a disciplina 

TCC 2, do curso de graduação em Biblioteconomia. Para ver mais sobre o assunto, consultar Silva (2011). 
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marketing bibliotecário; os eventos na biblioteca, culturais ou não; a presença da biblioteca 

em eventos institucionais e extrainstitucionais – como os eventos da área de Biblioteconomia; 

as campanhas educativas, entre outros. 

 

Os objetivos, o método e as técnicas 

Na pesquisa em questão, inicialmente foi feita uma incursão na história a partir do 

surgimento do Sibi com o objetivo de melhor situá-lo no contexto da UFG. Além disto, teve-

se o cuidado de conhecer sua estrutura para, a partir daí, analisar a comunicação emitida pela 

biblioteca a seus públicos – com foco no público interno à UFG. Os objetivos empreendidos 

estão indo no sentido de verificar se a filosofia, os valores, a política, os objetivos inerentes à 

instituição estão realmente sendo expressos através da comunicação que ela emite. Além 

disto, estão sendo levantados os meios e verificados quais, dentre os utilizados, são mais 

eficazes no quesito alcance dos públicos do Sibi/UFG e, ainda, verificadas se a linguagem e as 

estratégias utilizadas para emitir a comunicação estão adequadas a seus públicos, tendo como 

parâmetros os setores selecionados. 

Quanto à metodologia, escolheu-se um caminho que se faz enquanto se caminha, no 

processo de produção do conhecimento que se deseja. As técnicas de pesquisa selecionadas 

são instrumentos de coleta de dados em consonância com o método, a metodologia, o 

problema em foco e os resultados que se deseja alcançar. Tendo em vista esta concepção, a 

escolha do método se deu pelo estudo de caso. Neste método os dados são coletados a partir 

de múltiplas fontes e o foco temporal é bastante amplo, pois se pode estudar o fenômeno com 

base em situações contemporâneas ou passadas, mas que sejam importantes para a 

compreensão das questões colocadas. 

Assim, o que se propôs realizar nesta pesquisa, que é de natureza qualitativa, envolve 

grande variedade de materiais empíricos que, de certa forma, descrevem a rotina e os 

significados da comunicação dentro do Sibi/UFG. A caminhada está estruturada em partes 

que só se separam por uma questão metodológica. São elas: a) revisão bibliográfica; b) diário 

de campo; c) pesquisa documental; d) pesquisa institucional ou administrativa; e) entrevista.   

O diário de campo é uma ferramenta útil para não se perder de vista o que acontece no 

dia-a-dia do órgão – a Biblioteca Central, no caso, que é o objeto empírico deste trabalho. 

Este permitiu fazer anotações, observações e levantar questões no cotidiano da pesquisa, ou 

seja, na vivência da instituição. Não se pretende, com isto, nenhuma pesquisa etnográfica – 

com informantes previamente selecionados, como propõe DaMatta (1987); são anotações 
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informais, porém valiosas percepções de valores e ideias da realidade do Sibi/UFG que estão 

sendo utilizadas na redação da dissertação.  

A pesquisa institucional ou administrativa é a “[...] compilação de dados resultantes de 

atos administrativos ou opiniões de diretores, chefes e funcionários, bem assim a sua 

interpretação e apresentação inteligente [...].” (ANDRADE, 1988, p. 52 apud FORTES, 1990, 

p. 20). Esta tem permitido conhecer mais sobre o Sibi/UFG: sua história, estrutura física, 

estrutura de funcionamento, relacionamento entre as pessoas, produtos e serviços oferecidos, 

bem como informações acerca dos setores selecionados especificamente para esta pesquisa. 

Já a pesquisa documental está permitindo estudar documentos que fazem parte da 

comunicação administrativa de modo geral e, em particular, dos setores selecionados. Bem 

como documentos que fazem parte da comunicação institucional (interna) dividida em mídias 

do tipo tecnológicas, escrita dirigida, visuais e outras. Nas mídias escritas se está buscando 

materiais tais como: folders, panfletos, memorandos e outros pertinentes. Tendo claro que a 

comunicação do Sibi/UFG está sendo observada do ponto de vista do emissor.  

Outra etapa dentro da pesquisa documental é a análise do site do Sibi e também o da 

UFG, este é gerenciado pela Ascom/UFG. Para a análise de ambos os sites, em particular, 

buscar-se-á autores que versam sobre a temática ‘avaliação de fontes de informação na 

internet’, tais como Tomaél et al (2004), que propõem critérios de avaliação para este tipo de 

fonte por entenderem que os sites devem permitir que a recuperação das informações seja de 

qualidade. 

A última etapa metodológica prevista são as entrevistas, as quais serão realizadas com 

dois grupos: a)os colaboradores que atuam nos setores selecionados, entre servidores efetivos 

e terceirizados; b)uma amostra dos usuários dos mesmos setores, com foco na comunidade 

UFG, estudantes e servidores da UFG que têm por hábito utilizar a Biblioteca Central e que 

foram selecionados através do software gerenciador que o Sibi/UFG utiliza. Pretende-se 

levantar o que os dois grupos pensam sobre os referidos setores a partir da comunicação que é 

emitida pela Biblioteca Central. Esta pesquisa já passou pelo Comitê de Ética da UFG, tendo 

sido aprovada. Bem como também já foram realizados os pré-testes com os questionários para 

a pesquisa empírica e sua execução está em curso. 

Ressalta-se que esta é uma pesquisa que prescinde de autores das áreas de Ciência da 

Informação/Biblioteconomia e da área de Comunicação, pois há uma convergência das 

mesmas no trabalho realizado no Setor de Comunicação do Sibi/UFG.  

 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

119 

Pesquisando o processo de comunicação no Sibi/UFG: resultados iniciais 

A partir da pesquisa documental levantou-se a história não só do Sibi/UFG como 

também do Setor de Comunicação, que é o ponto de partida do projeto que deu origem à 

pesquisa em curso. As duas narrativas estão entrelaçadas no primeiro capítulo da dissertação, 

concluído e apresentado na qualificação desta pesquisadora em março deste ano. 

Criado em 1992 a partir de um projeto experimental de alunos do curso de Relações 

Públicas da UFG, o Setor de Comunicação é hoje um departamento consolidado na estrutura 

do Sibi/UFG. O setor funcionou, durante seus primeiros anos, como parte da Seção de 

Referência e sob a coordenação de uma bibliotecária. A partir de 1997 uma profissional de 

jornalismo, lotada na Biblioteca Central, assumiu a função de gerir o processo de 

comunicação nas bibliotecas e o setor foi desmembrado, tomando corpo próprio.  

No entanto, isto não significa que o setor atue de forma independente – uma das 

constatações já possíveis na pesquisa. Pelo contrário, a maior parte de suas atividades é 

interligada à Seção de Referência e à Gerência de Circulação, por estes serem os dois setores 

que oferecem a maioria dos produtos e serviços da biblioteca – e é tudo corroborado, é claro, 

pela direção do Sibi/UFG. É perceptível também que há um modelo de comunicação do 

Sibi/UFG e que este está impregnado do modelo de gestão da biblioteca, o qual é baseado na 

participação, nas decisões colegiadas e na corresponsabilidade. De modo que as decisões 

inerentes ao Setor de Comunicação, e ao processo de comunicação em si, também são 

tomadas de forma colegiada, com participação e corresponsabilidade da direção do Sibi. 

Mesmo porque, não faria sentido algum o planejamento de comunicação não estar alinhado às 

propostas, ideias e visões da gestão da biblioteca.  

Também entre os dados inicialmente levantado sna pesquisa em curso, tem-se que o 

Setor de Comunicação do Sibi/UFG– cuja implantação completa 22 anos em 2014, 

atualmente reúne e executa 38 atividades, entre permanentes e esporádicas. Tais atividades 

são previamente definidas em um plano anual de comunicação que é construído em conjunto 

com a direção do sistema e as gerências das seções. Este plano reúne desde as atividades mais 

simples – como elaborar a lista de aniversariantes e o envio de agradecimentos por doações 

recebidas, até as mais complexas – como a produção do vídeo institucional da biblioteca, do 

roteiro à finalização; a manutenção do site do Sibi/UFG, incluindo aí o contato com os 

usuários pelo Fale Conosco; entre outros. 

Está claro que a responsabilidade principal do Setor de Comunicação do Sibi/UFG é a 

de gerir a comunicação das bibliotecas com seus públicos, facilitando o diálogo entre um lado 
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e outro. Para tanto, utilizando-se das ferramentas disponíveis, tais como as mídias tradicionais 

− boletim informativo, cartaz, panfleto e folder; bem como as mídias mais recentes: website, 

intranet, rede social e e-mail.  

No caso do Sibi/UFG, os públicos com os quais o Setor de Comunicação trabalha está 

separado em três categorias bem definidas: a) público interno ao Sibi − composto pelos 

colaboradores das bibliotecas, que inclui servidores do quadro permanente, terceirizados, 

bolsistas, estagiários, pessoal da limpeza e da segurança; b) público misto − composto pelos 

funcionários da UFG do quadro permanente, terceirizados e visitantes, e pelos estudantes da 

instituição de todos os níveis, da creche até a pós-graduação, passando pelos intercambistas e 

oriundos de projetos; e c) público externo − todo aquele que não tem vínculo algum com a 

UFG, denominado ‘comunidade em geral’. Ressalta-se que, por questões metodológicas, o 

público externo não será considerado para efeito da pesquisa empírica. 

A partir do levantamento já realizado para a pesquisa em questão – utilizando-se da 

pesquisa institucional, compreendida em entrevistas com ex-diretores e servidores mais 

antigos de casa que atuam na Biblioteca Central – foi possível inferir que a inserção do 

trabalho de comunicação, desde o princípio foi bem aceita pelo grupo de colaboradores. Ou 

seja, havia uma lacuna a ser preenchida. E, talvez por isso, conseguiu-se firmar sua 

necessidade na estrutura da biblioteca, de forma que as equipes já não veem a organização 

sem o Setor de Comunicação. Também foi possível concluir que, apesar de o setor não existir 

oficialmente no organograma do Sibi/UFG, cujo desenho utilizado ainda é baseado no 

primeiro regimento, que é de 1980, não há conflitos acerca de sua necessidade e de sua 

atuação, seja dentro do Sistema de Bibliotecas, seja na instituição maior, a UFG.  

Pelo contrário, o Setor de Comunicação do Sibi é reconhecido institucionalmente e, 

inclusive, atua em parceria com a Assessoria de Comunicação da universidade – a 

Ascom/UFG. Assim, não é demais afirmar que a comunicação na biblioteca se constitui em 

um processo no qual todo o Sibi/UFG participa, de forma direta ou indireta, e que foi sendo 

constituído e consolidado ao longo destes anos na cultura
62

 da organização como um setor que 

é imprescindível para o bom desenvolvimento de suas atividades. 

Outro aspecto já identificado a partir da pesquisa documental, utilizando-se de 

relatórios gerais e das seções e das entrevistas, é que a implantação de um novo software 
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 Está-se usando a definição de Morin (2002) para a cultura, o qual diz que esta “[...] 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. [...] 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, grifo do autor). 
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gerenciador nas bibliotecas do Sibi/UFG em 2004 contribuiu para o fortalecimento do Setor 

de Comunicação em sua estrutura, de forma direta e indireta. Conforme os relatos coletados 

entre os servidores, a partir daquele ano o setor passou a atuar de forma mais integrada às 

demais seções da biblioteca, em particular no que diz respeito à divulgação de produtos e 

serviços novos propiciados pelo software recentemente implantado. Percebe-se que, por um 

lado, tal integração aumentou significativamente o montante de serviço do setor; por outro, 

acabou por reforçar sua importância na estrutura da biblioteca.  

Daí se pode inferir que o setor foi fortalecido com a mudança de software, pois teve 

sua importância ampliada, alcançando todas as instâncias do órgão ‘biblioteca’, ao ponto de 

algumas das outras unidades do Sibi/UFG terem a preocupação de ter um Setor de 

Comunicação presente em suas estruturas para assessorá-las. Como já dito, atualmente o setor 

está fisicamente instalado na Biblioteca Central e realiza suas atividades com o apoio das 

gestões locais de cada biblioteca.  

O que, aliás, é um dado encontrado e que pode ser considerado um ponto fraco – a 

ausência de um setor, ou de uma pessoa dedicada, para gerenciar o processo de comunicação 

em cada uma das bibliotecas de acordo com suas necessidades locais, visto que a quantidade 

de serviço tem aumentado e que as bibliotecas setoriais têm sentido a necessidade de ter um 

apoio mais próximo para suas atividades de comunicação. Até 2005 o Sibi/UFG era composto 

por três bibliotecas, todas em Goiânia, hoje já são oito, com previsão de mais duas serem 

construídas em curto prazo. O novo software gerenciador permitiu a incorporação das 

unidades setoriais ao sistema, o que levou ao aumento do raio de atuação tanto do Sibi/UFG 

quando do próprio Setor de Comunicação, alcançando também o interior do Estado. 

Outro aspecto já detectado do fortalecimento do Setor de Comunicação na estrutura do 

Sibi/UFG é que o setor integra a proposta de novo regimento do órgão, que está em fase de 

aprovação na instituição, a UFG. O documento traz uma proposta de organograma que inclui, 

de forma definitiva, o Setor de Comunicação como uma instância de assessoria para todo o 

sistema, vinculado à direção do Sistema – institucionalizando uma prática já existente, na 

verdade. A aprovação institucional deste documento, com o novo desenho de organograma 

proposto, trará a possibilidade de a biblioteca pleitear, para seu quadro de pessoal efetivo, 

profissionais da área de comunicação, bem como também de vagas para estagiários da área. 

Possibilidades que hoje não existem. 

Na pesquisa até agora empreendida se pode considerar que o fato de a comunicação, 

como processo de mediação, interação e integração para melhor servir o usuário, ser bem 
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aceita pelos colaboradores e gestores das bibliotecas da UFG em muito facilita qualquer 

atividade de comunicação. No entanto, isto não é o suficiente. Quanto mais a biblioteca como 

emissora de comunicação tiver consciência das causas que pesam sobre um ato seu, ou, 

sobretudo, sobre a identificação de seus públicos com sua filosofia, políticas e objetivos, mais 

adequado será o processo de comunicação às necessidades de seus usuários. E é este o sentido 

de comunicação proposto por Wolton (2010), que considera que a comunicação só acontece 

na relação com o outro, ou seja, implica dizer que sempre há um emissor e pelo menos um 

receptor – que no caso da biblioteca são seus usuários, e um receptor que está cada vez menos 

passivo mediante as novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

As perspectivas da pesquisa sob o olhar do paradigma da complexidade  

Nesta pesquisa a biblioteca está sendo compreendida no quadro formalizado, ou, como 

diz Castoriadis (1986), no imaginário instituído. Isto quer dizer: no ambiente onde ela está 

inserida, que é a UFG, e ela própria em sua cultura, onde se manifestam e presentificam um 

conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição e de investigação – nos fatos da 

vida cotidiana da instituição, nas formas de organização do sistema e da própria biblioteca, 

nas rotinas de trabalho, na maneira de os funcionários se vestirem, comportar-se e se produzir 

nas mídias utilizadas. O que significa que a biblioteca e a comunicação emitida por ela estão 

sendo vistas de forma multidimensional, partilhando da ideia de paradigma da complexidade 

de Edgar Morin – um dos autores-guia deste estudo.  

O paradigma da complexidade, segundo Morin (2005a), reassocia o que está 

dissociado, comunica o que está incomunicável, bem como religa o que está separado. O que 

significa, então, que acontecimentos, fatos e organizações devem ser estudados a partir do 

intercâmbio dos fenômenos, fugindo da simplificação de entendê-los em separado e sem neles 

se aprofundar. Ou seja, ao se estudar as organizações se deve fugir do paradigma oposto, o da 

simplificação, pois as organizações se desenvolvem mediante interações complexas, tanto 

endógenas (dentro delas mesmas) quanto exógenas (com o meio ambiente). Todo o 

conhecimento gerado e adquirido nestas interações é incorporado pela cultura organizacional, 

um processo através do qual o conhecimento individual se converte em conhecimento de toda 

a organização. 

Neste estudo se está partindo da ideia de que a biblioteca é uma organização 

complexa. Considera-se ela complexa em si mesma, como organização, pois reúne e realiza 

todas as funções administrativas – de planejamento, organização, direção, coordenação e 
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controle. E também mantém relações de complexidade quando se observa o ambiente do qual 

faz parte, que, no caso, é a UFG.  

Neste paradigma as organizações são vistas como sistemas vivos, que interagem com 

o meio-ambiente, estabelecendo relações de causalidade linear, circular e retroativa. As 

organizações, ao serem vistas a partir da lente deste paradigma, estão em constante processo 

de ordem e desordem, de junção e disjunção, de certeza e incerteza, provocando e 

estimulando movimentos simultâneos de auto-organização e autoprodução. É o caso, por 

exemplo, das bibliotecas, que estão em contínuo processo de organizar e reorganizar acervos; 

de unir e separar atividades conforme as necessidades; de produzir de acordo com as 

demandas ou previamente a elas, entre outras ações diárias. 

A compreensão destes movimentos simultâneos requer uma visão complexa, 

multidimensional, pois há, entre os componentes de um sistema complexo, uma 

interdependência. O que reforça o que diz o princípio hologramático
63

, que diz que o todo está 

gravado na parte que está incluída no todo, sem, no entanto, significar que a soma das partes 

seja igual ao todo. “[...] assim, a complexidade organizacional do todo necessita da 

complexidade das partes, a qual necessita retroativamente da complexidade organizacional do 

todo.” (MORIN, 2005b, p. 114).Trazendo para a pesquisa, observa-se que a biblioteca tem 

uma cultura própria, que afeta e é afetada pelo meio em que ela está inserida, ou seja, pela 

cultura da UFG; e, se ampliarmos o olhar, a biblioteca também é afetada pela cultura da 

sociedade goiana enfim.   

A cultura da biblioteca diz muito sobre o modelo de comunicação vigente – 

considerando-se aqui que a cultura produz a comunicação, que também é produtora de 

cultura, ainda conforme orienta Morin (2002). Ao focar no sistema de significações que já 

estão formalizadas se acredita que será possível responder questões acerca do modelo de 

comunicação da biblioteca, ou seja, sobre as formas de conceber, construir, estabelecer 

objetivos e estratégias, selecionar seus públicos e suas mídias. 
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 Segundo Morin (2005a), três princípios servem de base para o paradigma da complexidade: hologramático, 

dialógico e de recursão organizacional. O princípio dialógico “[...] nos permite manter a dualidade no seio da 

unidade. Ele associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos.” (MORIN, 2005a, p. 74). Ou, 

ainda, “A dialógica permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um 

mesmo fenômeno complexo.” (MORIN, 2000, p. 96). O princípio da recursão organizacional é um processo 

onde “[...] os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz. [...] a sociedade é 

produzida pelas interações entre os indivíduos, mas a sociedade, uma vez produzida, retroage sobre os 

indivíduos e os produz.” (MORIN, 2005a, p. 74). E continua: “A idéia recursiva é, pois, uma idéia em ruptura 

com a idéia linear de causa/efeito, de produto/produtor, estrutura/superestrutura, já que tudo o que é produzido 

volta-se sobre o que o produz, num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor.” 

(MORIN, 2005a, p. 74).  
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Refletir sobre a comunicação do Sibi/UFG permite observar, entre outras coisas, se a 

filosofia da instituição está realmente sendo expressa através da comunicação que ela emite e 

se está atendendo aos diversos públicos ou, quem sabe, se não está. E, ainda, se a cultura da 

biblioteca efetivamente se reflete no processo de comunicação, olhando a partir da emissão. 

Ao final, como resultados, pretende-se projetar ângulos e facetas da comunicação do 

Sibi/UFG com seus públicos, valendo-se da dimensão institucional da comunicação 

administrativa, interna e institucional. E, quem sabe, apontar para uma política de 

comunicação mais voltada para o espírito do tempo – dinâmico, técnico e tecnológico, não 

meramente tecnicista, que exprima o perfil da UFG e do estado das coisas no Sistema de 

Bibliotecas desta universidade.  

 

REFERÊNCIAS 
 

AMARAL, Sueli Angelica do. Marketing e desafio profissional em unidades de 

informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 25 n. 3, 1996. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13001/1/ARTIGO_MarketingDesafioProfissional.

pdf >. Acesso em: 12 abr. 2011. 

 

AMARAL, Sueli Angelica do(Org.).Marketing na Ciência da Informação. Brasília: 

Universidade de Brasília, 2007. 

 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1986. (Rumos da Cultura Moderna, v. 52). 

 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1987. 

 

FORTES, Waldyr Gutierrez. Pesquisa institucional: diagnóstico organizacional para 

relações públicas. São Paulo: Loyola, 1990. 

 

MACIEL, Alba da Costa; MENDONÇA, Marília Alvarenga Rocha. Bibliotecas como 

organizações.Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2000. 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução 

Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução do francês Eliane Lisboa. 

Porto Alegre: Sulina, 2005a. 

 

MORIN, Edgar. O método1: a natureza da natureza. Tradução: Ilana Heineberg. Porto 

Alegre: Sulina, 2002. 

 

MORIN, Edgar.O método 3: conhecimento do conhecimento. Tradução: Juremir Machado da 

Silva. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2005b. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

125 

 

RAMOS, Helia de Sousa Chaves. O desenvolvimento da comunicação na biblioteca. 

Ciência da Informação, Recensões, Brasília, v. 18, n. 1, p. 96-98, jan./jun. 1989. 

 

REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Cultura, poder, comunicação e imagem: 

fundamentos da nova empresa. São Paulo: Pioneira, 2003. 

 

SILVA, Rose Mendes da. A comunicação na biblioteca: um estudo de como é realizada a 

comunicação nas bibliotecas das universidades federais das capitais brasileiras com os 

diversos públicos. 2005. 68f. Monografia (Especialização em Assessoria em Comunicação)-

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2005. Disponível em: <http://sophia.bc.ufg.br/bc/publicacoes/Comunicacao.pdf >. Acesso 

em: 28 jan. 2014. 

 

SILVA, Rose Mendes da. Da teoria à prática: as ferramentas do 

marketing aplicadas nas bibliotecas de Goiânia. 2011. 149f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Biblioteconomia)-Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. Disponível em: 

<http://www.bc.ufg.br/uploads/88/original_BIB-2011-

ROSE%20SILVA%20final.pdf?1328181231>. Acesso em: 23maio 2014. 

 

SILVEIRA, Amélia (Org.).Marketing em bibliotecas e serviços de informação: textos 

selecionados. Brasília: IBICT, 1987. 

 

SILVEIRA, Amélia; AMARAL, Sueli Angélica do (Comp.). Marketing em unidades de 

informação: estudos brasileiros. Brasília: IBICT, 1993. 

 

TOMAÉL, Maria Inês et al. Critérios de qualidade para avaliar fontes de informação na 

internet. In: TOMAÉL, Maria Inês; VALENTIN, Marta Lígia Pomin (Org.). Avaliação de 

fontes de informação na internet. Londrina: EDUEL, 2004. p. 19-40. 

 

WELS, Ana Maria Córdova. As assessorias de comunicação social dos órgãos públicos 

prismatizadas sob a luz do paradigma da complexidade: uma abordagem com foco em 

organizações públicas do poder executivo estadual. In: SCROFERNEKER, Cleusa Maria 

Andrade (Org.). O diálogo possível: comunicação organizacional e paradigma da 

complexidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. p. 69-106. 

 

WOLTON, Dominique. Informar não é comunicar. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

  



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO E RELIGIOSIDADE 
 

Comunicação e cultura religiosa. Estudos de comunicação, face aos processos e 

instituições religiosas no Brasil e em Goiás. A comunicabilidade humana dentro e entre os 

sistemas religiosos. Mídia religiosa e religiões na mídia. Os conflitos comunicacionais 

estabelecidos pela presença do interesse religioso em diferentes campos sociais, tais como a 

política, a economia e a cultura. A produção simbólica da religião no mundo contemporâneo. 

Teoria e epistemologia da comunicação na relação com a religião e seus processos: o 

especificamente comunicacional nos estudos de religião. 

 

Coordenador: Prof. Dr. Luiz Signates (signates@gmail.com) 
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O Homem Midiatizado e a Religiosidade Contemporânea
64
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Resumo 

O homem se vê, hoje, imerso num mundo pautado cada vez mais pelos processos da mídia. 

Vivemos na era da midiatização, cujos efeitos também se estendem à religiosidade humana. 

Nesse sentido, por meio de revisão bibliográfica, este estudo tem por objetivo esclarecer os 

principais pontos relacionados a esse processo, identificando como é possível percebê-lo 

desde as situações simples do cotidiano às complexas relações com o sagrado. Assim, vê-se 

que a crescente influência dos processos midiáticos sobre a vida humana tem estabelecido 

para o sujeito contemporâneo um novo modo de ser no mundo e um novo modo de exercer 

sua religiosidade, tendo como norte e referência: a mídia. 

 

Palavras-chave: mídia; sociedade; midiatização; religião 

 

 

Introdução 

 

Imagine, hoje, se todos os rádios e TVs fossem desligados, os jornais e revistas saíssem 

de circulação, os smartphones “evaporassem” e a Internet simplesmente deixasse de existir. 

Talvez não seja exagero afirmar que alguns entrariam em “parafuso” e levariam um tempo 

considerável até (re)aprenderem a viver num mundo desprovido dos meios eletrônicos de 

comunicação e dos processos relacionados à mídia.  

Os religiosos mais conservadores até poderiam afirmar que todo esse ambiente 

midiático que permeia a vida social possui forças demoníacas, tamanha dependência que ele 

cria no homem. Mas, o que dizer, então, das inúmeras igrejas com perfis no Facebook, das 

proprietárias de estações de rádio e TV, das que promovem verdadeiros shows em suas 

celebrações, dentre tantas outras práticas que denotam religiões cada vez mais trajadas de 

mídia?  

Como é possível compreender as mudanças provocadas pela presença dos médiums na 

sociedade, fazendo, inclusive, surgir um novo tipo de religiosidade? Quais, são as novas 

configurações da vida social e da relação com o sagrado, que se estruturam e ganham forma a 

partir da mídia? Esses são alguns dos questionamentos que motivaram o desenvolvimento 
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deste estudo, que tem como pano de fundo o processo de midiatização da sociedade 

contemporânea e, consequentemente, da religião.  

Antes de adentrarmos as discussões propostas para este texto, no entanto, convém 

observarmos alguns dos referenciais teóricos que nos ajudam a compreender as mudanças que 

estão em curso, tendo como base as ideias de Marshall McLuhan, complementadas pelos 

conceitos de Régis Debray. 

 

A humanidade segundo seus meios 

Considerado por muitos como o profeta da era eletrônica e por outros como uma fraude, 

Herbert Marshall McLuhan foi, sem dúvida, um dos mais influentes especialistas da 

comunicação do século XX, e também um dos que mais contrariou os teóricos de seu tempo. 

Figura polêmica e extremamente crítica, McLuhan mostrou como as mídias eletrônicas 

afetaram o comportamento humano, antecipando outras importantes revoluções, como a 

Internet, prevista por ele décadas antes de acontecer. 

Durante sua trajetória, o autor publicou diversos trabalhos. Contudo, o marco de seu 

pensamento teórico se deu em 1964, quando lançou Os meios de comunicação como 

extensões do homem (MCLUHAN, 2007). Neste livro, McLuhan explora a forma como a 

mídia eletrônica reflete e influencia a civilização moderna, desenvolvendo um de seus mais 

importantes conceitos. 

Para ele, assim como o machado é uma extensão do braço humano, a roupa é uma 

extensão de nossa pele e a roda do carro é uma extensão de nosso pé, os meios de 

comunicação são uma extensão de nosso sistema nervoso. Dessa forma, o telefone seria uma 

extensão de nosso ouvido, o rádio seria uma extensão da boca (para quem fala) e do ouvido 

(para quem ouve), a escrita seria uma extensão de nosso sentido da visão, dentre outros. 

McLuhan defendia a ideia de que no interior de nossa psiquê se opera a colaboração dos 

cinco sentidos e é o conjunto desses sentidos que forma a base comum de nossa experiência 

consciente. Ou seja, a experiência completa e plena está diretamente relacionada ao equilíbrio 

sensorial, à proporção bem distribuída entre os sentidos. Entretanto, uma vez intensificada a 

contribuição de um dos sentidos, isso automaticamente leva à redução dos outros quatro, uma 

variação natural que pode ser facilmente observada nas mais diversas atividades que 

executamos ao longo do dia. 

Entretanto, se o indivíduo recebe sistematicamente o estímulo de um único sentido, para 

McLuhan, sua capacidade de apreender a variedade integral do mundo que o cerca será 
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afetada. Essa era a forma como ele percebia os efeitos provocados pela imprensa no 

comportamento humano, por exemplo. 

Durante séculos, a mídia impressa foi o principal meio de comunicação utilizado pelo 

homem, que, nesse caso, teve sua visão amplamente estimulada, em detrimentos dos demais 

sentidos. Correndo o olho sobre a superfície “asfaltada” dos livros, o indivíduo mergulhou 

num mundo explícito, lógico, literal e super disciplinado. Submisso a horários, listas de pesos 

e medidas e à instrução formal, o homem mecânico se viu perseguindo basicamente um único 

objetivo: a produtividade. 

Assim, com a escrita, a humanidade passou a conviver com diversos tipos de 

especialização e fragmentação, como: a burocracia, o nacionalismo, o pensamento linear, o 

exército moderno etc., além de ter como resultado alguns sintomas de desequilíbrio, como a 

esquizofrenia, as úlceras, a pornografia, dentre outros.McLuhan também acreditava que o uso 

excessivo da visão transformava o leitor numa espécie de “aleijado psicológico, preso à 

cadeira de rodas do pensamento lógico e incapaz de se aventurar no terreno áspero da intuição 

e imaginação” (MILLER, 1973). 

Por outro lado, com a entrada da televisão, não só os estímulos foram ampliados, como 

também a experiência humana mudou. Na visão de McLuhan, por ser um meio áudio-tátil, a 

TV coloca o homem de volta ao seu estado tribal (pré-imprensa e pré-alfabetização), fazendo 

uso novamente de seus cinco sentidos, em uma rede unificada de experiências. 

Colocando em termos práticos, pela televisão, temos naturalmente o estímulo auditivo e 

visual. Também utilizamos o tato ao selecionarmos os canais, regularmos o volume etc. Além 

disso, através da imagem, a mensagem falada/escrita e os demais ruídos e estímulos sonoros, 

sentimos nossa boca salivar, nos emocionamos, imaginamos o gosto, o cheiro e tantos outros. 

Assim, a partir da TV, o homem assumiu novos padrões de comportamento. Perde espaço o 

nacionalismo, a linearidade, a lógica especializada do modo industrial de produção e o 

conhecimento científico normatizador. 

Ainda sobre os efeitos provocados pelas novas mídias, McLuhan desenvolveu outra 

grande teoria, apresentada no mesmo livro, que talvez tenha sido sua concepção mais 

polêmica, e também a de maior repercussão: “o meio é a mensagem”. Para ele, onde é 

provocado um efeito, existe uma mensagem. E ela está muito além da informação que é 

transmitida.  

Se observarmos um meio específico como o telefone, por exemplo, o que uma pessoa 

diz a outra é menos importante do que o meio em si. Ou seja, de acordo com o 
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posicionamento de McLuhan, enquanto o conteúdo da fala afeta (diretamente) apenas o 

ouvinte e (indiretamente) as demais pessoas a quem será repassada a informação, a simples 

existência do telefone promove um ambiente midiático enorme, que afeta e beneficia o mundo 

todo. 

Então, não importa se é um telefone, um rádio ou uma televisão. Cada um desses 

meios cria um novo ambiente, uma nova situação que estimula novas associações e uma nova 

percepção humana. Não é o conteúdo em si o mais importante, e sim o meio que exerce 

impacto sobre o homem e sobre toda a sociedade. Esse é o efeito provocado por qualquer tipo 

de mídia. Esta é a verdadeira mensagem.  

Avançando um pouco mais nesse raciocínio, vale a pena atentarmos para um detalhe 

importante do pensamento mcluhaniano: para ele, quando passamos a usar uma determinada 

tecnologia todos os dias, depois de um tempo, essa tecnologia começa a mudar a forma como 

experimentamos o mundo, nos relacionamos com ele.Com uma argumentação semelhante, 

Debray (1991, p. 239) defende que “o homem alinha sua cultura consoante suas máquinas”. O 

autor, inclusive, acredita que as “ferramentas” que o ser humano utiliza o definem tanto 

quanto seus genes. 

Para Debray (1991), em cada época há predominância de determinado meio que, com 

suas características, influencia o intelecto humano e, consequentemente, a forma como o 

homem percebe o mundo a sua volta e se coloca nele. Ou seja, cada era possui um “meio 

ambiente intelectual”, estruturado por um médium central, que define as percepções e 

cognições humanas. A esse “meio ambiente intelectual” Debray dá o nome de midiasfera. 

Sob essa perspectiva, o autor identifica as três principais midiasferas que se deram a 

partir da escrita: a logosfera (predomínio da escrita), a grafosfera(predomínio da imprensa) e 

a videosfera (predomínio dos meios audiovisuais).  

Segundo Debray (1991), na logosfera, a palavra estava com a Igreja, seus profetas e 

representantes. O homem se enxergava como sujeito, submisso à vontade divina e ao grande e 

absoluto grupo (reino, império, cidade etc.). Para conhecer a verdade, era preciso que ela 

fosse revelada pelo próprio Deus, portanto, inacessível ao homem comum. Por isso, a 

referência (e o poder de influência) estava na pregação. Aqui o tempo é visto de forma cíclica, 

sob uma perspectiva eterna. Crê-se no invisível, valoriza-se a alma e tudo que há de mais 

sagrado gira em torno do dogma religioso.  

Na grafosfera, período da modernidade, cresce a noção de nacionalismo. O sujeito 

perde lugar para o cidadão, aquele que faz parte de um povo e está debaixo do Estado e suas 
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leis, mas que precisa, no entanto, ser convencido. A palavra estava com a inteligência laica, 

formada pelos cientistas e doutores. Para que a verdade fosse legitimada, era preciso que ela 

estivesse registrada nos livros. Portanto, o poder de influência estava com a publicação. 

Percebe-se o tempo de forma linear, sempre sob a perspectiva de futuro, progresso. Crê-se no 

lógico, racional e legível, valoriza-se a consciência e tudo que há de mais sagrado gira em 

torno do conhecimento.  

Na videosfera, era da eletricidade estudada por McLuhan que se estende aos dias 

atuais, o homem se vê como parte de uma sociedade, porém, regido pela máxima do “cada um 

por si”. A figura do cidadão é ofuscada pela do consumidor, que precisa ser a todo momento 

seduzido. Ganha força o individualismo e também a anomia. A palavra está com a mídia e só 

convence a verdade que aparece na TV. Assim, o poder de influência está com a exibição. O 

tempo agora é visto de forma pontual, totalmente centrado no presente, na lei do “aqui e 

agora”. Crê-se no visível, valoriza-se o corpo e tudo que há de mais sagrado gira em torno da 

informação. 

Assim, tendo como referência a descrição de Debray e o panorama teórico de 

McLuhan, podemos perceber que as dinâmicas e atividades da mídia passaram a ocupar tanto 

espaço na vida do homem, participando de tantos momentos de seu dia a dia, que o sujeito 

contemporâneo naturalmente passou a assimilar o mundo sob a mesma ótica da 

instantaneidade das notícias e a concorrência pelos furos de reportagem; do fascínio pela 

novidade, que rapidamente se torna obsoleta; das alegrias e dramas dos personagens das 

novelas, que se misturam ao cotidiano das pessoas e viram assunto do dia; da áurea de 

glamour construída em torno da vida dos famosos; dos programas de entretenimento e a 

performance de seus apresentadores; dentre tantos outros referenciais. Sendo, ainda, 

doutrinado a perceber o tempo como sinônimo de dinheiro, incorporando a dinâmica do 

consumo e aplicando a noção de mercadoria não somente a coisas, mas também a pessoas.  

A partir do momento que a Internet, então, entrou em campo, fazendo o homem 

penetrar ainda mais no universo da mídia e ser por ela penetrado, ficou difícil até mesmo 

perceber a influência dos meios de comunicação sobre a vida social, uma vez que um novo 

homem havia se formado, homem esse que já parece ter vindo com “código de barras”, se 

comunicando em bytes, tendo seu corpo projetado em imagem digital e transmitido via 

satélite, estando o tempo todo conectado, com transmissão ao vivo, recebendo a informação e 

sendo a própria informação etc. Enfim, tratar dessa influência nos dias atuais é quase como 
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abordar os efeitos provocados pela água sobre uma porção de terra totalmente submersa num 

rio. 

Vemos, portanto, que as mudanças provocadas pelos médiums da contemporaneidade 

não transformaram somente os modos de transmissão de mensagem, tampouco se restringem 

à forma como o homem utiliza e se relaciona com a mídia. Reconfiguraram a maneira como o 

homem se orienta no mundo como um todo: novas possibilidades e experiências humanas, 

novos tipos de relacionamento, novas dinâmicas de trocas culturais, novos intercâmbios 

sociais e novos sentidos.  

Essa, inclusive, tem sido uma das grandes discussões dos estudos sociais na atualidade: 

a sociedade, hoje, se estrutura, movimenta, trilha e percorre seus caminhos de maneira 

midiatizada, o que, para os objetivos deste estudo, nos leva para um fenômeno ainda mais 

específico: a midiatização da religião. Mas, afinal, como podemos entender esse processo? 

 

O homem midiatizado 

Para Hjarvard (2012, p. 54), compreender o atual processo de midiatização vai muito 

além do que antes se estudava a respeito das relações da mídia com a sociedade. Não se trata 

mais de conhecer e analisar os efeitos provocados por um meio sobre determinado público, 

como a compra de um produto que é estimulada por um anúncio de propaganda, as novas 

tendências de moda que ganham as ruas a partir de uma telenovela específica, o crescimento 

da intenção de voto de um candidato em resposta a uma campanha eleitoral veiculada pela 

televisão etc. Ou seja, não falamos apenas de instrumentos e tecnologias. Como ressalta 

Hjarvard (2012, p. 54): 

 

A sociedade contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela 

não pode mais ser considerada como algo separado das instituições culturais 

e sociais. Nestas circunstâncias, nossa tarefa, emvez disso, é tentar entender 

as maneiras pelas quais as instituições sociais e os processos culturais 

mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à onipresença da mídia. 

 

Assim, de início, é preciso esclarecer em que consiste esse novo contexto de 

midiatização, partindo de alguns importantes referenciais teóricos. Nesse sentido, contribuem 

para o nosso entendimento os conceitos de Berge, citado por Martino (2012a, p.224), que 

explica a midiatização como um processo pelo qual a mídia deixa de atuar apenas como 

instrumento e passa a ser formadora da estrutura social. Em outras palavras, a vida social 
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passa a ser operacionalizada sob os moldes da mídia. Esta proposição se torna um pouco mais 

clara em Borelli (2010, p.16): 

 

Em função dessas operações sociotécnicas, temporalidades e espacialidades 

são transformadas. Novas comunidades são geradas e esses agrupamentos 

são perpassados por lógicas midiáticas: o imediatismo, o fragmento, a 

interconexão entre distintas linguagens, a dramatização, a audiovisualidade, 

a lógica do espetáculo - formatado para ser consumido. 

 

Sodré (2002, p. 25) vai mais adiante e afirma que há na contemporaneidade um quarto 

bios, ou seja,um quarto “âmbito onde se desenrola a existência humana”. Para ele, além dos 

três “gêneros de existência” definidos por Aristóteles– “biostheoretikos (vida contemplativa), 

biospolitikos (vida política) e biosapolaustikus (vida prazerosa, vida do corpo)”, há ainda o 

bios midiático: uma nova forma de vida estruturada e “agendada” pela mídia, fazendo 

referência ao conceito de agenda setting tão explorado nos estudos e atividades de jornalismo.  

Sobre a terminologia, Sodré (2002, p. 27) explica que “agendar é organizar a pauta de 

assuntos suscetíveis de serem levados em conta individual ou coletivamente”. Em se tratando 

de midiatização, o autor defende que a mídia estrutura percepções e cognições, influencia na 

construção de afetos, significados, costumes etc. Na concepção de Sodré, isso seria uma 

forma de agendamento, pois é a partir dos “filtros” midiáticos e do direcionamento que se 

obtém através deles que o homem se orienta no mundo. 

Sob uma perspectiva um pouco diferente, porém, não contradizendo os argumentos de 

Sodré, Gomes (2007) afirma que a partir da midiatização surge uma nova “ecologia 

comunicacional”, um novo modo de ser num mundo “glo(tri)balizado”, em que as fronteiras e 

papéis se misturam, perdem a definição de seus contornos: 

 

Agora existe um teatro de arena, onde não mais se fala de palco e de platéia, 

pois é impossível pensar uma realidade sem palco, uma vez que ele abarcou 

tudo. As pessoas não distinguem mais a sua vida separada do palco, sem ele. 

Se um aspecto ou fato não é midiatizado, parece não existir (GOMES, 2007, 

p.7). 

 

Em se tratando das redes sociais, as palavras do autor fazem ainda mais sentido. Para o 

homem midiatizado, não basta assistir ao vivo um jogo do Brasil em plena Copa do Mundo. 

Viver a experiência no estádio pode ser algo marcante, inesquecível, mas perde seu brilho se 

não puder ser compartilhado. O ápice é poder falar disso nas redes sociais, publicar uma foto 

no Instagram e no Facebook “dando provas” do ocorrido e atribuindo sentidos à experiência. 
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Em seguida, vem a ansiedade pelos comentários, os compartilhamentos, a quantidade de 

“curtidas” que tornarão o fato (mais) relevante ou não.  

Em suma, não basta viver, é preciso comunicar que viveu e dizer isso de uma forma 

que, ao adentrar o mundo das “mídias pessoais”, se torne um “fato noticiável” ou uma “peça 

cultural” digna de admiração. É sob essa perspectiva que Martin-Barbero (1995) define a 

mídia como um fenômeno cultural e antropológico, o meio pelo qual os indivíduos têm 

constituídos os sentidos da vida.  

Já Sodré (2002, p. 25) aborda o fenômeno do ponto de vista da linguagem. Para ele, 

“há muito tempo se sabe que a linguagem não é apenas designativa, mas principalmente 

produtora da realidade”. Nesse sentido, ele trata a mídia como uma “técnica política de 

linguagem”, que intervém na consciência humana e, assim, requalifica a vida social.  

De modo geral, apesar das diferentes nuances teóricas dos autores acima mencionados, 

parece ser consensual a ideia de que a forma de vida característica da atualidade tem suas 

estruturas e moldes configurados à maneira da mídia. Contudo, essa constatação não encerra 

nossas discussões, pois, importa-nos saber onde é que se encontra a religião nesse contexto.  

Se agora é a mídia que estende seus feixes a todas as instâncias da vida social, teria a 

religião perdido seu espaço no mundo, como fora decretado pelos “profetas” modernos? Seria 

esse bios midiático (Sodré, 2002) um gênero de existência tão modificado que teria 

finalmente provocado a “mudança de espécie” necessária para que o homem deixasse de ser 

“naturalmente” inclinado à religião (Berger, 2000, p. 20)? Ou não, da mesma forma como 

resistiu à modernidade se racionalizando, estaria agora a religião se adaptando ao processo de 

midiatização e, assim, preservando seu espaço junto ao homem?  

 

Religiosidade e midiatização 

Com um rápido olhar a nossa volta, é possível notar que as religiões ainda se mantém 

vivas, algumas, especificamente, com expressivos sinais de crescimento. Aliás, se é bem 

verdade o que afirmou Debray (1993), que o homem contemporâneo só percebe como 

verdadeiro aquilo que aparece na TV, ou melhor, aquilo que se mostra através da mídia, então 

é possível afirmar que algumas religiões específicas nunca foram tão verdadeiras como agora.  

Em se tratando de Brasil, por exemplo, basta um simples zapear pelos canais de TV 

aberta que as temáticas religiosas são rapidamente identificadas. Também não são poucas as 

igrejas que possuem programas no rádio e na televisão, além dos sites, blogs, perfis no 

Twitter, Facebook e Instagram. Outras ainda são proprietárias de gravadoras, editoras, 
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emissoras de rádio e TV, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que 

além da  Rede Record de Televisão é dona de um verdadeiro “império midiático”.  

Porém, analisar esse fenômeno considerando apenas a presença das instituições 

religiosas na mídia é insuficiente para compreender sua real importãncia para a vida social, 

como explica Martín-Barbero (1995). Para ele, o processo de midiatização da religião não se 

limita ao uso que as instituições religiosas fazem da mídia para ampliarem o alcance de sua 

voz. Ou seja, no caso das “igrejas eletrônicas”
66

, não se trata apenas da veiculação via rádio, 

TV ou Internet do sermão que é pregado no culto. Diz respeito às novas experiências e 

práticas religiosas que são configuradas a partir das dinâmicas, sistemas e lógicas midiáticas. 

Isso significa que, da mesma forma como a vida adquire novos sentidos para o homem a partir 

de sua relação com a mídia e que esse sentidos se traduzem em novos hábitos, práticas e 

costumes, a vida religiosa, nesse contexto, também se “materializa” com os mesmos traços de 

mídia. 

Em termos práticos, Martín-Barbero, inclusive, cita o exemplo de uma igreja que opera 

num formato bastante midiatizado. Descrevendo uma cerimônia de culto habitual, ele destaca, 

dentre outros fatores, que a maneira como o pastor se comunica com os fiéis tem 

características típicas de um apresentador de TV interagindo com o auditório. Analisando as 

novas vivências que são possibilitadas ao sujeito através da mídia, ele defende que o meio 

assume um papel importante no contato religioso, na celebração, se tornando “uma mediação 

fundamental da experiência religiosa”. 

Este é um posicionamento compartilhado por Gomes (2010). Em uma entrevista 

(PREVEDELLO, 2010) concedida à época do lançamento de seu livro Da Igreja Eletrônica à 

Sociedade em Midiatização (GOMES, 2010), ele comenta que ainda não é possível definir 

que tipo de religião temos a partir da mídia, mas que há características bem marcantes nesse 

novo tipo de religiosidade, semelhantes às que Debray (1993) apontou ao descrever o homem 

da videosfera.  

Gomes(PREVEDELLO, 2010) salienta que a experiência religiosa acontece de maneira 

descompromissada, como outro consumo qualquer, uma religião “àla carte”, que se articula 

com base nas preferências do próprio religioso, como esclarece Moreira (2008, p. 75): “Como 

os papéis, as pertinências, as referências e os pertencimentos se deslocam, o indivíduo fica 

                                                 
66

O termo “igreja eletrônica” foi introduzido pelo teólogo e cientista social Hugo Assmann em 1980, em um 

estudo que analisou a presença de grupos religiosos nos meios de comunicação. Apesar dos desdobramentos e 

das atualizações teóricas que foram feitas desde então, a pesquisa continua sendo considerada um dos principais 

registros sobre a forma como o processo se efetivou nos Estados Unidos e na América Latina. 
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cada vez mais o único responsável por, de acordo com seu gosto, sua conveniência e sua 

consciência, juntar as partes e costurar seu próprio sistema simbólico”. 

Essa nova dinâmica pode ser compreendida a partir de uma exemplificação citada por 

Gomes em sua entrevista (PREVEDELLO, 2010): “No momento em que o site coloca e 

partilha a missa, posicionando o sermão de um lado, o evangelho do outro, a entrada, essas 

coisas, ele possibilita que você faça suas próprias combinações”.  

Contudo, o autor explica que esse alto grau de autonomia e personalização, 

inevitavelmente, leva a um tipo de religiosidade solitária. Poder exercer o consumo religioso 

de sua própria casa, por exemplo, é para o indivíduo uma situação cômoda. Ele não precisa se 

deslocar ao templo, não precisa conviver com outras pessoas e, nesse encontro, correr o risco 

de ter sua conduta criticada e contestada. Afinal, se algo não lhe agradar, basta mudar de 

canal, sair da Internet, deixar o Twitter etc. - um importante sinal de que nem mesmo o 

sagrado tem conseguido romper com o individualismo de nosso tempo.  

Assim, não são apenas novas espacialidades e temporalidades que surgem nesse 

contexto. Para Gomes (PREVEDELLO, 2010), está se criando um novo ambiente na 

sociedade e um outro tipo de comunidade, diferente da “comunidade de presença e 

participação” à qual estamos acostumados nos tradicionais moldes de vida religiosa. Assim, 

temos um novo tipo de participação, um novo tipo de presença, um “novo modo de se fazer 

religião, pertencer à religião” 

Nesse ponto, convém esclarecermos que essas novas configurações do religioso estão 

diretamente relacionadas ao processo que Weber (2003) chamou de “desencantamento do 

mundo”, uma das principais heranças da modernidade. Para ele, o mundo moderno abriu 

novas possibilidades ao homem, despertando questionamentos e retirando o aspecto mágico, 

misterioso e absoluto da religião. Assim, tem início uma forma de vida religiosa 

racionalizada, mais voltada para a prática cotidiana do que para o sobrenatural e 

transcendente. 

É como se a racionalidade científica tivesse estabelecido para o homem um mundo 

pragmático, sem rodeios, sem explicações subjetivas, sem “meio termo”, sem respostas dadas 

pelo “além”, enfim,  desqualificando o misticismo e a experiência emotiva como norteadores 

da vivência humana. Como argumenta Martino (2003, p. 25): 

 

Pretende-se que, com o desenvolvimento do progresso científico, a crença 

religiosa tenha perdido seu papel elucidativo, isto é, sua capacidade de 

determinação de sentido aos fatos sociais. Passou-se a ver a religião como 

um acessório plenamente dispensável para a compreensão do mundo. 
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Em outras palavras, o homem moderno, esclarecido pela racionalidade científica, 

percebeu que não havia razão lógica para que a religião desse respostas a perguntas que não 

eram de sua competência, ou, pelo menos, não deveriam ser. Como explica Habermas (1990, 

p.26): 

 

A modernidade deu um golpe de desvalorização nas formas de 

esclarecimento, que tinham emprestado também às teorias um resto da força 

unificadora dos mitos originários: a síndrome de validade, da qual 

dependiam os conceitos básicos da religião e da metafísica, desfez-se no 

momento em que surgiram, de um lado, as culturas de especialistas em 

ciência, em moral e em direito e, de outro lado, a arte se tornou 

independente. 

 

Dessa forma, a racionalização do mundo destituiu a religião do seu posto de 

“ordenadora da vida social”, dotando o homem de conhecimento e dando a ele instrumentos 

que resolvem muitas de suas necessidades e anseios mais profundos. Com isso, os sentidos 

passaram a ser encontrados em toda parte. Uma via de mão dupla, por sinal, que lhe 

possibilitou ganhos, mas também foi responsável por consideráveis prejuízos. 

Afinal, a partir do momento que a racionalidade científica abriu seus horizontes, 

desmistificou muitos de seus referenciais sagrados e lhe possibilitou novos caminhos, o 

homem não só se deparou com novas realidades, mas também se viu perdido no meio delas, 

abandonado num mundo frio e sem mistério, enfim, desencantado. E, segundo a 

argumentação de Martín-Barbero (2005), como esse homem não suporta viver num mundo 

“insípido”, ele vive uma busca constante, tentando reencantar esse mundo por meio de 

vivências que lhe tragam de volta a poesia, a excitação e o fascínio do transcendente. 

Nesse sentido, Martín-Barbero (2005, p.76) acredita que a igreja eletrônica encontrou 

seu lugar no mundo, pois “está devolvendo a magia às religiões que haviam se 

intelectualizado, que haviam esfriado, que haviam desencantado”
67

. E, dessa forma, essas 

religiões recuperam, ou ao menos preservam seu espaço e sua relevância na vida social. Além 

disso, tendo em vista que a religião passou a concorrer com outras “estruturas de 

plausibilidade”, conforme defende Berger em seus estudos, terem se rendido aos encantos da 

mídia possibilitou às instituições religiosas midiatizadas vantagens competitivas na busca por 

garantir ao sujeito atribuição de sentido. 

                                                 
67

Texto original do autor: “A mi ver la iglesia electrónica está devolviendo la magia a lasreligiones que se habían 

intelectualizado, que se habían enfriado, que se habían desencantado” 
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Entretanto, Martino (2012b, p. 114 e 115) comenta que essa inserção no jogo da mídia 

não foi (nem tem sido) um processo gratuito para as religiões midiáticas. Exigiu que elas 

passassem a articular com a “lógica de produção empresarial da comunicação”, que, em 

muitos aspectos, foge aos propósitos da religião.  

Mas, mesmo (em sua essência) estando na contramão das premissas racionais da 

modernidade e da ordem capitalista, as religiões que se propuseram à competitividade de 

igual pra igual tiveram que se sacrificar, pois, se o homem havia se emancipado da religião e 

agora se mostrava “planetário e disputado por inúmeras propostas de sentido” (MOREIRA, 

2008, p. 74), falar com esse homem implicava em utilizar a linguagem desse novo ambiente, 

mesmo que para isso fosse necessário incorporar ao “vocabulário religioso” um linguajar, de 

certa forma, torpe.  

Sob essa perspectiva, podemos entender que, ao negociar sua permanência na vida 

social contemporânea, a religião precisou assumir uma forma secularizada, deixar de lado as 

fronteiras tão rígidas que estabelecia para manter-se afastada do profano e se abrir para 

dialogar com “o mundo”, agora, tomado pelos dialetos midiáticos. 

E, nesse processo de adaptação, aparentemente, alguns movimentos religiosos tomaram 

gosto pelas novas práticas e se colocaram ao inteiro dispor da midiatização. Aliás, analisando 

alguns exemplos que temos hoje, “talvez não seja errado afirmar, no caso brasileiro, que 

algumas igrejas têm nas mídias não apenas um aliado na divulgação de sua mensagem, mas 

quase sua própria razão de ser”, como argumentam Rosa, Severo e Borelli, citados por 

Martino (2012a, p.220). 

Voltando à nossa discussão, nessa tentativa de retomar seu relacionamento com o 

homem, a religião se colocou nesse universo secularizado e, de certa maneira, se enturmou. 

Borelli, (2010, p. 26), inclusive, argumenta que já “não há como pensar a religião hoje sem a 

presença, o trabalho e os discursos dos dispositivos midiáticos”.  

Nesse ponto, interessa-nos saber se essas mudanças são temporárias e, uma vez 

reconquistada sua autoridade perante o homem, a religião recuperará suas raízes e voltará a 

estabelecer seus limites, ou se estamos diante de um caminho sem volta, em que nenhuma 

forma de vida religiosa subsistirá sem que estejam incorporados em sua composição os 

“sabores”, os “aromas”, as “texturas” e os “movimentos” da mídia.  

Em se tratando de um fenômeno recente, ainda em fase de transição, talvez só nos caiba 

a espera, ou, utlizando uma linguagem própria do universo sobre o qual tratamos, convém 

aguardarmos as “cenas dos próximos capítulos”. 
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De qualquer forma, é possível afirmar que, no mundo em que vivemos, há uma 

ressignificação do “sagrado”, como sustenta Martino (2012a), e este tem se apresentado cada 

vez mais misturado ao “profano”. Para o autor, o indivíduo religioso midiatizado não 

desvincula sua vida religiosa de sua vida cotidiana - algo semelhante ao que Weber (2003) 

identificou na ética protestante, contudo, com sentidos e propósitos bem mais voltados para o 

indivíduo. Com isso, o “fiel” espera receber a mensagem religiosa no mesmo contexto em que 

recebe outras mensagens de sua vida em sociedade. 

Ou seja, faz mais sentido para o religioso da era da midiatização encontrar elementos 

religiosos em seu contexto de trabalho, em suas reuniões sociais, em suas atividades de lazer e 

entretenimento (etc.), do que ter sua vivência religiosa restrita somente aos locais de culto. 

Entretanto, nesse ambiente repleto de novos cruzamentos, não é apenas a religião midiatizada 

que possibilita ao homem experiências religiosas e promove a “catequização” de seus valores.  

Para Moreira (2008), como a religião deixou de ocupar o centro da vida humana, 

ditando regras e apontando caminhos, a religiosidade se deslocou dos “locais” tradicionais de 

acesso ao sagrado, não ficando mais restrita apenas aos limites do “templo”. Com isso, é 

possível que o sujeito contemporâneo exerça sua religiosidade em um estádio de futebol, na 

platéia de um show ou até mesmo num laboratório científico (por mais contraditório que isso 

pareça).  

Nesse contexto, surgem novos “especialistas religiosos”, que apesar de não receberem o 

título, “também produzem símbolos, sentidos, crenças, explicações sobre o real, rituais e 

mitos, propõem valores, estilos de vida, figuras para a imitação, a fidelidade e mesmo a 

devoção das pessoas” (MOREIRA, 2008, p. 72). E, na visão do autor, esses novos 

“especialistas” são encontrados cada vez mais no complexo midiático-cultural: 

 

Hoje são principalmente o cinema, a TV e a literatura as instâncias que se 

encarregaram da socialização religiosa; sempre dentro de seus cânones, sua 

linguagem estética e seus interesses. Religião e motivos religiosos se 

deslocam e se mesclam com espetáculo midiático, entretenimento, diversão, 

lazer (MOREIRA, 2008, p. 73). 

 

Assim, temos a Rede Record promovendo a socialização religiosa através de suas 

minisséries de temática bíblica e a Rede Vida, através de suas “telemissas” (etc.),  mas 

também temos a Rede Globo exercendo a mesma função por meio de suas telenovelas, tanto 

as que abordam temas religiosos quanto as de enredo totalmente pautado por debates de 

cunho secular.  
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Portanto, o processo de midiatização da religião não se manifesta apenas através de 

casos como o da Igreja Universal, que, sob moldes midiáticos, amplia sua voz, possibilita 

novas experiências religiosas aos fiéis e, assim, se faz relevante para o homem secularizado. 

Dito em outros palavras, não resulta apenas de uma mudança por parte da religião.  

Diz respeito também às “funções religiosas” exercidas pela mídia, que, nesse 

“deslocamento”, acaba ocupando o lugar do “templo”. Como comenta Martino (2012a, p. 

229) a partir das ideias de Campos, Carvalho, Klein e Mariano, “a midiatização da religião 

trouxe alterações não apenas para as dinâmicas do campo religioso, mas introduziu novos 

fatores nas dinâmicas internas do campo da comunicação”. 

 

Conclusão 

É cada vez mais clara a concepção de que o homem é influenciado pelo uso que faz de 

seus instrumentos, como defendem McLuhan (2007), Debray (1993) e Sodré (2002). E isso 

não tem a ver apenas com a forma como ele exerce suas atividades, diz respeito, sobretudo, à 

sua maneira de ser no mundo. Nesse sentido, vivemos o tempo da midiatização, em que os 

modos de pensar, agir e se relacionar do homem, cada vez mais, se estruturam a partir dos 

moldes da mídia. Dito em outras palavras, está com ela a linguagem de interpretação, as 

lógicas e sentidos que hoje definem a vida social e suas múltiplas ramificações. Isso não quer 

dizer, porém, que ela exerce um poder manipulatório e controlador, ditando regras, 

estabelcendo limites etc. Não se trata de uma “figura institucional” mídia ocupando a cadeira 

central do mundo e dando as diretrizes.Quer dizer, ao contrário, que o homem incorporou o 

“jeito de ser” mídia. Ela é, como destaca Gomes (2007, p.7), “a chave hermenêutica para a 

compreensão e interpretação da realidade”. 

Nesse contexto, ainda se faz presente a religião, que, após ter perdido seu lugar no 

centro da vida humana, se esforça para se fazer relevante ao homem, preservando seu espaço 

na vida social. E, nessa busca, tendo em vista que a humanidade encontra-se cada dia mais 

embebida de mídia, o que se vê são religiões também se rendendo às dinâmicas, discursos e 

processos midiáticos, um movimento que inevitavelmente também tem provocado mudanças 

por parte da mídia, que, no dialógo com o sagrado, termina por integrar a religiosidade 

humana. 

 

 

 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

141 

REFERÊNCIAS  

 

BERGER, Peter. A dessecularização do mundo.Rio de Janeiro: Religião e Sociedade, 2000, 

21(1): 9,24. 

 

BORELLI, Viviane. Dispositivos midiáticos e as novas formas do religioso. In: (Org). 

Mídia e religião. Rio de Janeiro: E-papers, 2010. 

 

DEBRAY, Régis. Curso de midiologia geral.Petrópolis: Vozes, 1993.  

 

GOMES, Pedro Gilberto.Da igreja eletrônica à sociedade em midiatização.São Paulo: 

Paulinas, 2010. 

 

_______________.O processo de midiatização da sociedade. São Leopoldo: Unisinos, 

2007. Disponível em: 

http://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/02/midiatizacao-da-sociedade-pedro-gilberto-

gomez.pdf. Último acesso: 3 de julho de 2014. 

 

HABERMAS, JÜRGEN. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1990. 

 

HJARVARD, STIG. Midiatização:teorizando a mídia como agente de mudança social e 

cultura. In: Matrizes, n.2, p. 53-91, jan./jun. 2012.  

 

MARTIN-BARBERO, Jesús. Secularización, Desencanto y 

ReencantamientoMassmediatico. In: Diálogos de laComunicación, n.41, p.71-81, mar. 

1995. 

 

MARTINO, Luis Mauro Sá. Mídia e poder simbólico. São Paulo: Paulus, 2003. 

 

_______________.A religião midiatizada nas fronteiras entre público e privado:uma 

abordagem teórico-crítica. In: Ciberlegenda, n. 26, p. 111-122. 2012. 

 

_______________.Mediação e midiatização da religião em suas articulações teóricas e 

práticas:um levantamento de hipóteses e problemáticas. In: Mediação & Midiatização, p. 

219- 244. Compós, 2012. 

 

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem.São Paulo: 

Cultrix, 2007. 

 

MILLER, Jonathan. As ideias de McLuhan.São Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1973. 

 

MOREIRA, Alberto. O deslocamento do religiosona sociedade contemporânea.In: Estudos 

de Religião, Ano XXII, n. 34, 70-83, jan/jun. 2008. 

 

PREVEDELLO, Carine. Prof. Padre Pedro Gilberto Gomes fala sobre Igreja e Mídia. 

Youtube, 2010. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jamSOVaNtIg. Último 

acesso: 29 de junho de 2014. 

http://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/02/midiatizacao-da-sociedade-pedro-gilberto-gomez.pdf
http://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/02/midiatizacao-da-sociedade-pedro-gilberto-gomez.pdf


 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

142 

 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 

 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo.São Paulo: Editora Martin 

Claret, 2003. 

  



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

143 

 

O consumo do sobrenatural representado pela figura do vampiro através 
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Resumo 

Atualmente está aumentando significativamente o número de filmes, séries de TV, desenhos 

animados, histórias em quadrinhos e jogos de vídeo-game com a temática sobrenatural, 

principalmente narrativas que envolvem: vampiros, bruxas anjos e demônios. A representação 

do sobrenatural está em campanhas publicitárias, programas educativos infantis, filmes de 

terror, jogos eletrônicos e outras mídias, servindo aos mais distintos propósitos. Neste artigo 

se busca compreender o consumo e o discurso religioso através das simbologias sobrenaturais 

presente nas narrativas dos filmes, séries de TV e jogos eletrônicos, tendo foco na figura 

simbólica do "vampiro". 

 

Palavras-chave: consumo, sobrenatural, religião, vampiro. 

 

 

Introdução 

 Atualmente está aumentando significativamente o número de filmes, séries de 

televisão, desenhos animados, histórias em quadrinhos e jogos de vídeo-game com a temática 

“sobrenatural”, principalmente narrativas que envolvem: vampiros, bruxas e demônios 

(MASCETTI, 2010).  

 Filmes como: Harry Potter e a saga Crepúsculo; séries de televisão como: Supernatural 

e Diários de um Vampiro; jogos eletrônicos como: Diablo, Dark Siders, God of War, Dante´s 

Inferno, Devil May Cry  entre outros, cultivam essa temática.  

 A revista Veja
70

 divulgou que a série Harry Potter vendeu mais de três milhões de 

exemplares no Brasil e 400 milhões em todo o mundo. Em 2008, a saga Crepúsculo que soma 

mais de 120 milhões de exemplares vendidos, destes cinco milhões só no Brasil. E a 

publicidade e a satisfação dos fãs está cada vez mais acirrada a ponto do enredo de um jogo 

ser alterado para agradar seu público como é o caso do jogo eletrônico BioShock Infinite, que 

                                                 
68

  Trabalho apresentado no GT5 – Comunicação e Religiosidade do VI Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
69

 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás – UFG. 

Bolsista da FAPEG 
70

 Retirado do site: http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/harry-potter-vendas-crepusculo--2, no dia 

12/10/12 

http://omelete.uol.com.br/busca/?q=bioshock+infinite
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sofreu alterações em sua narrativa, devido a comentários negativos a respeito de questões 

religiosas contidas na trama (ROMANO, 2013)71. 

 Temos ainda jogos com temáticas religiosas como Bible Fight
72

, lançado em 2008, o 

qual segue o mesmo gênero do jogo Street Fighter
73

. Nesse, os personagens bíblicos como: 

Jesus, Maria, Moisés, Eva, Noé e Satanás participam de um torneio de artes marciais; todos os 

personagens, tem magias especiais e poderes fatais. Já em 2009, é lançado o Faith Fighter, no 

qual os lutadores são personagens míticos-religiosos: Buda, Maomé, Ganesh ou Jesus.  

 Tais temas tornaram-se alvos de estudos acadêmicos em diversas áreas, embora tenha 

poucas pesquisas. Autores de diversas áreas acadêmicas têm estudado figuras 

mitológicas/sobrenaturais como  vampiro, o diabo,   bruxas(os) e do sobrenatural de forma 

geral (AGUIAR, 2011; GUERRA, 2011; PELISOLI, 2011; WILLIAMSON, 2011; 

MASCETTI, 2010; ALMEIDA, 2010; ARANTES, 2010; GONÇALVES, 2010; JONES, 

2010; GONZALEZ E BRANCO, 2009; IRVINE, 2007; BORELLI, 2007; CAPELLARI, 

2007; ZANINI, 2007; FERRAZ, 2008; RODRIGUES, 2008; COUSTÉ, 1996).  

Toda essa temática sobrenatural tem sido utilizada pelos meios de comunicação de 

massa. Segundo Travancas (s.d.)
74

 esses meios de comunicação e seus produtos são 

importantes para a compreensão dos fenômenos urbanos contemporâneos.  

Para uma melhor compreensão desses fenômenos sobrenaturais midiáticos, Moreira 

(2008) afirma que:  

 

(...) no dia-a-dia das metrópoles, quem hoje ministra“ aulas de catequese” 

para as multidões é Holywood, com suas produções como O Código Da 

Vinci, Paixão de Cristo, os filmes de bruxos, de espíritos e do além. Hoje são 

principalmente o cinema, a tevê e a literatura as instâncias que se 

encarregaram da socialização religiosa; sempre dentro de seus cânones, sua 

linguagem estética e seus interesses. Religião e motivos religiosos se 

deslocam e se mesclam com espetáculo midiático, entretenimento, diversão, 

lazer (MOREIRA, 2008, p.73). 

 

Desta forma, é preciso entender melhor o sentido dessa temática sobrenatural. 

 

                                                 
71

  Retirado do site: http://omelete.uol.com.br/bioshock-infinite/games/bioshock-infinite-sofreu-alteracoes-por-

questoes-religiosas/, no dia 25/01/13. 
72

 Retirado do site: http://mznnews.wordpress.com/2009/05/26/religiao-jogo-polemico-sai-do-ar-depois-de-

pressao-de-religiosos/ 
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 uma popular série de jogos de luta na qual o jogador controla lutadores de diversas partes do mundo, cada qual 

com seus golpes especiais. Retirado do site: http://www.streetfighter.com.br/ 
74

 A mídia no foco da antropologia in: 

http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/grupos_de_trabalho/trabalhos/GT%2023/isabel

%20travancas.pdf), retirado em 25 de outubro de 2012. 
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Conhecendo o Sobrenatural 

Segundo Arantes (2010), a temática sobrenatural está presente desde os primeiros 

tempos da humanidade, quando o homem primitivo buscava explicar os mistérios ao seu 

redor, o que levou ao surgimento de crenças, mitologias, religiões e inclusive tentativas de se 

explicar cientificamente o sobrenatural. 

 Um dos cientistas sociais que buscou entender a religião, nos traz um conceito de 

“sobrenatural”, o qual vai chamar de "toda a ordem de coisa que ultrapassa o alcance de nosso 

entendimento (...) é o mundo do mistério, do incognoscível, do incompreensível" 

(DURKHEIM, 1996, p.5). Lembrando, que esse autor acrescenta que o “sobrenatural” não se 

reduz ao imprevisto, pois o “novo” faz parte da 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 (1996) 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 (1996) 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. 

Mas este trabalho não pretende de forma nenhuma caracterizar a “religião”, como 

pretendia Durkheim e este estudo não se foca nas sociedades ditas primitivas, mas em na 

sociedade contemporânea, que é a sociedade brasileira em sua atualidade. De modo que, neste 

artigo se busca compreender o consumo e o discurso religioso através das simbologias 

sobrenaturais presente nas narrativas dos filmes, séries de TV e jogos eletrônicos, tendo foco 

na figura simbólica do "vampiro". 

O uso da palavra “sobrenatural” é proposital, pois esta tem muita afinidade com as 

temáticas religiosas. Pois algumas religiões se  utilizam dessa temática para se promoverem. 

Como disse Souza (2007), dentro deste mundo tolerante, as várias modalidades religiosas 

querem obviamente manter seus adeptos, além de conquistar novos seguidores; e com a perda 

do monopólio começa a disputa em um verdadeiro “mercado consumista religioso”.   
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 A representação do sobrenatural está em campanhas  publicitárias, programas 

educativos infantis, filmes de terror, jogos eletrônicos e outras mídias, servindo aos mais 

distintas formas de consumo (GONZALES & BRANCO, 2009).  

 

O consumo na contemporaneidade 

Em suas manifestações mais recentes, o consumo vem sendo identificado como uma 

atividade cada vez mais cultural e simbólica, portanto midiática, do que propriamente 

econômica (GOMES, 2007; CAMPBELL, 2001). A mídia, dimensão mais visível do imenso 

sistema de revestimento cultural de produtos e serviços, faz com que a produção possa ter 

sentido e, portanto, possa ser percebida como consumo (ROCHA, 2005). Este, como o 

totemismo na sociedade tribal, por ser um lugar de constante produção do sentido torna-se 

uma poderosa fonte de organização das diferenças na cultura contemporânea (ROCHA, 

1985). 

De acordo com Travancas (s.d.),  o consumo deve ser entendido como uma linguagem 

dentro de uma perspectiva simbólica. Para a autora, os significados não "nascem" com os 

produtos, colado neles. Eles são dados, estabelecidos pela cultura.  

 Segundo Rocha (2009), o consumo é um sistema simbólico que articula seres humanos 

e, como tal, uma forma privilegiada de ler o mundo que nos cerca. Através dele a cultura 

expressa princípios, estilos de vida, ideais, categorias, identidades sociais e projetos coletivos, 

o consumidor age sobre o objeto que adquire e recontextualiza de acordo com os sentidos 

pertinentes ao seu universo de significados. 

 Um das figuras que vem sendo recontextualizada e, portanto resignificada é o 

vampiro. A releitura do vampiro em pleno século XXI demonstra que não foram ainda 

esgotadas as possibilidades interpretativas em meio às constantes mudanças que perpassam a 

humanidade. Assim, verificamos que a releitura e sua representação é claramente uma 

adequação às mudanças nos padrões sociais, sejam estéticos ou culturais (WILLIAMSON, 

2011). 

 

Contextualizando a figura do "Vampiro" 

Como já foi mencionado anteriormente, inúmeros são os símbolos sobrenaturais 

abordados no imaginário humano. Eles são abordados em religiões, crenças, mitos, literatura, 

músicas e nos meios de comunicação em geral e um dos símbolos grandemente abordado é o 

“Vampiro”. Apesar dos outros não serem menos importantes, darei um enfoque à essa figura 
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pela grande presença na narrativa dos filmes, séries de tv e jogos eletrônicos, e pelo grande 

interesse do público nesse símbolo. 

O vampiro sendo uma das personificações que representam o “mal”, remontam a 

tempos antigos sua repercussão ao longo da história, em mitos, nas diversas culturas 

(COUSTÉ, 1996). Desde antigamente o mito dos “seres das trevas” ou “seres malignos” são 

mencionados, tendo grande ênfase na Idade Média e passando por uma queda na época do 

iluminismo, principalmente no que se refere às classes altas da sociedade, passando se para 

um período de grande racionalismo (ARANTES, 2010).  

 O termo “vampiro” e sua associação com o horror, são relativamente novos. Segundo 

Aidar e Maciel,  

 

Passou a ser utilizado no século XVIII. (...) Há, por exemplo, quem 

reivindique sua ascendência no termo turco uber que significa bruxo ou 

ainda no termo polonês  upire  que significa sanguessuga. Sem dúvida, há 

ligação com a palavra húngara vampir; mas o que importa é o horror ao 

bicho, uma vez que o conceito está associado a criaturas de terrível espectro 

(...). (AIDAR e MACIEL, 1986, p. 9) 

  

Segundo Williamson,  (2011), o vampiro é uma criatura normalmente considerado 

como sendo aquele que existe no estado de “morto-vivo”, literalmente um ser reanimado. O 

autor ainda afirma que, algumas culturas apresentam o vampiro como sendo um corpo 

habitado por uma criatura maléfica, outras, como resultado de uma bruxaria e ainda outras 

que descrevem o vampiro como um corpo possuído pela alma que ele tinha em vida.   

 De acordo com Aidar e Maciel (1986), o vampiro possui lendas a seu respeito desde os 

tempos das civilizações da Assíria e da Babilônia (2000-1000 a.C.). A maioria de suas 

histórias provém da Boêmia, Morávia, Sérvia, Transilvânia e Hungria. Melo (2006) afirma 

que o mito do vampiro não tem, logicamente, uma única origem. Cada povo possui em sua 

cultura uma associação a esse ser “sugador de sangue”.  

 Uma das primeiras narrações sobre o vampiro, segundo Melo (2006), pode ser 

localizada em uma fábula judaica. Conta-se que antes de Eva, Adão possuía outra mulher, 

chamada Lilith, que por recusar-se a ser submissa a ele, foi expulsa por Deus do Éden e 

transformada em uma criatura da noite. Ela, em vingança, matava os filhos de Adão e Eva e 

alimentava-se de sua carne e sangue. 
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Relações entre o Cristianismo e a figura do vampiro 

 Segundo Silva (2006), o cristianismo trouxe o símbolo da cruz como arma contra os 

vampiros, do sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. A água benta, como a benção de 

Deus, podendo transformar solo profano em sagrado. A noite possuía lugar tenebroso 

reforçando a dicotomia entre luz e trevas. O morto-vivo estava sempre associado à 

monstruosidade. 

 

o primeiro vampiro, antes de se transformar neste ser monstruoso, era uma 

espécie de divindade celestial, feito de luz como os anjos. Era, portanto, o 

filho mais belo de Deus. Quando o homem foi criado, Deus transferiu sua 

preferência para este, o que fez com que o ser de luz sentisse ciúmes de seu 

meio-irmão, feito de pó. A criatura de luz se rebela contra a transferência de 

preferência de Deus e, com isso, é punido: relegado às sombras e com a 

maldição da imortalidade, o que lhe dará uma eterna sede de sangue. 

(SILVA, 2006,p.100)  

 

 Para a autora, o vampiro é um semi-demônio, renegado às sombras e a marginalidade 

que é o local onde colocamos tudo aquilo que nos desagrada ou sai dos padrões de 

normalidade. Na mitologia do vampiro, o demônio sempre está presente, assim como Deus. 

Portanto, o mito do vampiro está interligado com o Cristianismo. "Sem essa clareza, torna-se 

impossível pensar sobre o vampiro" (SILVA, 2006, p.102).  

 Segundo Muniz e Souza (2010), percebe-se que “o vampiro” é um símbolo 

multicultural, o qual, embora assuma formas ou conteúdos variados nas diversas culturas, ele, 

de forma geral, representa o “mal” ao longo dos tempos. Com isso, a cultura pop de massas 

resgatou a sombra  vampírica  do final do século XIX e transformou-a numa receita rentável e 

flexível. Dos filmes à séries, das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados até os jogos 

eletrônicos, o vampiro preenche diversas "faces" de apresentação, novas formas de consumo e 

entretenimento em algumas narrativas que serão abordadas a seguir. 

 

O vampiro presente nas narrativas midiáticas 

 De acordo com Muniz e Souza (2010),  a primeira aparição no cinema foi em 1913 

com  The Vampire, de Robert Vignola. Mas foi em 1922 com Nosferatu, uma sinfonia de 

horror, de W. Murnau que se popularizou a imagem do monstro. 

 Os filmes  Drácula  de Francis Ford Coppola em  1992 , romance de Bram Stoker) e 

Entrevista com o Vampiro em 1994  trazem o vampiro sedutor e romântico.  Em 2008, surge  
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Crepúsculo, o primeiro filme da série de livros para adolescentes escrita por Stephanie Mayer, 

no qual foca a relação romântica entre um vampiro e uma humana. 

 Nos quadrinhos, em 1973, surge o personagem Blade o caçador de vampiros , criado 

pela Marvel Comics. Em 1998, ganhou uma adaptação para o cinema. 

 Na televisão, em 1997 os vampiros aparecem em seriado de televisão: Buffy, a caça 

vampiros. Já em 1999,  surge Angel, no qual, a série é uma espécie de continuação de Buffy. 

Em 2007, a série Moonlight traz um vampiro detetive que usa seus poderes para solucionar 

casos. Em 2008, surge True Blood, no qual, os vampiros conseguiram deixar de ser monstros 

lendários para se tornarem cidadãos comuns. Já em 2009 é criado The Vampire Diaries que 

relata a história de dois irmãos vampiros, sendo, um do bem e outro do mal. 

 Nos jogos eletrônicos, em 1986, surge Castlevania, uma série de videogame, criada e 

desenvolvida pela Konami , no qual narra a saga do caçador de vampiros Simon Belmont 

contra o Conde Drácula. 

 Na cultura oriental japonesa, em 1997, é lançado Hellsing em manga e  mais tarde 

adaptado para anime. O enredo passa-se na Inglaterra em 1999, que, ameaçada por criaturas 

sobrenaturais, é protegida pela Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, a Organização 

Hellsing, no qual o personagem principal é um vampiro do bem. 

  

Considerações finais 

 Atualmente, o cinema, a televisão, as histórias em quadrinhos e os videogames são 

exemplos de mídias que utilizam a imagem como um dos principais recursos de 

entretenimento.  As imagens tornaram-se um poderoso meio de consumo e divulgação do 

discurso mítico/religioso/sobrenatural representado através da narrativa.  

 As diferentes faces da figura do vampiro povoa há séculos o imaginário humano. 

Portanto, desde o início da era cristã até os dias atuais, temas ligados ao imaginário 

vampiresco vêm inspirando roteiristas, cineastas, artistas de diferentes lugares. Nas narrativas 

midiáticas do séculos XX - XXI, a figura do vampiro continuaram a aparecer nos cinemas, na 

televisão, nas histórias em quadrinhos, desenhos animados e nos games. 

Desta forma, esta pesquisa contribuiu para uma melhor compreensão dessa dinâmica 

atual, que é o consumo das simbologias sobrenaturais do vampiro contidas nas narrativas 

midiáticas.  
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Resumo 

A intenção deste trabalho é investigar o uso das plataformas digitais, especificamente nas 

mídias sociais, por instituições religiosas. A partir da observação e análise crítica de fanpages 

no site de relacionamentos Facebook.com, pretendeu-se verificar de que forma as instituições 

religiosas adequaram-se ao novo recurso e se o novo modo de disseminar o discurso religioso 

tem sido eficaz. 

 

Palavras-chave: Religião; Facebook; Mídias Sociais; Fanpage; Igreja. 

 

 

Introdução 

Historicamente, a igreja sempre ocupou posição relevante na vida dos indivíduos. Essa 

mentalidade começa a mudar quando a igreja sofre a separação do Estado, modificando-se 

radicalmente durante o século das luzes. Em todo o mundo, a religião passa a exercer papel 

secundário. No Brasil, não foi diferente. Apesar das fortes bases cristãs e da presença de 

símbolos religiosos em instituições públicas, a igreja estava à parte. As instituições religiosas, 

então, aliaram-se a outra forma de poder simbólico, os meios de comunicação. No rádio ou na 

televisão, sua presença é notável. Era de se esperar que a igreja também migrasse para o novo 

media que surgiria ainda na década de 1950, a Internet e, por consequência, as mídias sociais. 

 

Religião e comunicação  

Em todo o mundo, as religiões ocupam posição de destaque na estrutura social e 

política. Basta olhar para a História e perceber a influência das manifestações religiosas na 

formação cultural e nas bases dos sistemas de leis e costumes que regem as sociedades civis. 

Esta aproximação íntima com as questões da vida social acarretou uma série de problemas de 

                                                 
75

Trabalho apresentado no GT 5 – Comunicação e Religiosidade, do VI Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014. 
76

Especialistas em Comunicação Estratégica e Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e 

Propaganda, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: crysmkt@gmail.com 
77

Graduanda em Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas, e Bacharel em 

Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, ambos pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: 

smarton.juliana@gmail.com 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

154 

intolerância e tirania testemunhados pelo mundo. Devido a isto, muitos povos conheceram 

apenas o Estado teocrático
78

 que, invariavelmente, acabava por conduzir o povo a um 

constante extremismo que culminava em ações de opressão aos povos cujos sistemas sociais 

diferenciavam-se daqueles. 

Como menciona Feitosa: 

 

A igreja tem exercido poder econômico, político, jurídico e social, ou seja, 

sua influência se fazia presente em todas a áreas. Assim sendo, opiniões 

contrárias aos ensinamentos da Igreja eram punidas e perseguidas. O 

Tribunal do Santo Ofício, no século XIII, demonstrou o poder de repressão 

da Igreja Católica àqueles que ousavam defender um posicionamento 

contrário aos seus dogmas. (FEITOSA, 2013, p. 208) 

 

Foi apenas com o advento da razão que isso começou mudar. Outro fator a influenciar 

foram as 95 teses de Martinho Lutero
79

, cuja publicação tornou o livro sagrado propriedade do 

povo. Esta transformação viu-se ainda mais real com a alteração das formas de governo 

devido à ascensão da democracia que pressupõe um Estado de direitos, deveres e liberdade 

civil. Diante disto, a Igreja
80

 viu seu poder sobre as instituições políticas ruir e, com isso, 

também a influência sobre os indivíduos. Neste sentido, a mídia assume parte desse poder. 

Segundo Silverstone: 

 

Trata-se tão-somente de poder, é claro. No fim. O poder que mídia tem de 

estabelecer uma agenda. O poder que ela tem de destruir alguém. O poder 

que tem de influenciar e mudar o processo político. O poder de capacitar, 

animar. O poder de enganar. (...)O poder de minar e reassegurar. Trata-se de 

alcance. E de representação: a habilidade de apresentar, revelar, explicar; 

assim como a habilidade de conceder acesso e participação. Trata-se do 

poder de escutar e do poder de falar e ser ouvido. Do poder de incitar e guiar 

reflexão e reflexividade. O poder de contar contos e articular 

lembranças.(SILVERSTONE, 2002, p. 263) 

 

Diante deste cenário, as instituições religiosas viram-se obrigadas a buscar 

permanentemente alternativas para atrair seus membros e ganhar novos adeptos. Esta procura 

ocorre ainda na era pós-moderna pois, com o avanço tecnológico, as igrejas tiveram de se 
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Predominantemente, a Igreja Católica Apostólica Romana que, conjuntamente, aos estados monarquistas, 

perpetuava a concepção de um governo estabelecido por Deus e exercido por um homem divinamente escolhido 

e cuja linhagem seria encarregada de dar continuidade. 
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render a evolução dos meios de comunicação para buscar novas formas de se aproximar dos 

fiéis. 

Signates observa que:  

 

Torna-se, então, a mídia a instituição por excelência de produção e 

reprodução do poder simbólico, no lugar onde antes operaram sozinhas a 

igreja e a escola. Aliás, ambas estas instituições reagiram de maneira 

diferente a esta transformação estrutural do poder simbólico e, portanto, dos 

modos de legitimação que fizeram surgir os sistemas de comunicação na 

modernidade: a igreja, por adesão; e a escola, por rejeição. (SIGNATES, 

2011, p. 86) 

 

No Brasil, onde há pluralidade religiosa, as várias instituições buscam nestas novidades 

suas ferramentas para divulgar crenças e atrair adeptos. O rádio foi o primeiro a ser adaptado 

às suas necessidades, mas não demorou para que a televisão fosse incluída.As entidades 

cristãs passaram a ocupar vários espaços da programação aberta, quando não possuíam suas 

próprias emissoras. Um dos casos mais famosos é do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja 

Universal do Reino de Deus, que montou um império a partir da Rede Record de Televisão e 

da Rede Família. Entre outros pastores, tais como R.R. Soares, Silas Malafaia, Robson 

Rodovalho e Valdemiro Santiago, que também ocuparam a mídia com seus programas. 

 

Essa manifestação religiosa que vemos pipocar nos fenômenos 

comunicativos e midiáticos (inclusive da teleparticipação) seria não apenas 

um resíduo ou ressurgimento de formas religiosas arcaicas, mas a busca ou a 

invenção de outro plano de realidade, no qual os conteúdos arcaicos se 

imiscuíram sem serem convidados. (CONTRERA, 2005, p.4). 

 

É neste ensejo que, principalmente, a religião cristã-evangélica viu seu crescimento 

ocorrer de forma vertiginosa nos últimos anos no Brasil. De acordo com a pesquisa Novo 

Mapa das Religiões, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o número de indivíduos que se 

autodenominam evangélicos saltou de menos de 1% da população na década de 1990, para 

20,2% em 2009.O próximo passo foi migrar para o novo media, a Internet. Criada em meados 

da década de 1950, a rede mundial de computadores é parte da realidade de mais de 30% da 

população mundial
81

. Apesar de os motores de busca terem sido o carro chefe do boom, em 

todo o globo, atualmente, as mídias sociais tornaram-se um dos grandes arrebanhadores de 

usuários. 

                                                 
81

De acordo com pesquisa da Internet World Stats, cujos dados foram recolhidos em 2013 e estão disponíveis em 

<http://www.internetworldstats.com/>. 
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Como afirma Telles (2010), houve uma revolução na forma de se relacionar, alterando 

de forma significativa o modo como são produzidas as informações e outras diversas 

representações do mundo físico e social, afetando diretamente o comportamento dos seres 

humanos. A partir dessa revolução, é inegável o impacto que houve na sociedade e que trouxe 

consigo novos valores e um amplo fluxo de informações, modificando a cultura, o modo 

como se vive e interage com o mundo, o que inclui o mundo religioso, efeitos estes da 

cibercultura
82

. 

 

Mídias sociais 

É comum a confusão entre os termos “mídias” e “redes” sociais. Para Telles (2010), um 

domínio faz parte do outro, estando as redes sociais dentro das mídias sociais. 

Recuero (2010), também percebe essa diferença. Para a autora, a principal característica 

que distingue uma da outra... 

 

...são as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e trocas 

dentro dos grupos sociais estabelecidos nas plataformas online (como sites 

de rede social). (...) São as ações que emergem dentro das redes sociais, pela 

interação entre as pessoas, (...) que vão iniciar movimentos de difusão de 

informações, construção e compartilhamento de conteúdo, mobilização e 

ação social. (RECUERO, 2010, s.p.) 

 

De acordo com Leite (2010), as redes sociais existem desde que o ser humano começa a 

se relacionar e criar grupos sociais de seu interesse. Mais tarde, estes grupos são transferidos 

para o ambiente virtual. Exemplos dessas redes de interesses coletivos são grupos do 

Facebook, listas do Twitter, salas de bate papo, fóruns de debate, entre outros.Essa revolução 

das mídias sociais já descrita pelo autor desencadeou pessoas mais ativas, “falantes” e 

conectadas, capazes de curtir, comentar e compartilhar informações, transformando-se 

ativamente em provedores de conteúdo. 

Já “mídias sociais” ou “news media” (novas mídias) refere-se às plataformas utilizadas 

para gerar e compartilhar conteúdo na internet. 

 

A mídia social [...] é um formato de Comunicação Mediada por Computador 

(CMC) que permite a criação, compartilhamento, comentário, avaliação, 

classificação, recomendação e disseminação de conteúdos digitais de 

                                                 
82

Terno criado pelo filosofo Pierre Lévy em síntese é a forma sociocultural que advém de uma relação de trocas 

entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. 
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relevância social de forma descentralizada, colaborativa e autônoma 

tecnologicamente. (LIMA JUNIOR 2009, p. 97) 

 

Como afirma Ramalho (2010, p.7) “as redes sociais estão alterando, de forma 

irreversível, as relações entre as empresas e os consumidores”. Para Gilles Lipovetsky (1994, 

p. 79), “As relações virtuais não ameaçam as relações pessoais, as completam ou ampliam. Os 

contatos diários, fora da rede, permanecem”. A simulação de comportamentos que são 

semelhantes aos da realidade exterior permanecem no ciberespaço
83

. Foi este conceito que 

abriu caminho para a cibercultura, na qual a comunicação antes feita apenas em sentido único 

(one-way
84

) agora tende a ser uma via de mão dupla (two-way
85

). 

Por esse motivo, as organizações estão buscando adaptar-se às características dessa 

nova mídia. De acordo com Porto (2013), quando se trata da presença efetiva no mundo 

virtual, as instituições ainda têm um longo caminho pela frente. “As empresas estão nas redes 

sociais, mas as redes sociais não estão nas empresas” (PORTO, 2013, p.9). As mídias sociais 

tornaram-se algo maior do que um mero canal de relacionamentos. Tornaram-se fontes 

inesgotáveis de pesquisa e notícias, de forma que o usuário busca, mas também pode produzir 

e difundir informação. 

 

Facebook
®
 

Quando se pensa em redes sociais, o site de relacionamentos Facebook
®
 ocupa lugar de 

destaque. Seu lançamento ocorreu em janeiro de 2004 sob a alcunha thefacebook
®
 que, mais 

tarde, veio a se tornar Facebook
®
. 

A empresa, fundada pelo então programador e estudante da Universidade de Harvard 

Mark Zuckerberg, tornou-se um fenômeno de interação. Com mais de 72 milhões de 

indivíduos cadastrados no Brasil
86

, a plataforma tornou-se o centro das atenções de usuários e 

marcas. Segundo pesquisa do instituto E.Life
87

, dados de 2013 mostram que o Facebook
®
 é 

hoje a preferência nacional, sendo o site de relacionamentos com maior percentual de 

cadastros e maior utilização. Dos entrevistados, 81,6% apontam a plataforma como aquela 

que mais utilizam. 

                                                 
83

 Termo criado por Willian Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante, é uma representação física 

e multidimensional do universo abstrato da 'informação'. Um lugar para onde se vai com a mente, catapultada 

pela tecnologia, enquanto o corpo fica para trás 
84

 Termo em inglês que significa quando a informação é apenas em um sentido, entre duas partes. 
85

 Termo em inglês que significa quando a informação flui nos dois sentidos, entre duas partes. 
86

 Dados de junho de 2013 disponíveis no Gerenciador de Anúncios do Facebook. 
87

 E. life é uma empresa de monitoração, análise da mídia e gestão de relacionamento em mídias sociais na 

América Latina e Portugal. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

158 

Ainda de acordo com o estudo, 93,3% curtem páginas de empresas, produtos ou 

serviços no Facebook
®
 com o objetivo de ficar por dentro das novidades sobre a organização 

e/ou dar apoio às marcas que admira. O Facebook
®

 oferece diversas formas de interação com 

fãs e clientes (curtir, comentar, compartilhar). É a partir desse engajamento que a organização 

pode ser vista, recomendada e querida por seus fãs. De acordo com o próprio Facebook
®88

, 

dados de 2012 mostram que, diariamente, são feitos 3,2 bilhões de comentários e opções 

curtir na rede social em todo o mundo.  

 

Religiosos em rede 

Em meados da década de 1980, diversos grupos religiosos, especialmente os 

neopentecostais, inspirados pelos pastores Pat Robertson, Billy Graham e Rex Humbard, 

perceberam na mídia eletrônica um excelente canal de difusão do discurso. De acordo com 

Borelli (2010), isso ocorreu porque as igrejas neopentecostais foram criadas nessa era das 

mídias, diferentemente das tradicionais, ou “igrejas históricas”, que somente agora estão 

percebendo como os processos midiáticos ocorrem e como podem ser favoráveis. Para a 

autora: 

 

As instituições religiosas e, em especial as neopentecostais têm mudado suas 

lógicas e regras de atuação em função dos processos midiáticos gerados pela 

ambiência da midiatização. Os templos são transformados para que os cultos 

possam ser televisionados e enquadrados para as mídias digitais. Passa-se a 

pensar em comunicação e estratégias midiáticas submetendo-se às lógicas e 

linguagens da mídia. Nesse sentido, o discurso religioso é adaptado para um 

discurso mais midiático, com mais visualidade, mais coloquialidade e menos 

aprofundamento.(BORELLI, 2010, p.1) 

 

Sob a ótica da midiatização
89

, as instituições neopentecostais estão novamente voltadas 

para um cenário fértil, mais especificamente aquele das mídias sociais, em busca de atrair o 

público presente nas mesmas. Como acena Borelli (2010), o processo é acentuado, onde “o 

discurso religioso é adaptado para um discurso mais midiático, com mais visualidade, mais 

coloquialidade e menos aprofundamento".Para Miklos (2010), o que na verdade surge é uma 

migração da experiência religiosa para o ciberespaço, onde por consequência surge a ciber-

religião, que ele descreve como sendo um: 

 

                                                 
88

https://www.facebook.com/business/power-of-advertising 
89

 É acompreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade, o termo foi criado pelo pesquisador sueco da 

comunicação Kent Asp. 

https://www.livrarialoyola.com.br/busca2.asp?secao=livros&codsec=66&var1=&var2=MIKLOS,%20JORGE&var4=&var5=0&var6=&var7=0&var8=0&var9=1&var3=226266
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ambiente virtual das comunidades religiosas, ambiente que se estabeleceu 

historicamente a partir de um sacrifício: o corpo e do espaço concretos. 

Esses elementos excluídos reaparecem, às vezes, sem ser convidados, com 

todo excluídos reaparecem, às vezes, sem ser convidados, com todo excluído 

da cultura.(MIKLOS 2012; p. 12) 

 

Essa ciber-religião descrita pelo autor é a fonte motora de pesquisa do presente trabalho. 

Com isso, buscou-se averiguar quais são os processos comunicacionais desenvolvidos por 

essas igrejas e como se dá sua presença no âmbito das mídias sociais por meio de suas 

fanpages, a partir da análise da produção de conteúdo, interação com o público e a 

propagação do discurso.Optou-se por selecionar como fonte as páginas de cinco igrejas, sendo 

quatro neopentecostais: Igreja Universal do Reino de Deus (IURD; Figura 1),  

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (SNT; Figura 2), Igreja Mundial do Poder de 

Deus (IMPD; Figura 3), e Igreja Bola de Neve (BOLA; Figura 4); e uma tradicional: Igreja 

Batista de Água Branca (IBAB; Figura 5). 

De forma geral, verifica-se que os dados encontrados correspondem à quantidade de 

membros aliada ao nível de atuação e interação; o que pode ser verificado na comparação da 

quantidade de membros e templos ao número de curtidas e demais índices de engajamento nas 

páginas (ver tabelas 1 e 2).Enquanto as igrejas IURD, IMPD e SNT mostram números que 

podem ser considerados equivalentes à presença física das mesmas, IBAB e BOLA, 

instituições que possuem menor quantidade de membros e templos, ultrapassam a relação de 

correspondência, atingindo não apenas àqueles indivíduos ligados às denominações, mas 

também a públicos diversos.Esta diferenciação nos dados de cada instituição, demonstra não 

apenas a relevância de cada denominação junto a seus membros, mas também a forma que 

cada uma optou utilizar no ambiente virtual. 

 

Figura 1:Fanpage da Igreja Universal do Reino de Deus (oficial). 

Fonte:Facebook® (2014) 
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Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (SNT; Figura 2), Igreja Mundial do Poder de 

Deus (IMPD; Figura 3), e Igreja Bola de Neve (BOLA; Figura 4); e uma tradicional: Igreja 

Batista de Água Branca (IBAB; Figura 5). 

 

 

Figura 2:Fanpage da Sara Nossa Terra (oficial). 

Fonte:Facebook® (2014). 

 

 

Figura 3: Fanpage da Igreja Mundial do Poder de Deus (oficial) 

Fonte: Facebook®(2014). 
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Figura 4:Fanpage Bola de Neve Church (oficial). 

Fonte:Facebook® (2014). 

 

 

Figura 5:Fanpage da IBAB (oficial). 

Fonte:Facebook® (2014). 
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Tabela 1: Instituições religiosas no Facebook
®
. 
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Curtidas 56.817 80.561 313.657 300.369 850.395 

Falando sobre a 

igreja na própria 

página 

10.765 84.901 44.581 95.913 777.912 

Estiveram na igreja 

física 
16 14.523 46.426 7.965 

Dados não 

disponíveis 

Grupo etário mais 

popular 
18 a 24 anos 25 a 34 anos 18 a 24 anos 25 a 34 anos 18 a 24 anos 

Cidade mais 

popular 
Brasília (DF) São Paulo (SP) São Paulo (SP) São Paulo (SP) São Paulo (SP) 

 

 

Tabela 2: Instituições religiosas no Brasil e no mundo 

 

No conteúdo proposto pela Igreja Universal do Reino de Deus em sua fanpage percebe-

se uma variedade de temas e produções, que vão além do institucional, alcançando temas 

cotidianos. Outra abordagem utilizada é a aproximação do público com as figuras 

identificadas com a IURD, no caso o senador Marcelo Crivella, bispo licenciado da instituição 

(Figura 8). A postagem em questão destaca e reforça a participação do político. Outro fator 

que chama a atenção é o uso do slogan: “Eu sou a Universal”. Nesta mesma postagem, 

percebe-se o efeito da campanha, nos comentários que classificam Crivella como “a 

Universal”. 

Igreja Nº de Templos Nº de Membros Localização 

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra 1.000 750.000 Brasil e exterior 

Igreja Batista de Água Branca 1 3.000 Brasil 

Igreja Bola de Neve 160 5.000 (em 2003) Brasil e exterior 

Igreja Mundial do Poder de Deus 3.000 315.000 Brasil 

Igreja Universal do Reino de Deus 5.000 1.873.000 Brasil e exterior 
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Figura 6: Senador Marcelo Crivella em destaque da fanpageda IURD 

Fonte:Facebook (2014) 

 

Em contrapartida, a maior parte do conteúdo veiculado pela IBAB (Figura 9) 

corresponde a mensagens cujo objetivo é o compartilhamento. É possível observar ainda que 

a fanpage da IBAB é estruturada, fornecendo links que a interligam aos demais perfis da 

instituição em outras plataformas, tais como Twitter, Youtube, Instagram, Vimeo, Livestream 

e o site oficial da igreja. Algumas postagens são produzidas durante os cultos, o que 

possibilita aos seguidores acompanhar a organização em tempo real. Outro fator que deve ser 

ressaltado é a presença de comentários que demonstram a participação dos membros nos 

eventos da igreja. 

A igreja Sara Nossa Terra também possui conteúdo voltado para o institucional, com 

destaque para a postagem de frase (Figura 10) que alcançam maior engajamento dos 

seguidores.  
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Figura 7: Mensagens compartilhadas pela fanpage da IBAB 

Fonte:Facebook (2014) 

 

Semelhantemente à IBAB, a SNT também utiliza-se do recurso de direcionamento para 

as demais plataformas. Um ponto negativo é o fato de o endereço da fanpage não 

corresponder ao nome da instituição, já que a mesma tem como seu ID: 

@SaraOnlineSuaIgrejaVirtual. Por esta razão, durante a pesquisa encontrou-se dificuldade na 

localização da fanpage, uma vez que esta pode ser localizada somente por meio de sua 

identificação virtual. Com isso, fez-se necessário busca-la por outros meios. Também não foi 

percebida interação da página com seus seguidores, bem como a ausência de respostas aos 

comentários realizados nas postagens. 

 

Figura 8: Exemplo de mensagem compartilhada na fanpage da SNT. 

Fonte:Facebook
®
 (2014) 
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Figura 9: Exemplo de comentários que varia entre os teores crítico e elogioso. 

Fonte:Facebook
®
 (2014) 

 

Como em outros canais de comunicação a instituição não está livre de críticas 

decorrentes à sua ideologia e gestão. No exemplo da IMPD (Figura 11), percebemos que a 

crítica não foi excluída, uma das opções do gerenciador da página. Em contrapeso, o 

comentário seguinte é um elogio testemunhal ao líder da instituição. Os seguintes reforçam a 

força do líder e da igreja, demonstrando que o discurso emitido no púlpito está sendo 

absorvido e difundido pelos fiéis da instituição e que a crítica em forma de ironia se mostrou 

um fato isolado no contexto geral da página. 

Já no contexto da BOLA (Figura 12), percebe-se a interação, tanto pelo fato dos 

compartilhamentos e curtidas, bem como pela resposta apresentada pela página, que 

respondeu de forma direcionada a um dos usuários. Nas outras páginas não foi percebida a 

utilização desse recurso. Logo abaixo, lê-se comentários de usuários que estiveram 

presencialmente no evento, como forma de apoio e incentivo. Esse engajamento contribui 

para a disseminação do conteúdo a outros usuários que não estejam conectados de forma 

direta, mas que, indiretamente, acabam por ter acesso ao conteúdo devido aos vínculos com 

usuários que assinem o canal. 
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Figura 10: Exemplo de interação com seguidores. 

Fonte:Facebook
®
 (2014) 

 

Conclusão 

Este trabalho buscou responder à seguinte questão-problema: como se dá a 

disseminação do discurso religioso no Facebook®? Percebeu-se que as instituições religiosas 

tem se aventurado no mundo virtual criando perfis em mídias sociais. O propósito pode ser 

considerado a interação com seus públicos e a conquista de novos. No entanto, poucas tem 

alcançado tais objetivos, uma vez que o índice de engajamento é, relativamente, inferior 

àqueles públicos que as próprias instituições possuem fisicamente.Percebe-se, com isso, que 

as igrejas estão longe de alcançar o público prioritário e ainda mais longe no que diz respeito 

aos novos. 

Esta realidade altera-se em relação aos perfis das igrejas IBAB e BOLA, cujos índices 

de engajamento são percentualmente maiores. Ambas apresentam-se como diferenciais, uma 

vez que tem alcançado não só seus públicos prioritários, mas também tem conquistado 

usuários que não se relacionam fisicamente com as instituições, mas que, devido a uma 

identificação ideológica no ambiente virtual, tornam-se seguidores das marcas. Observa-se 

que isto se deve ao fato de ambas as instituições despenderem mais atenção às características 

inerentes à ferramenta, utilizando-as de forma a potencializar seus efeitos.  
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Outra observação a ser feita é quanto ao conteúdo das fanpages analisadas que, em sua 

totalidade, privilegiam temas institucionais, o que mostra que as igrejas não têm utilizado a 

plataforma para disseminar conteúdo ideológico. Pelo contrário, a maior parte das postagens 

cumpre o papel de divulgação e publicidade das denominações enquanto marcas em uma 

espécie de “mercado de igrejas”. Neste sentido, a questão da disseminação do discurso 

religioso, em si, não tem sido realizada da forma como buscou-se compreender nesta 

pesquisa. 

Para tanto, recomenda-se que sejam feitos estudos futuros, trazendo novos enfoques, 

abordando as formas, contextos e as experiências de rituais (religiosos) tem sido repassados 

para o ambiente virtual por meio da ciber-religião. Para beneficiar tal para a análise se mostra 

necessário o levantamento de outras métricas; benefícios que podem advir do levantamento de 

informações junto aos dirigentes e das equipes responsáveis pela comunicação dessas 

instituições. 
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 Análise da articulação de saberes e práticas de poder segundo Foucault, 

explicitada no caso do juiz federal Eugênio Rosa de Araújo
90
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91
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Resumo 

Este texto analisa duas questões, a intolerância religiosa e o exercício do direito à liberdade de 

expressão distinguida em um episódio que se tornou midiático. Preocupa-nos o fato de não ter 

encontrado estudos que assinalem os mecanismos dentro do Sistema Judiciário que coíba e 

previna a intolerância religiosa por seus membros. A metodologia utilizada neste breve estudo 

consiste na análise de textos e vídeos, tendo como base teórica a relação de poder pensada a 

partir das obras de Michel Foucault e Pierre Bourdieu, bem como na noção de sistema-

comunicação, tema de Niklas Luhmann.  

 

Palavras-chave: Intolerância religiosa; Liberdade de expressão; Comunicação. 

 

 

Introdução 

Segundo Foucault (1979) pode-se afirmar que para se desenvolver a capacidade de 

percepção e compreensão do agir humano, nas formas em que ele aparece como potência já 

realizada, é imprescindível entender que o poder se manifesta como prática cotidiana, por 

isso, torna-se premente analisar e compreender sua historicidade. 

Este texto avalia os aspectos envolvidos na sentença, desfavorável ao Ministério 

Público Federal, proferida pelo juiz federal Eugênio Rosa de Araújo, do Rio de Janeiro, 

Brasil, no primeiro semestre de 2014.  

Trata-se de uma ação requerendo a retirada da internet de 14 vídeos postados no 

Google Brasil Internet Ltda. e considerados ofensivos pelos representantes das religiões afro-

brasileiras. Este caso está relatado em mais de 100 publicações de internet e foi destaque em 

rede nacional por emissoras de televisão, não só no modelo jornalístico, mas, também,  talk 

show e religioso. 

Na sentença o juiz Eugênio não determina a retirada dos vídeos, baseado no 

argumento de que a umbanda e o candomblé não se constituem como religião.  Enredados 
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contra está argumentação encontra-se a Associação Nacional de Mídia Afro (ANMA), o 

Ministério Público Federal, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Sistema Judiciário 

Brasileiro e diversas denominações religiosas. Com repercussão do conflito nas agências de 

notícias e respeitáveis meios de comunicação, como a Central Globo de Jornalismo. 

 Todas as divulgações iluminaram a questão da intolerância religiosa, não sendo 

localizado nenhum registro de posicionamento favorável ao discurso do juiz Eugênio. Aqui, 

ressalta-se a importância do discurso não apenas pelo que enuncia, mas também pelo que 

omite e esconde.  

A premissa é de que existe a articulação de um conjunto heterogêneo de saberes e 

práticas, numa estratégia de poder cuja intenção precisa ser desvelada para que o valor 

significado deste episódio histórico seja compreendido em sua totalidade.  

 

Análise do caso 

Realizada esta explanação inicial, este estudo buscará compreender o que há de novo 

na questão da intolerância religiosa e na liberdade de expressão, a partir do caso em comento, 

tendo como contexto um país laico de origem católica, onde há, em curso, um processo de 

ascensão dos evangélicos, propiciada, entre vários fatores, pela intensificação da utilização de 

tecnológicas de comunicação. Há neste momento a obrigação de entender o fenômeno de 

comunicação em seu processo ativo de redução de complexidade da informação e mediação 

dos acontecimentos. Assim, transcrever-se-á na íntegra a publicação noticiosa em mídia 

televisiva, sobre a polêmica decisão do juiz Eugênio, de modo a servir de base para o 

desenvolvimento desta análise: 

 

O Primeiro Dossiê 

Jornal Nacional - Juiz não reconhece manifestações afro-brasileiras  como religiões – 

17/5/2014 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-reconhece-

manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html 

 

A decisão gerou polêmica e surpreendeu líderes do candomblé e da umbanda 

e o Ministério Público Federal. 

A decisão de um juiz federal do Rio de Janeiro gerou polêmica. Ele manteve 

vídeos de cultos evangélicos, considerados ofensivos por lideranças do 

candomblé e da umbanda, que foram postados na internet. Um dos 

argumentos usados é que as manifestações afro-brasileiras não podem ser 

consideradas religiões. 

A Associação Nacional de Mídia Afro procurou a ajuda do Ministério 

Público Federal para retirar os vídeos da internet. Em um documento, o juiz 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-reconhece-manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/05/juiz-nao-reconhece-manifestacoes-afro-brasileiras-como-religioes.html
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federal Eugênio Rosa de Araújo não concede a liminar. Afirma que os 

vídeos são manifestações de livre expressão de opinião. 

E diz ainda que “as manifestações religiosas afro-brasileiras não se 

constituem em religiões”, porque “não contêm os traços necessários de uma 

religião como um texto base, uma estrutura hierárquica e um Deus a ser 

venerado". 

A decisão surpreendeu líderes do candomblé e da umbanda e o Ministério 

Público Federal. Para o procurador do caso, o juiz não poderia determinar o 

que é religião, nem ignorar os princípios da oralidade, ancestralidade, as 

tradições das religiões afro-brasileiras. 

Para Ivanir dos Santos, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, a 

decisão do juiz estimula a discriminação. “Ele é funcionário de um estado 

laico que está submetido à Constituição brasileira e às leis. E no fundo ele 

violou inclusive a lei da discriminação, ele viola a Constituição e viola a 

própria lei que diz que tem que coibir o preconceito e a discriminação no 

país”. 

A Procuradoria da República já entrou com um recurso. O texto destaca que 

"a decisão maltrata a consciência, a honra e a dignidade de milhões de 

brasileiros que se reconhecem nessas religiões. A Constituição diz que é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos”. 

Direitos que segundo o jurista Alexandre Aragão não foram respeitados pela 

decisão do juiz. 

“Ao reduzir o conceito de religião a apenas três religiões, que são as três 

grandes religiões monoteístas, ela deixa desprotegida uma grande parcela de 

expressões religiosas que a Constituição protege sim”. 

Até o momento, não há uma decisão sobre o recurso do Ministério Público 

Federal. A TV Globo ainda não conseguiu contato com o juiz Eugênio Rosa 

de Araújo. 

 

No dia 17 de maio de 2014, o Jornal Nacional, da TV Globo, divulgou a matéria “Juiz 

não reconhece manifestações afro-brasileiras como religiões” observa-se então que o 

comportamento colocado em debate e o enunciado proferido são de um juiz, ou seja, um 

agente público que enuncia em nome do Estado. 

A figura institucionalizada do juiz tem relação com o nascimento das civilizações; 

tendo em vista que conflitos surgem naturalmente, a idéia de um terceiro, tido como neutro, é 

essencial para compor uma visão livre de parcialidade. 

A maioria dos Estados até a Idade Média constituía-se em Estados totalitários. O poder 

era absolutista, mas a realeza delegava a atividade jurisdicional para os magistrados que não 

possuíam independência, nem se submetiam ao dever de imparcialidade. O favorecimento dos 

senhores de terras, então, era a regra; a justiça, a exceção. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na contemporaneidade o juiz, como 

órgão (agente) político do Estado, precisa ter liberdade para gerir o processo, mas o interesse 

do juiz no processo não é pessoal, mas do Estado em solucionar, com justiça, os conflitos de 

interesses. 
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No Código de Ética da Magistratura, diz o Art. 8º que o magistrado imparcial é aquele 

que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo 

de todo o processo uma distância equivalente das partes, de modo a evitar todo o tipo de 

comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. 

No caso em questão pode-se pensar que houve favoritismo, uma vez que a prova 

apresentada pelo Ministério Público Federal ao Estado perdeu seu valor quando o juiz 

Eugênio negou a legitimidade da religião afro-brasileira, em outras palavras: se não há 

religião, não há ofensa. 

Investiga-se que elementos relevantes são detectados na frase “as manifestações 

religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões”. Salvo melhor juízo, o primeiro 

elemento é que não se tratar de falta de informação por parte do juiz Eugênio, pois se pode 

facilmente acessá-la em diversas fontes, inclusive teses de mestrado e doutorado acerca da 

umbanda e do candomblé disponível na internet. O segundo elemento parece ser a cegueira 

voluntária, ocorre quando a pessoa, de forma consciente ou em um nível subconsciente, mente 

para si mesma e para os outros sobre a realidade por ela própria testemunhada, ou seja, sob 

certas circunstâncias existe um silêncio e uma cegueira competente. Afinal, não tem como se 

ignorar que no Rio de Janeiro há 847 terreiros de matriz afro-brasileira, conforme revela o 

Mapeamento das Casas de Religiões de Matriz Africana do Rio de Janeiro, realizado por 

pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 2013. Já 

o terceiro elemento é cultural, um espaço de luta e diferença, que inclui três premissas 

principais:  

 

A primeira é que os processos culturais estão intimamente vinculados com as 

relações sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, 

com as divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com 

as opressões. A segunda é que cultura envolve poder, contribuindo para 

produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais 

para definir e satisfazer suas necessidades. E a terceira, que se deduz das 

outras duas, é que a cultura não é um campo autônomo nem externamente 

determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais. 

(ESCOSTEGUY, 2010, p.13): 

 

Para enriquecer este estudo utilizar-se-á a percepção de poder na obra de Foucault 

(1979), pois se acredita que a religião deva ser captada na extremidade, assim, trabalha-se 

com a hipótese de que a religião seja um catalisador de forças. Não importa qual seja a 

religião, ela será positiva e detentora de uma argumentação particular, cuja ordenação e 

organização ao longo de seu desenvolvimento deságuam no coletivo. Neste estudo a 
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extremidade da religião são os elementos de composição da identidade religiosa no individuo, 

ou seja, a força motriz de sua atuação em todas as esferas sociais.  

Historicamente, no Brasil, a igreja católica dominou por todo o período colonial. Não 

sendo permitida neste período outra manifestação religiosa, o que provocou marcas profundas 

na cultura, na educação, na arte, na política, ou seja, em quase toda a sociedade.  

A liberdade religiosa no Brasil ocorreu com a Independência, na Constituição de 1824, 

mas com a restrição de que as reuniões não-católicas acontecessem em locais que não 

tivessem “aparência exterior de templo”. Este dado é interessante por que coloca um limite 

para a tolerância da religião alheia e determina o espaço onde ela não poderia ocorrer. No 

mesmo ano, alemães fundaram a primeira comunidade luterana do Brasil. Logo depois 

chegaram as correntes missionárias, como os metodistas, dispostos a pregar nas ruas para 

salvar almas. Nenhuma destas manifestações religiosas foi tão perseguida quanto às de origem 

indígena e africana. 

Atualmente, a temática da religião tornou-se noticia constante na mídia brasileira. De 

acordo com os dados do Censo 2010 sobre religião no Brasil, podem-se confirmar 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. Pode-se afirmar que no Brasil tanto o crescimento quanto uma maior visibilidade 

dos evangélicos nos meios de comunicação ocorreram com mais força nas últimas três 

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 a expansão e a 

visibilidade da fé evangélica. Com isso, este grupo social pôde inserir-se politicamente no 

contexto social mais efetivo e reconhecido, facilitado pela aquisição de concessão de rádio e 

TV por parte de seus representantes no Congresso Nacional, e também pela compra de 

horários na mídia televisiva, e ainda, pelo uso da internet. Dotadas assim de tecnologias de 

informação e de comunicação, as igrejas potencializaram a produção e ampliação discursiva, 

aumentando seu poder dentro do Campo religioso.   

Utiliza-se neste estudo o conceito de campo, caro a Bourdieu (2001), para ele, o 

campo é o espaço estruturado onde agentes sociais interagem, concorrem entre si, marcam 

posições, dominam ou são dominados.  Nesta perspectiva pensa-se a conexão estabelecida 

entre o Campo religioso e o Campo comunicacional como uma ampliação da 
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comunicabilidade do fenômeno religioso em toda a sua complexidade. A religião compete de 

forma cada vez mais eficiente pelo agendamento da mídia.  

Segundo McCombs
92

, a mídia realiza um agendamento ao redor do mundo. Desse 

modo, aquilo que a agenda midiática informa termina influenciando a agenda pública, ao 

mesmo tempo em que constrói uma homogeneidade da notícia.  

As notícias publicadas permitem perceber a origem da agenda da mídia. Dessa 

maneira, ficam perceptíveis também as diversas influências que formam essa agenda 

midiática, principalmente, em virtude da pressão imposta pela necessidade de sua atualização 

contínua, como também da própria concorrência entre os veículos de comunicação.  

Nas palavras do professor do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-

Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Christofoletti. 

 

O papel da mídia é documentar, registrar, noticiar os fatos. Fiscalizar os 

poderes, denunciar abusos e permitir à população uma compreensão mais 

ampla da realidade que nos cerca. Os meios de comunicação têm limites e 

precisam ter limites, como quaisquer outros atores numa sociedade 

complexa. (MARINI, 2010)
93

: 

 

Quando a mídia produz o que lemos, ouvimos e vemos, realiza a seleção de alguns 

fragmentos da realidade. Mesmo assim, isto é feito apenas por uma parte minúscula dos 

observadores dessa realidade midiática, se for considerado que no Brasil temos uma 

população de quase 200 milhões de observadores desta realidade enquanto que, conforme 

estimativa da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), a soma de todas as redações 

jornalísticas dificilmente chega a 50 mil profissionais.   

Segundo o sociólogo alemão Niklas Luhmann (1990), a totalidade dos possíveis 

acontecimentos, das circunstancias e das relações que ocorrem no mundo é algo 

extremamente complexo para a compreensão humana. Assim, entre a extrema complexidade 

do mundo e a consciência humana existe uma lacuna. E é neste ponto que os sistemas sociais 

desempenham a sua função. Estes assumem a tarefa de redução dessa complexidade. Pode-se 

afirmar que os meios de comunicação reduzem a complexidade do mundo não apenas para 

poder compreende-lo, mas, sobretudo para comunicá-lo. 

Ainda, na esteira da compreensão do fenômeno comunicacional, a teoria de Luhmann 

tem como elemento central o sistema-comunicação. Segundo ele, a comunicação é o 

                                                 
92

 Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação 204 São Paulo, v.31, n.2, jul./dez. 2008 
93

 Ana Rita Marini e Candice Cresqui em 30/03/2010 na edição nº 583 observatoriodaimprensa. 

com.br/news/view/grande_imprensa_assume_que_nao_e_isenta 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

175 

dispositivo fundamental da dinâmica evolutiva dos sistemas sociais.   Assim, um sistema é 

definido pela fronteira entre ele mesmo e o ambiente, separando-o de um exterior 

infinitamente complexo. O interior do sistema é uma zona de redução de complexidade: a 

comunicação no interior do sistema opera selecionando apenas uma quantidade limitada de 

informação disponível no exterior. Em decorrência disso, a comunicação é vista como um 

processo eminentemente seletivo, já que a própria comunicação é um processo de seleções 

que se desenvolve a três níveis: a produção de um conteúdo informativo, sua difusão e 

também a aceitação desse mesmo conteúdo. Assim, considerar que a visibilidade da noticia 

decorre da redução de complexidade e também da seleção do que será tema nos meios de 

comunicação é compreender a necessidade de um conjunto heterogêneo e poderoso de forças 

desencadeadoras desse fenômeno. Em outras palavras, quão influente precisa ser o dispositivo 

de poder para realizar o agendamento da mídia. 

As religiões afro-brasileiras ocupam pouco espaço nos meios de comunicação, mesmo 

tendo se desenvolvido num processo cultural rico e conturbado. Fazendo parte do sincretismo 

religioso do Brasil, ou seja, a mistura de concepções, fundamentos, preceitos, ritualísticas e 

divindades que se processou num quádruplo aspecto: negro, índio, católico e espírita. 

Essas religiões são um fenômeno relativamente recente na biografia religiosa do 

Brasil, mas vem ganhando expressão. Por exemplo, segundo o mapeamento dos terreiros de 

Salvador, realizado pela Universidade Federal da Bahia, o primeiro terreiro de candomblé no 

Brasil data de 1830. Somente em Salvador, no ano de 2013, foram cadastrados 1.155 terreiros. 

O primeiro terreiro apareceu na periferia urbana brasileira, onde viviam os escravos e 

onde puderam expressar sua religiosidade. No entanto, desde seu surgimento, começaram as 

perseguições, numa evidente demonstração de que religião é poder. Em outras palavras, a 

religião de então já se constituía como força para um grupo que se encontrava longe das 

disputas e das relações sociais de poder.  

A Umbanda foi fundada em 1917 na cidade de Niterói, mas só alcançou visibilidade a 

partir de 1945. A mudança democrática daquele momento histórico capacitou a umbanda a se 

espalhar, tornando-se assim mais visível no Sudeste brasileiro por meio de programas de 

rádio, jornais e ainda, por meio da fundação de várias federações de umbanda, porém sem a 

mesma intensidade peculiar aos evangélicos.  

No início dos anos 80, já não havia mais a perseguição governamental, mas a religião 

afro-brasileira encontrou uma nova oposição nas denominações Pentecostalistas e 

Neopentecostalistas.   
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Conforme ORO (2006) há um vinculo entre a construção da identidade da religião 

neopentecostal e a luta contra o mal, que é identificada nas religiões afro-brasileiras. Assim, 

estas religiões são definidas como demoníacas pelos evangélicos, que também as associam à 

cultura negra. Com efeito, o candomblé e a umbanda passaram então a denominações 

consideradas “inimigas”. Por exemplo, se for acessado o site da igreja universal e nele digitar 

a palavra “umbanda”, o texto que surge é “Espíritos enganadores - Cuidado para não cair nas 

ciladas do mal”.  

 

Atualmente, há no Brasil um profundo antagonismo, sem praticamente 

nenhum canal de comunicação, entre o movimento negro organizado e o 

movimento pentecostal. Do lado do movimento negro, o pentecostalismo é 

visto como inimigo porque está impregnado da tradição religiosa européia e 

porque declarou guerra à religião afro. Enquanto isso, os pentecostais 

solidários com a luta contra o racismo sentem-se alienados do movimento 

negro por causa, entre outras razões, do compromisso deste último com as 

religiões afro. Trata-se, sem dúvida, de gigantescas barreiras ideológicas à 

colaboração entre os dois movimentos. (BURDICK, 2002, p. 207) 

 

Quando duas manifestações religiosas se confrontam e o Estado laico é chamado a 

intervir, nota-se em movimento regras que, segundo Foucault (1979), denuncia que se 

excedeu o limite em que o discurso permitia ser combatido com mais discurso, pois passou a 

acarretar danos diretos e imediatos. O Estado, nesta situação, significa a “razão” em 

andamento, autônoma, que, mesmo com limitações, possui um potencial critico capaz de fazer 

um balanço entre custos e benefícios do que deverá ou não ser permitido. 

Para nos ajudar a pensar acerca deste assunto buscamos subsídios no trabalho de 

Pierre Bourdieu (2001), principalmente, em sua investigação explicitadora das relações de 

poder desenhadas no campo social. Para este estudioso, a noção de campo social representa 

um campo de forças imposto aos agentes que nele se encontram, como também um campo de 

lutas, no qual esses agentes lutam com meios e fins diferenciados conforme sua posição na 

estrutura desse campo.  Nesse caso, o campo consiste em uma estrutura de relações sociais, 

num espaço também socialmente estruturado cujos limites só podem ser determinados em 

cada situação. Assim, o objetivo de Bourdieu (2001) é revelar as formas implícitas de 

dominação de classes nas sociedades capitalistas, defendendo a tese, segundo a qual, a classe 

dominante não domina completamente e não força seus dominados a se conformarem com a 

dominação. Esta defende, de fato, a existência de um poder simbólico, mediante o qual, as 

classes dominantes (ou campos dominantes) são beneficiárias de um capital simbólico, 

reproduzido e disseminado por meio de instituições e práticas sociais, que lhes possibilita 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

177 

exercer o poder. Para o autor, esses símbolos são instrumentos por excelência da integração 

social que tornam possível a obtenção do consenso acerca do sentido do mundo social, que 

contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social dominante.  

Assim, nota-se claramente, na analise do presente caso, que, diante de uma 

divergência do campo religioso, a interferência do campo jurídico só fez acirrar ainda mais a 

questão, tida por alguns segmentos como intolerância religiosa. Uma vez que a atitude do juiz 

Eugênio configurou-se em uma reafirmação da perseguição e anulação de um grupo 

minoritário cuja religiosidade difere da concepção homogênea de cultura europeia imposta ao 

Brasil, nota-se, a despeito dessas forças contrárias, um grupo capaz de resistir ao ponto de 

fazer um agente do Estado retroceder, conforme  noticiado abaixo: 

 

O Segundo Dossiê 

Juiz federal volta atrás e afirma que cultos afro-brasileiros são religiões 

Indeferimento de liminar, no entanto, foi mantido por liberdade de 

expressão. Magistrado reviu fundamentos de decisão após polêmica.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-

afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html 

 

O juiz federal titular da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eugênio Rosa de 

Araújo, reconheceu nesta terça-feira (20) que as manifestações religiosas afro-

brasileiras constituem, de fato, uma religião. O magistrado foi criticado após 

dizer que os cultos como candomblé e umbanda não seriam religiões. A frase foi 

usada na justificativa para indeferir um pedido do Ministério Público Federal 

(MPF) para a retirada, por motivos de preconceito religioso, de vídeos postados 

pela Igreja Universal na internet. 

"Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, demonstra, por 

si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões, daí porque 

faço a devida adequação argumentativa para registrar a percepção deste Juízo de 

se tratarem os cultos afro-brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e 

texto base são elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre 

homogênea", declarou Eugênio Araújo em sua sentença. 

Vídeos seguem no ar 

A decisão pela não retirada dos vídeos, no entanto, foi mantida: "A liminar 

indeferida para a retirada dos vídeos no Google teve como fundamento a 

liberdade de expressão de uma parte (Igreja Universal) e de reunião e expressão 

de outra (religiões representadas pelo MPF), tendo sido afirmado que tais vídeos 

são de mau gosto, como ficou expressamente assentado na decisão recorrida, 

porém refletem exercício regular da referida liberdade", explicou. 

O Ministério Público Federal do Rio havia recorrido no Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região da decisão do juiz Eugênio Rosa, que não aceitou o pedido 

do MPF para retirar vídeos do Youtube que continham mensagens de 

intolerância contra religiões afro-brasileiras – candomblé e umbanda. O recurso 

foi feito no dia 9 de maio. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/juiz-federal-volta-atras-e-afirma-que-cultos-afro-brasileiros-sao-religioes.html
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'Não se constituem religião', dizia texto 

Na justificativa, a decisão em primeira instância, publicada no dia 1 de abril, dizia 

que "manifestações religiosas afro-brasileiros não se constituem religião”, porque 

elas não conteriam “traços necessários de uma religião, de acordo com um texto-

base", tais como a Bíblia para os cristãos ou o Alcorão para os islâmicos. O juiz 

ainda citou "ausência de estrutura hierárquica e ausência de um Deus a ser 

venerado". 

Leia a íntegra do novo texto da decisão do juiz: "Cumpre esclarecer que a liminar 

indeferida para a retirada dos vídeos no Google teve como fundamento a 

liberdade de expressão de uma parte (Igreja Universal) e de reunião e expressão 

de outra (religiões representadas pelo MPF), tendo sido afirmado que tais vídeos 

são de mau gosto, como ficou expressamente assentado na decisão recorrida, 

porém refletem exercício regular da referida liberdade. Fica visto que tais 

liberdades fundamentais (expressão e reunião) estão sendo plenamente exercidas 

como manifestação coletiva dos fiéis dos cultos afro-brasileiros. Destaco que o 

forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil, demonstra, por si só, e de 

forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões, daí porque faço a devida 

adequação argumentativa para registrar a percepção deste Juízo de se tratarem os 

cultos afro-brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e texto base são 

elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre homogênea. A decisão 

recorrida, ademais é provisória e, de fato, inexiste perigo de perecimento das 

crenças religiosas afrobrasileiras e a inexistência da fumaça do bom direito diz 

respeito à liberdade de expressão e não à liberdade de religião ou de culto. Assim, 

com acréscimo destes esclarecimentos, mantenho a decisão recorrida em seus 

demais termos." 

 

Ao avaliar as relações que envolvem o objeto deste estudo, é possível depreender desta 

as noções defendidas por Foucault (1979, 1995), assegura-se que o aspecto que está em jogo é 

o do exercício do poder.  

 O poder funciona e é exercido em rede. Não mais de forma hegemônica, muito menos 

com a preocupação de obtenção e detenção do poder, mas sim concebido como um conjunto 

de práticas sociais e de discursos construídos historicamente. Estes discursos disciplinam o 

corpo e a mente de indivíduos e grupos, numa perspectiva em que se acredita conter dois 

elementos: o conflito, parte inerente à convivência humana e que pressupõem o 

convencimento do outro; e também o confronto, que é a tentativa de anular o outro, vencer, 

aniquilar. Neste caso, o juiz atuou de forma negativa ao tentar anular não só a legitimidade da 

ofensa, mas o próprio ofendido. 

Foucault interpretou o que ele designou de estratégias do poder, desviando o foco de 

quem possui o poder, para os efeitos de seu exercício, obscurecendo as realizações globais em 

favor das práticas locais e contingenciais; destacando as alianças inconstantes e instáveis que 

se alteram invariavelmente ao longo dos momentos; não acreditando em qualquer centro de 

poder único, originário e decisivo, mas sim no caráter dinâmico e capilar das relações de 

poder, que perpassam todas as esferas sociais, construído por meio da participação de cada 
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individuo. No caso do juiz Eugênio, líderes de diversas religiões repudiaram o seu discurso, 

num embate de forças que só foi possível pela publicidade do acontecido, propiciada pelos 

meios de comunicação. 

Pode-se distinguir que o papel exercido pelo juiz Eugênio excedeu a delimitação do 

campo jurídico, uma vez fora do domínio a que pertence seu discurso perdeu força e 

legitimidade e pode ser combatido com aparente efetividade. Contudo inverte o jogo quando 

recua de sua argumentação utilizando a idéia de “liberdade de expressão”.  

Até a presente data (setembro/2014), a instituição jurídica não retirou os vídeos e não 

demonstrou que possui mecanismos que coíbam e previnam praticas de intolerância religiosa 

por seus membros.  

Ressalta-se um dado na fala do juiz que indica a não interferência institucional  para 

mudança de sua posição, conforme disse: "Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela 

sociedade civil, demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais 

religiões...” percebe-se que o ato de comunicar permitiu estabelecer um acordo 

intersubjectivo, pois o juiz passa a se referir a umbanda e o candomblé como ‘...tais 

religiões”. 

A ideia do papel da Mídia neste episódio parece ser o de promover e intermediar 

trocas discursivas, viabilizando ações e entendimentos.  Contudo que desdobramentos 

tiveram a questão da intolerância religiosa e a liberdade de expressão? Ora, o juiz manteve 

intacta sua decisão quanto a retiradas dos vídeos, ou seja, o conflito nada alterou de 

substancial sua decisão, parecendo mero simulacro destinado a aparentar uma concordância 

que na realidade não existe.  

Quando o juiz deu a sentença o que cintilou aos olhos na argumentação foi a sua 

percepção pessoal sobre religião, Deus, etc. No direito existe o chamado fator “decido-

conforme-minha-consciência”. Contudo o juiz não deve decidir conforme seus humores, 

pendores, desejos, crenças etc. conforme nos ensina o filósofo do Direito norte americano 

Ronald Dworkin (1999) que diz que não importa o que pensam os juízes sobre impostos, 

jogos etc. Importa é que seu ato é de responsabilidade política. 

No segundo momento o juiz mantém sua decisão baseado na liberdade de expressão, 

que está historicamente ligada a intolerância religiosa.   

A Constituição Federal brasileira prescreve, no inciso VI do art. 5.º, a inviolabilidade 

da liberdade de expressão de consciência e de crença. O escopo maior deste dispositivo é 

proteger a livre expressão do pensamento no campo religioso e, portanto, constitui uma 
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especificação da liberdade de expressão genérica do pensamento. Nota-se que a liberdade de 

crença e a liberdade de culto encontram-se no cerne da formação histórica dos direitos 

humanos, pois a liberdade de professar livremente a própria crença religiosa foi uma das 

conquistas que abriram a senda para a proteção jurídica do valor da pessoa humana por meio 

de seus direitos fundamentais. 

 As provas apresentadas no caso em analise foram 14 vídeos, conforme endereços 

eletrônicos: 1) http://www.youtube.com/watch?y=Z2ndCtck-c; “Bispo Macedo – Livro caboclos 

guias Orixás”  2) http://www.youtube.com/watch?v=e2fOoRIjhu8 ; “Bispo Macedo entrevista o ex-pai 

de santo que o desafiou” 3) http://www.youtube.com/watch?v=6cUITFcd41l; “Cantor Felipe Santana 

Jesus já revelou Pr. Wellington filho do fogo”. 4) 

http://www.youtube.com/watch?v=4V8rBpbieL8; “Demônio é desafiado por pessoas que 

duvidavam que ele estivesse manifestado”. 5) 

http://www.youtube.com/watch?v=ugLfekyldSw; “Entrevista com encosto – demônio na 

criança sexta-feira forte”. 6) http://www.youtube.com/watch?v=fHscE1p-AvA; “ex-

macumbeira”; 7) http://www.youtube.com/watch?v=mgAAX53Di6m; “ex-macumbeiro, hoje 

liberto pelo poder de deus parte 1”. 8) http://www.youtube.com/watch?v=VMXDxeYJ3yo; 

“Ex-pai de santo se converte e aprende a sacrificar para o deus vivo – Amigos da Universal”.  

9) http://www.youtube.com/watch?v=CpG5ZM3aY6A; “Ex-mae de santo Sara Capeta – 

Testemunho”. 10) http://www.youtube.com/watch?v=0X1MKTbshw10; “Exu Caveira explica 

como Lúcifer se tornou o Diabo”. 11) http://www.youtube.com/watch?v=zAacdHtkrp4; 

Jovem ex-pai de santo manifesta um demônio na hora da Reconciliação. Pastor Eliseu 

Lustosa”. 12) http://www.youtube.com/watch?v=FPjO2s-CZDk; “Pomba gira rainha e Oxossi 

Mutalambó na Igreja Universal”. 13) http://www.youtube.com/watch?v=pSWOaCQCh1e; 

“PR Melvin – A minha família é de Jeová”. 14) 

http://www.youtube.com/watch?v=5LYBySdpjog; “PR. Wellington Silva – Testemunho – ex-

bruxo”.  

Para verificar os conteúdos destes vídeos parte-se das seguintes questões: qual a 

forma, o conteúdo e a finalidade das declarações? Em qual contexto elas foram manifestadas? 

No Estado Democrático de Direito, quais são os valores éticos atingidos por elas?  

Nos vídeos encontra-se difundida a idéia de que todo o mal que acomete as pessoas 

está relacionado à influência das religiões em que orixás, caboclos e guias se manifestam. Por 

exemplo, em um dos vídeos uma suposta manifestação demoníaca diz “ eu falo em dois 

dialetos africanos, Ketu e Angola; que não existe como alguém ser de bruxaria e de magia 

negra, ou ter sido e não falar em africano; então vou falar em africano”  “...os demônios a 

http://www.youtube.com/watch?y=Z2ndCtck-c
http://www.youtube.com/watch?v=e2fOoRIjhu8
http://www.youtube.com/watch?v=6cUITFcd41l
http://www.youtube.com/watch?v=4V8rBpbieL8
http://www.youtube.com/watch?v=ugLfekyldSw
http://www.youtube.com/watch?v=fHscE1p-AvA
http://www.youtube.com/watch?v=mgAAX53Di6m
http://www.youtube.com/watch?v=VMXDxeYJ3yo
http://www.youtube.com/watch?v=CpG5ZM3aY6A
http://www.youtube.com/watch?v=0X1MKTbshw10
http://www.youtube.com/watch?v=zAacdHtkrp4
http://www.youtube.com/watch?v=FPjO2s-CZDk
http://www.youtube.com/watch?v=pSWOaCQCh1e
http://www.youtube.com/watch?v=5LYBySdpjog
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quem serve na casa de umbanda...”;  “...jogava búzios...” “...mentira do capeta.” “ ela deixou 

de ser uma filha de deus e foi bater cabeça para o diabo” “...olha só que desgraça, ele fala em 

linguagem, em dialeto do candomblé.” “ os males que acometem à família vem dos cultos dos 

orixás ou entidades de umbanda.”   

Nota-se que existe um espaço midiático onde os símbolos de uma crença religiosa são 

atacados e ofendidos sem direito à defesa. O que viola os direitos humanos, conforme 

garantido no art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Art. 2º, 3º e 4º da 

Declaração Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

Fundadas na Religião ou nas Convicções.   

Em levantamento bibliográfico constatou-se que existe uma ampla publicação acerca 

do discurso da igreja Universal sobre as religiões afro-brasileiras, reforçando a idéia de que 

elas são do “mal”. Por outro lado, a Igreja Universal adota como tática o negar-aceitando; 

nega os bens simbólicos dessas religiões, ao mesmo tempo em que utiliza seus símbolos, tais 

como, o sal grosso, sessões de descarrego, o uso de velas, cânticos, óleos, unção dos fiéis, 

entre outros. Esses são alguns dos elementos que muito aproximam a igreja universal das 

religiões combatidas por ela. 

Com efeito, o discurso que se propaga nos vídeos é, de fato, uma tentativa de alastrar o 

medo, em que o demônio como símbolo do mal precisa ser destruído, propiciando assim um 

solo fértil para a intolerância.  

 

Conclusão 

O caso analisado não pode ser considerado simples, muito menos um episódio isolado, 

pois o conceito defendido pelo juiz Eugênio Rosa de Araújo reafirma atos de perseguição e 

anulação e num segundo momento se disfarça atrás da liberdade de expressão para perpetuar a 

intolerância.  

As democracias vivem a partir da domesticação da intolerância, pois democracia 

significa inclusão, regra em comum, reconhecimento do outro, fragmentação do poder. 

Assim, deve haver um esforço constante para elaborar argumentos capazes de distinguir entre 

quais discursos devem e quais não devem ser protegidos de qualquer interferência, e esta 

argumentação só pode ocorrer no exato momento em que está em andamento a ação. Um 

passo neste sentido foi que entrou em vigor em junho de 2014 o Marco Cível da Internet, 

momento em que a operacionalização do cumprimento da decisão de exclusão de conteúdo 

indesejado também muda: agora, isto só pode ser solicitado com amparo de ordem judicial. 
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Não mais fica a cargo dos provedores a decisão de manter ou retirar do ar informações e 

notícias polêmicas, o que confere mais poder ao judiciário para dirimir o que seja vídeo ou 

texto ofensivo. Nesta perspectiva, a sociedade precisa estar atenta, pois no jogo das definições 

e interpretações podem ocorrer situações como a do julgamento realizado pelo juiz Eugênio, 

caso em comento. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise de como o Papa Francisco foi apresentado pela Folha de 

São Paulo em três momentos: na época de sua eleição como pontífice, na Jornada Mundial da 

Juventude e no aniversário de seu papado. Alia-se a análise de conteúdo às teorias do 

agendamento e do enquadramento e discute-se como um jornal que não está vinculado a uma 

denominação religiosa analisa as questões da religião.  

 

Palavras-chave: Agendamento; enquadramento; imagem do Papa. 

 

 

Introdução 

O conteúdo religioso, embora perdeu parte de sua eminência, ainda participa da 

experiência social de diversos modos. Seja pela regulamentação das experiências de si do fiel, 

a defesa ou contestação a temas discutidos pela sociedade civil ou de outros modos, o 

religioso se manifesta. Este trabalho discute especificamente a relação entre a religião e a 

mídia, enfocando a prática jornalística.  

A relação entre as igrejas midiatizadas e transformações sociais daí advindas tem 

sido esclarecida por pesquisas produzidas por diversos autores. Por outro lado, o modo como 

as mídias ‘laicas’ abordam a religião não costuma ser pesquisado. Provavelmente, um reflexo 

dos mitos que cercam tais mídias.  

Tome-se como exemplo o jornalismo. Quando uma manifestação religiosa é 

divulgada por tal meio, evoca-se a suposta objetividade do empreendimento jornalístico. Em 

alguns casos, se remete até mesmo a modelos míticos – e já arcaicos – como a teoria do 
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espelho
98

. Diferente da religião, empresas jornalísticas não teriam motivos para uma 

abordagem inadequada ou tendenciosa dos assuntos religiosos. Afinal, já são anos de 

superação do jornalismo opinativo para o modelo comercial, “menos agressivo” na construção 

de imagens ou discursos partidários. No entanto, não é isto que as pesquisas em jornalismo 

têm apresentado. 

 Este artigo analisa a representação do Papa Francisco na Folha de São Paulo, em 

notícias publicadas no site do periódico paulista. A partir da abordagem das teorias do 

agenda-setting e framing, discute-se até que ponto a construção da imagem do pontífice é 

jornalística ou adere a uma representação quase partidária e opinativa.  

 

Um ‘padrão’ de jornalismo  

O uso da prensa para a circulação maciça de periódicos na Europa só aconteceu cerca 

de duzentos anos após a criação da versão de Gutemberg. Surge a primeira fase do jornalismo 

– que é a segunda da imprensa -, inicialmente opinativo. No século XVII destacou-se seu uso 

para a difusão de ideais defendidos por movimentos sociais e em países em industrialização. 

(TRAQUINA, 2012). 

Alguns direitos que estes movimentos conquistaram, como a liberdade da 

manifestação do pensamento – destaca-se o papel da Revolução Francesa neste contexto – 

contribuíram para que a circulação de informações se intensificasse. Desde então o jornalismo 

tem papel importante para o acesso à informação. Aponta Traquina (2012) que a história 

moderna caminha ao lado do jornalismo.  

Em seu início, os jornais estavam atrelados a posicionamentos políticos, refletidos 

em seus textos. Medina (1988) afirma que o principal objetivo destes periódicos era formar 

opiniões, antes mesmo de informar. Kunczik (2002) concorda, ao afirmar que o jornalismo 

alemão do século XVIII ainda não se moldara às regras da economia, ainda assumindo uma 

tarefa exclusivamente pedagógica. O autor aponta também que antes do advento da imprensa 

popular a imprensa americana era partidária e refletia os interesses ideológicos destes partidos 

políticos. 

Com a ascensão das agências de notícia (como explica Thompson, 1998) e a 

introdução da noção de que a notícia é um produto disponível para venda, surgiu uma 

preocupação com um outro modelo de jornalismo. Para Amaral (1996), quatro elementos 

foram essenciais na despolitização dos jornais: o advento das agências de notícia, o 
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desenvolvimento industrial, as duas grandes guerras e a chegada da publicidade e das relações 

públicas. 

Aos poucos, surgiu um padrão comercial de jornalismo que procura mostrar-se 

alheio à opiniões e disputas e que diz restringir-se a narração dos fatos. Uma estandartização 

das publicações teria lugar, assim como uma transformação do modo como se vê o 

jornalismo. Os proprietários disputam o público, defendendo sua publicação como a mais 

verdadeira e atual. Para tanto, é preciso manter a ideia de que não se é partidário de uma 

decisão ou outra, é preciso parecer neutro e objetivo.  

Este artigo discute, a partir das noções de enquadramento e agenda-setting, o modo 

como a Folha de São Paulo trata o Papa Francisco. Por meio da análise procura-se perceber a 

presença ou ausência de discursos religiosos na abordagem do periódico, assim como a 

imagem do padre apresentada pelo jornal. A partir de então, discute-se a abordagem do 

conteúdo religioso por um jornalismo dito laico. 

 

Agendamento e enquadramento 

 Conforme Souza (2008), o agendamento é a ideia é que há uma influência dos 

conteúdos produzidos pelos meios de comunicação no debate público. Também conhecida 

como agenda-setting, a ideia já era em textos de Gabriel Tarde e Peucer, segundo Souza 

(2008). Aponta-se a influência dos meios de comunicação na construção de uma agenda do 

que será tematizado para discussão do público. Estas agendas ainda podem influenciar com a 

construção de representações da realidade.  

 Há que se considerar, em relação a tal teoria, o papel que a internet tem tido na 

atualidade. Enquanto os jornais impressos pautaram a sociedade dos séculos XVIII e XIX, e o 

rádio cumpriu tal papel em metade do século XX e a TV, na outra metade, a internet parece 

hoje a grande agência de agendamento dos nossos tempos. Chega, até mesmo, a influenciar a 

mídia tradicional, agendando o que essa vai abordar.  

 Por outro lado, não se pode negar que os veículos impressos ainda têm importância ao 

inventariar assuntos que passam a ser discutidos em sociedade. Também são influenciados 

pela mesma e pelas instituições que a compõem. Deste modo, não é estranho um evento 

religioso como o conclave que elegeu como Papa um padre argentino ou sua visita ao Brasil 

na Jornada Mundial da Juventude. É uma relação bilateral, com agendamentos provocados 

tanto pela mídia como pela sociedade civil.  
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 Segundo Borges (2013), o jornalismo é campo de “discursos legitimados e 

legitimadores” (BORGES, 2013), sendo ferramenta importante para o estabelecimento de 

conceitos e símbolos. A construção da notícia envolve a seleção, enfatização de determinado 

ponto, interpretação e exclusão. Uma lógica que é reflexo das rotinas de produção e da 

seleção de fontes, assim como a influência da política editorial e posições pessoais do 

profissional, feitas muitas vezes inconscientemente. (ver FILHO, 1987). 

Pode-se inferir então que as notícias recebem contornos diferentes de acordo com a 

elaboração e tratamento dispensado pelos jornalistas. Isto pode gerar diferentes frames de 

abordagem, isto é, diversos enquadramentos podem ser apresentados ao público. Esta 

proposta foi apresentada por Goffman (apud ROSSETTO, 2012), em suas pesquisas sobre os 

efeitos da mídia, realizadas nas décadas de 1980/90. 

Para esse autor há uma confusão quando pesquisas retratam a teoria do 

enquadramento ou framing, ao confundi-la com o segundo nível dos estudos sobre o agenda 

setting: a teoria do agendamento de atributos
99

. Goffman (apud ROSSETTO, 2012) afirma 

que a abordagem do framing se concentra nos efeitos da produção das notícias sobre a 

mensagem, diferentemente da teoria do agenda setting, que se preocupa com quais assuntos 

são colocados em discussão nos veículos de comunicação e na sociedade.  

D’Agelo (apud ROSSETTO, 2012) aprofunda a discussão ao afirmar que “a seleção 

da abordagem de uma notícia influencia no processo cognitivo e interpretativo dos 

receptores”. Ou seja, a discursividade adotada pelos profissionais da comunicação altera a 

construção social dos significados.  

O framing é “baseado na premissa de que a maneira como um assunto é 

caracterizado em matérias noticiosas pode ter uma influência na forma como é compreendido 

pela audiência” (Scheufele; Tewksbury, apud ROSSETTO, 2012). Dessa maneira, o 

comunicador seria munido de poder não apenas para colocar em evidência um assunto, mas 

também, ele é ator significativo para disseminar como esse assunto deve ser entendido. A esse 

profissional seria entregue o poder de interferir na produção de símbolos, conceitos e também 

na arquitetura de discursos que são re-apropriados pelo público. 

Os estudos nessa área se debruçam para entender quais são os enquadramentos 

escolhidos na produção noticiosa e por que esses frames são eleitos. As principais conjunturas 

levantadas são as fontes e os constrangimentos impostos por elas, os valores sociais e 

políticos da empresa e do comunicador (que assume o papel de empregado) e a prática 
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jornalística diária. Esse interferidores, citados acima,auxiliam para o estabelecimento de 

certos padrões utilizados na hora da escrita. Quadros que mostram uma realidade “desejada”, 

muitas vezes, incapaz de apresentar a complexidade de uma situação.  

Os discursos apresentados pelos veículos de Jornalismo e/ou comunicação podem 

coibir a existência de outros discursos contrários a essa posição primeira. Devido às 

características desse campo – credibilidade e legitimidade – certos discursos se propagam na 

sociedade e ganham aspectos legítimos de sua existência e são apropriados pelo público. 

Há que se considerar, em relação a ambas perspectivas, o papel das rotinas de 

produção, a organização empresarial que produz as notícias, dentre outros fatores. Certamente 

que o agendamento e o enquadramento são abordagens a partir das quais pode-se 

compreender melhor a prática jornalística e suas contradições, mas também não são por si só 

suficientes. É apresentado aqui, portanto, uma análise de determinadas dinâmicas da cobertura 

do jornalismo de determinado periódico sobre elementos religiosos.  

Este artigo procura identificar quais são as imagens que a Folha de São Paulo 

apresenta sobre o Papa Francisco, em análise que considera as contribuições das teorias do 

agenda-setting e do enquadramento. Procura-se compreender as posições-de-sujeito que 

determinados atores sociais ocupam naquela mídia, a construção de imagens destes e, 

também, agendamentos feitos.  

 

Da análise 

Esta pesquisa analisa o espaço de cerca de um ano, entre 13 de março de 2013, data 

da eleição do Papa Francisco e 20 de março do ano seguinte, aniversário do pontificado. A 

partir da busca em ferramenta de pesquisa da versão online da Folha de São Paulo, em que se 

pesquisou “Papa Francisco”, encontrou-se 1703 notícias no período que citavam os termos.  

Em função do grande número de matérias jornalísticas, decidiu-se separar aquelas 

publicadas na semana do conclave (entre 13 e 20 de março de 2013), a Jornada Mundial da 

Juventude no Brasil (de 22 a 28 de julho de 2014) e a semana em que se completou um ano de 

papado (13 a 20 de março de 2014). Após a separação, procedeu-se a seleção de matérias que 

tinham no título ou em seu ‘olho
100

’ o Papa Francisco como personagem principal. Então, 

escolheu-se sete matérias que completam uma semana composta. Neste corpus se analisou as 

imagens construídas pelo periódico sobre o pontífice.  
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Box ou frase que destaca determinado assunto da matéria e apresenta mais informações. 
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No quadro 01, pode-se observar as publicações escolhidas, sua editoria, as imagens 

que se destacam e um resumo do conteúdo da matéria. São textos produzidos por quatro 

autores, analisadas com recursos da análise de conteúdo aliados às teorias do agendamento e 

do enquadramento.  

Franco (2005) aponta que a primeira etapa da análise de conteúdo do processo é a 

descrição. Esta é uma enumeração das características do texto, que serão resumidas após um 

tratamento. O segundo processo é a interpretação, processo que significa as categorias 

apontadas. Este processo só é possível por meio das inferências. (FRANCO, 2005).  

Fonseca Jr. (2009), por sua vez, aponta como etapas a pré-análise, que é o 

planejamento e sistematização de ideias iniciais, assim como estabelecimento de uma 

estrutura de análise. A próxima etapa da análise é a exploração do material. Nesta fase se faz a 

análise propriamente dita, aplicando as regras formuladas na etapa anterior. Seu sucesso 

depende da qualidade dos procedimentos da pré-análise.  

Por fim, segundo Fonseca Jr. (2009), é preciso fazer o tratamento de resultados e a 

interpretação dos mesmos. Este processo pode envolver a quantificação estatística de figuras e 

elementos que se repetem no texto. A partir destes dados, o pesquisador pode, então, realizar 

inferências. 

 

PERÍODO MANCHETE DATA EDITORIA 
IMAGENS 

DESTACADAS 
CONTEÚDO 

Conclave 

Argentino pode 

ser considerado 

moderado 

14/03/2013 Mundo 

Moderação 

(equilíbrio) 

Imagem mítica 

(mito) 

Mudança (novo) 

Resgata a história 

de Bergoglio, 

ressalta um 

posicionamento 

moderado. 

Conclave 

O papa e as 

chaves para um 

novo 

catolicismo 

17/03/2013 Ilustríssima 

 

Mudança (novo) 

Aberto 

Simplicidade  

Reformista 

Líder  

Imagem positiva 

Defensor (herói) 

Justo (justiceiro) 

Moderação(equilí

brio) 

Faz análise dos 

rumos que a igreja 

pode tomar sob a 

liderança do Papa 

Francisco. 
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JMJ 

Análise: 

Homilia do papa 

em Aparecida, 

pela 

simplicidade, 

poderia ser de 

qualquer padre 

24/07/2013 Poder 

 

Simplicidade 

Popular 

Papa dos pobres 

Líder 

Defensor (herói) 

Moderação 

(equilíbrio) 

Mariano 

 

Faz análise de um 

dos sermões do 

pontífice que evoca 

a imagem mariana: 

símbolo de sua 

trajetória 

eclesiástica. 

JMJ 

Análise: 

Discurso antes 

do ângelus 

mostra papa 

perto de 

religiosidade 

popular 

26/07/2013 Poder 

 

Popular 

Mariano 

Simplicidade 

Imagem de pai 

(não condena, mas 

que ensina) 

Líder 

 

Faz análise de 

discurso do Papa 

apontando marcas 

marianas e 

populares. 

JMJ 

Em último dia 

no Brasil, papa 

ataca ideologias 

e prega 

renovação na 

igreja 

28/07/2013 Poder 

Mudança 

Moderação 

(equilíbrio) 

Lutador 

Papa ressalta que a 

igreja precisa de 

mudanças e ainda 

faz críticas a 

correntes, 

apontando para uma 

posição de centro 

moderada. 

Um ano de 

papado 

Em primeiro 

ano de papado, 

Francisco torna-

se estrela e 

acena mudanças 

13/03/2014 Mundo 

 

Popular 

Celebridade 

Imagem mítica 

(mito) 

Simplicidade 

Líder político 

Moderação 

(equilíbrio) 

 

Mostra a 

popularidade de 

Francisco e sinaliza 

mudança de estilo a 

frente da Igreja ao 

adotar uma posição 

moderada. 

Um ano de 

papado 

Análise: 

Descentralizaçã
14/03/2014 Mundo 

 

Mudança (novo) 

Ressalta a 

administração da 
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o marca 1º ano 

de Francisco 

Simplicidade 

Bom 

administrador 

Anticapitalista 

Astuto 

 

Igreja e as 

mudanças de estilo 

de governar. 

Quadro 01 – Análise de conteúdo das notícias do Folha de São Paulo 

 

O primeiro texto é "O papa e as chaves para um novo catolicismo", escrito por 

Kenneth P. Serbin, da editoria Ilustríssima, da Folha em 17 de março de 2013. O olho explica 

o que propõe o texto: abordar as ideias sintetizadas por um historiador. Qual historiador? A 

reportagem não responde e, assim, cria-se a sensação que se trata da opinião da própria Folha 

já que não se remonta a falas desse historiador.  

A reportagem traz temáticas para discussão pública: as chaves, com elas, o nome 

Francisco. É referência, pois explicita e explica aspectos históricos (e não só quanto o nome 

escolhido pelo pontífice Mario Bergoglio, "Francisco"). Ajuda a criar uma imagem, até 

mesmo reafirmando o olho que sustenta a ideia de "novas feições" que o catolicismo 

assumiria. "Símbolo de pobreza, humildade e simplicidade", "amante dos animais", reformou 

a igreja medieval, deverá ser um líder "forte e decidido". Ou seja, vai criando aspectos que 

podem ser agregados ao papa, pela sociedade, na dita conversação. O Papa é apresentado com 

ressalvas (Quadro 1). No geral, a imagem apresentada é positiva. A história e os 

posicionamentos anteriores do Papa são colocados em discussão, agendados.  

Outra reportagem, escrita por Reinaldo J. Lopes, já na editoria Mundo e também do 

mês de março de 2013, propõe temas para agenda. Dessa vez, o texto já traz falas, discursos 

do próprio Bergoglio e até explicações referenciando outros textos. O texto traz, para o 

debate, o conservadorismo moderado do papa, que é conclusivo devido às ações (que podem 

até mesmo ser adjetivadas como contraditórias) do pontífice. A reportagem procura equilibrar 

as imagens apresentadas, ora colocando em questão pontos negativos, ora positivos. No geral, 

alerta para o possível conservadorismo em relação a temas polêmicos.  

O texto seguinte, já escrito no mês de julho de 2013, também é de Reinaldo J. Lopes. 

Da editoria Poder, intitulado "Homilia do papa em Aparecida, pela simplicidade, poderia ser 

de qualquer padre", se anuncia como análise. O autor resguarda-se de assumir 

posicionamentos, utilizando-se de uma maior descrição do fato do que uma análise 
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propriamente dita, de forma que o repórter está presente, mas não é influente. No entanto, faz 

alguns questionamentos que aproximam o texto de seu caráter de análise.  

No geral, a imagem de Francisco é positiva nesta análise. Destaca-se sua construção 

como um “mariano”, e reforça-se que a simplicidade do padre não é característica somente 

dele. Procura-se reforçar as imagens de simplicidade, popularidade, liderança, moderação e 

equilíbrio do pontífice.  

O texto "Análise: Discurso antes do ângelus mostra papa perto de religiosidade 

popular", produzido pelo mesmo autor do último analisado e também publicado em julho, 

reforçam a ideia de um Papa próximo ao povo. Segundo o texto, Francisco considera a 

religiosidade popular, idosos e que suas ações em Aparecida do Norte são uma “Constituição” 

do que norteará seu pontificado. Evoca novamente a imagem de ‘mariano’, numa construção 

também positiva, de um papa popular, gentil e organizado.  

No texto "Em último dia no Brasil, papa ataca ideologias e prega renovação na 

igreja", de Fabiano Maisonnave (editoria Poder), a visita à Aparecida também é citada. A 

matéria cita discursos do Papa sobre a necessidade de renovação interna da Igreja Católica e 

um diálogo com o mundo atual. O Papa é apresentado como sujeito crítico, com imagem 

positiva. A Igreja, no entanto, é apresentada como instituição antiquada que precisa se 

modernizar. O mesmo tom pode ser percebido em outras matérias: o Papa é o avançado e 

contrasta com a lentidão das mudanças morais da ICAR.  

Os últimos textos selecionados são de março de 2014. No primeiro, de Reinaldo J. 

Lopes, "Em primeiro ano de papado, Francisco torna-se estrela e acena mudanças", escrito 

para a editoria Mundo, se faz uma reflexão do primeiro ano do pontificado. É feita a retomada 

de discursos do Papa para realizar a análise. Textos que citavam um Francisco que dizia que 

não julgava homossexuais, que nunca teve apreço pela direita e outros. É importante observar 

que o aniversário do papado que agendou o jornal, de forma que a matéria teve de ser 

produzida. O Papa é apresentado aqui como um líder religioso a frente de seu tempo, cujo 

humanismo é mais importante que alguns dogmas.  

A descentralização promovida por Francisco é, segundo o texto de Antonio Manzatto 

(“Descentralização marca 1º ano de Francisco”, publicado em março), a maior reforma de seu 

pontificado até então. Antonio faz uma crítica e um elogio à instituição, quando diz que 

“colegialidade, simplicidade e misericórdia” são o que tem mudado a Igreja Católica (o que 

dá a entender que, antes de Francisco, não haviam tais sentimentos ou eles não eram 

considerados). O Papa é construído como bom líder e como popular, “estrela”. Imagens 
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Moderação 
(equilíbrio) 

14% 

Imagem mítica 
(mito) 

5% 

Mudança (novo) 
8% 

Aberto  
3% 

Simplicidade  
14% 

Reformista 
3% 

Líder  
11% 

Imagem positiva 
3% 

Defensor (herói) 
5% 

Justo (justiceiro) 
3% 

Mariano 
5% 

Popular 
8% 

Papa dos pobres 
3% 

Lutador 
3% 

Pai 
3% 

Celebridade 
3% 

Bom 
administrador 

3% Anti-capitalista 
3% 

Astuto 
3% 

Caractéristicas 

positivas. Agenda-se a ideia de mudança na ICAR, promovida por um pontífice anos-luz à 

frente da instituição que comanda.  

A partir da análise dos termos levantados nas matérias é possível observar que os 

autores das matérias pouco divergem quanto a caraterização de Francisco. Uma matéria 

coloca o Papa como aficionado à esquerda política, afirmação posteriormente desconsiderada 

em parte quando se afirma que o posicionamento de Francisco está mais ligado a sua 

preocupação com a ação social. No geral, constrói-se imagens positivas em relação ao Papa, 

atribuindo-as, na maior parte das vezes a historiadores ou religiosos entrevistados – alguns 

cujo nome não é apresentado – e, em outras vezes, um julgamento feito pelo próprio 

articulista ou jornalista.  

Encontram-se dezenove imagens que participam da construção do perfil do Papa 

Francisco (Quadro 2). Destaca-se a valorização ao suposto “humanismo” do pontífice, o que 

pode culminar numa imagetização ou uma apresentação do líder como um messias. Também 

se percebem imagens de um gestor e político competente. Já o Papa é apresentado como 

simples, o que seria resultado de sua formação jesuíta. 14% das matérias analisadas fazem tal 

relação. É ainda apresentado como o motor de transformação da Igreja Católica.  
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Considerações finais 

 A análise feita propunha-se a analisar as imagens construídas pela Folha de São Paulo 

para o Papa Francisco. Os resultados apresentaram a construção de um líder religioso humilde 

e competente, que sabe equilibrar-se e tem força política. Por outro lado, percebe-se certo 

desgaste da imagem da instituição Igreja Católica. Esta é apresentada como lenta, antiquada e 

que se contrasta com o dinâmico líder que agora tem.  

 A Francisco é dado o papel de transformador da realidade da Igreja Católica nos 

próximos anos, o que parece, antes de tudo, uma pressão do jornal por um revisionismo de 

posições historicamente defendidas pela instituição religiosa. Francisco é apresentado como 

um Papa forte que pode romper dogmas e reconciliar a fé católica com muitos grupos que a 

deixaram por discordar de suas doutrinas.  

 Há que se considerar aqui, também, a composição religiosa do Brasil. Considerando-se 

que maioria da população afirma-se católica e que boa parte destes parece ter boa impressão a 

respeito do pontífice – em parte por influência da mídia, da própria igreja e outros elementos -

, iria o periódico atentar contra uma imagem aparentemente consolidada? Não há como 

responder tal questionamento, entretanto, sem que se apele para conjecturas. 

 A partir da análise aqui realizada, se percebe uma avaliação positiva de Francisco por 

este representar a possibilidade de mudança e atualização da Igreja Católica. Também se 

observa o papel do religioso, que acaba por agendar muitos textos aqui analisados e outros 

encontrados no jornal. Nos textos que se analisou aqui, Francisco é o líder religioso e não o 

chefe de Estado, é o Papa e não o líder da Cidade do Vaticano. 

 Embora seja complicado separar onde termina um cargo e onde inicia-se o outro, é 

possível perceber que a abordagem do jornal nunca tratou-o como governante de uma cidade-

estado, mas sim como líder religioso. A religião importa à mídia. O tratamento dela, contudo, 

parece depender dos sujeitos envolvidos, sua representatividade na sociedade e sua influência 

financeira e política.  
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Resumo 

A inquietação expressa neste artigo é saber até que ponto a categoria sociológica de cidade 

diferenciada funcionalmente como sociedade pode se aliar à ideia de uma cultura específica, 

no caso, a religiosidade espírita em Palmelo, pequeno município goiano. Lançar notas iniciais 

para seu estudo como representação social, com foco na ideia de cultura, é o empreendimento 

deste artigo. As referências neste artigo buscam a crítica à cultura e aos estudos culturais para 

abordar a representação social da cultura religiosa e seu deslocamento comunicacional. 

 

Palavras-chave:Cultura, cidade, Palmelo, espiritismo. 

 

 

Introdução 

“Cidade espírita” é o modo como é conhecido o município de Palmelo, no interior 

goiano. Lançar notas iniciais para seu estudo como representação social, com foco na ideia de 

cultura, é o empreendimento deste artigo, como parte das primeiras discussões para a pesquisa 

de mestrado do autor. 

 

O município de Palmelo tem suas raízes diferenciadas da maioria dos 

municípios brasileiros que se formaram em torno de uma igreja católica e 

um coreto. Palmelo foi criado a partir de um centro espírita, razão de ser o 

município com o maior percentual de espíritas, 42,1%. Palmelo surgiu em 9 

de fevereiro de 1929, em decorrência da fundação de um centro espírita 

denominado Luz da Verdade
104

. 

 

Considerando que “cidade” é uma noção sociológica e geográfica, enquanto “espírita” 

remete ao campo cultural e religioso, é que se delimita o questionamento central deste artigo 

entre o objeto material e o simbólico na formulação da representação social: Pode haver uma 

cidade espírita? 
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A ideia que se tem de cultura, em sua relação com a formação das cidades ao longo da 

história, é fundamental para esse entendimento. Portanto, de modo mais analítico, a pergunta 

que aqui se ensaia sob o viés da cultura pretende explorar: Até que ponto a noção 

(sociológica) de cidade é compatível com o vínculo a uma identidade cultural específica, no 

caso, a religiosidade espírita? 

 

Cultura e estudos culturais 

O ponto de partida deste artigo é a compreensão da crítica aos estudos culturais e à 

ideia de cultura, respectivamente com Armand Mattelart (2004) e Terry Eagleton (2005), para 

um consecutivo olhar sobre as mediações culturais no trabalho da representação, em Stuart 

Hall (1997 e 2003). 

Cultura - como conceito, ideia ou corrente de pesquisa - é uma noção abrangente, mas 

essa abrangência é variável de acordo com as metamorfoses do pensamento social, ligado 

diretamente à formação de cidades e sociedades. A questão central, conforme Mattelart (2004, 

p. 14), “é compreender em que a cultura de um grupo, e inicialmente a das classes populares, 

funciona como contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de adesão às 

relações de poder”. 

Geralmente, as críticas dirigidas aos estudos culturais remetem a sub ou super 

valorizações do papel da cultura nessas relações com a ordem social e o poder. Mattelart 

(2004) introduz o pensamento cultural com uma leitura genealógica, considerada consensual 

por Martino (2012) e verificada nos autores citados no presente artigo. Enquanto crítica 

cultural da sociedade burguesa no século XIX, “o conceito de cultura se torna a pedra de 

toque de uma filosofia política e moral” (MATTELART, 2004, p. 19). Essa primeira noção 

fundadora surge sob a demanda de análises românticas da cultura com papel de civilização, 

principalmente por meio da literatura. 

Da ligação com o materialismo histórico e o trabalho com a categorização de classes 

sociais a partir de certa junção de estudiosos de áreas diversas na Universidade de 

Birmingham (1964-1980), emerge a época de ouro dos estudos culturais, aprimorando a 

questão das classes populares para novas alteridades, como as questões de gênero e de “raça” 

(MATTELART, 2004). 

O advento dos estudos de mídia, quando encontrados pelos estudos culturais, promove 

nestes uma virada epistemológica e política. Ganha importância o sujeito e sua recepção em 

detrimento dos produtores da informação. Trata-se da identidade como contestação ou adesão 
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à ordem social, corporificada nas representações da mídia. O incômodo aqui registrado pela 

crítica foi sobre a tomada da recepção apenas como resistência, quando a identidade cultural 

poderia ser uma “produção positiva” (MATTELART, 2004). 

A vertente dos estudos de recepção ganha uma contribuição específica na América 

Latina. “A interrogação sobre as culturas populares e as identidades culturais na América 

Latina é rica de uma vasta memória política”, vide os trabalhos de Paulo Freire, Jesus Martin-

Barbero, Nestor Garcia Canclini, Renato Ortiz e Jorge Gonzáles, cada um apropriando-se de 

diferentes teóricos da cultura (MATTELART, 2004, p. 142). 

Em sua crise de “tamanho”, ou melhor, de influência e incidência social, os estudos 

culturais apresentam uma conjuntura que não dissimula sua fundação. Com a integração de 

pesquisadores provindos de várias áreas, “mais predispostos a exegeses textuais que a 

pesquisas de campo ou à familiaridade com o raciocínio sociológico”, já calcados pelo dilema 

anterior entre militância e trabalho intelectual, respaldados em um 

construtivismo/estruturalismo com excessiva centralidade da cultura, os estudos culturais 

precisariam saber “onde se situam hoje as conexões interdisciplinares produtivas” como 

condição de sua renovação (MATTELART, 2004, p. 165). 

A margem incerta - hora fragmentária, hora universalizante - dos estudos culturais 

reflete sua origem entre a premissa de identidade local e as perspectivas sociais que hoje tem 

dimensão global, o que “torna profundamente ambígua toda abordagem da cultura, das 

culturas e de sua diversidade” (MATTELART, 2004, p. 195). 

 

A atenção à dimensão cultural do processo de integração mundial e dos 

fenômenos de dissociação que são o seu inverso é um feito de agentes tão 

diversos que a significação da cultura como instrumento de pensamento 

livre, como técnica de defesa contra todas as formas de pressão e de abuso 

de poder simbólicos, se tornou aqui, se não marginal, secundária 

(MATTELART, 2004, p. 195). 

 

Concebe-se, portanto, que a noção de cultura nasce de modo interdisciplinar e com 

papel crítico, mesmo que seja considerada como resistência (e não ação positiva) à ordem 

social. Sob censuras por não se constituir uma disciplina e pela característica imanente de 

militância em seus autores e escritos, esses estudos perdem a noção de sua dimensão e se 

tornam instrumentais. 

Mattelart (2004) se ocupa com o “consenso genealógico” para uma introdução aos 

estudos culturais. Na análise de Martino (2012), encontra-se a confirmação dessa genealogia, 
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acrescida da crítica à indefinição epistemológica que, para este autor, é própria e coerente 

com os princípios que nortearam a criação dos estudos culturais. 

 

Seria possível pensar em termos de uma disseminação de algumas 

concepções básicas dos Estudos Culturais em todo o tecido das ciências 

humanas, influenciados não por um conjunto de premissas epistemológicas 

ou por um conceito específico, mas como uma maneira de pesquisar o social 

de dentro, mas, ao mesmo tempo, com um olhar crítico e questionador das 

próprias atividades. Se essa premissa pode ser defendida, a dissolução dos 

Estudos Culturais pode ser entendida no duplo sentido da palavra ... – como 

algo que não é mais discernível porquanto está incorporado ao contexto 

(MARTINO, 2012, p. 99). 

 

A (in)disciplina da cultura manteria, assim, por característica própria, sua linha tênue, 

medida e criticada em termos de dissimulação das fragmentações de identidades culturais e a 

noção universal de cultura, reforçada pelo fenômeno da globalização. Essa diferenciação é 

feita graficamente entre cultura (minúsculo) e Cultura (maiúsculo) por Terry Eagleton, autor 

que foca uma aprofundada análise sobre a ideia de cultura, para além do percurso dos estudos 

culturais. 

Eagleton (2005) começa por relacionar versões de cultura dialeticamente, para o que 

recorre, antes, à base etimológica. A ambiguidade do termo nos estudos culturais já é de 

pronto reconhecida nos diversos sentidos originários entre habitar, colonizar, cultuar ou ser 

culto; o que serve a uma infinidade de objetivos. 

 

A cultura, então, herda o manto imponente da autoridade religiosa, mas 

também tem afinidades desconfortáveis com ocupação e invasão; e é entre 

esses dois pólos, positivo e negativo, que o conceito, nos dias de hoje, está 

localizado. Cultura é uma dessas raras ideias que têm sido tão essenciais para 

a esquerda política quanto são vitais para a direita, o que torna sua história 

social excepcionalmente confusa e ambivalente (EAGLETON, 2005, p. 11). 

 

Explica Eagleton (2005, p. 10), que “‘cultura’ denotava de início um processo 

completamente material, que foi depois metaforicamente transferido para questões do 

espírito”. Para ele, essa passagem indica a falência tanto da cultura como regras puramente 

aleatórias como da cultura como regras rigidamente determinadas. É o embate entre cultura e 

natureza, que não é de todo construtivista e relativo nem pré-fixado naturalmente, mas 

dialético. 

 

Se cultura originalmente significa lavoura, cultivo agrícola, ela sugere tanto 

regulação como crescimento espontâneo. O cultural é o que podemos mudar, 
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mas o material a ser alterado tem sua própria existência autônoma, a qual 

então lhe empresta algo de recalcitrância da natureza (EAGLETON, 2005, p. 

13). 

 

O surgimento da cultura na agricultura não é visto apenas na etimologia. O 

personagem anticristo “B” faz a seguinte narrativa ao padre laurencianoJared Osborne, na 

obra do escritor Daniel Quinn
105

: 

 

Há cerca de dez mil anos, as pessoas que haviam vivido no Crescente Fértil 

durante dezenas de milhares de anos começaram a viver de uma outra forma, 

a forma que chamamos ‘o modo de vida do Pegador’. (...) 

Elas não começaram a viver de uma outra forma porque estavam morrendo 

de fome [como a explicação padrão forja], porque pessoas que estão 

morrendo de fome não inventam modos de vida, assim como pessoas que 

estão caindo de um avião não fabricam pára-quedas. E sua nova maneira de 

viver não foi adotada por ser tão maravilhosa e por representar apenas um 

próximo passo – inevitável – a ser dado. O que esses fundadores de nossa 

cultura inventaram basicamente para nós foi a noção de trabalho. Criaram 

um modo trabalhoso de viver – mais trabalhoso jamais visto neste planeta 

(QUINN, 2000, p. 101). 

 

O ato de plantar e colher, para Quinn (2000), indicaria o desenvolvimento da 

possibilidade do homem em dar sentido, interpretar, compreender. Isso ele chama de 

capacidade para “prever o futuro”: em uma pegada no chão, o homem percebe que tipo de 

animal passou por ali, para onde vai e se corre o risco de estar por perto, podendo planejar a 

caça ou a fuga. Assim, torna-se possível ao homem a capacidade civilizadora de dominação 

da natureza, sem o que não teria chance perante a força e a velocidade da maioria dos animais. 

Contudo, o desenvolvimento da agricultura denunciaria muito mais que um modo de 

ser baseado no ato de plantar e colher. O forte argumento de que a vida do homem precede à 

agricultura serve para explicar que a cultura, conforme entendida etimologicamente, é uma 

cultura particular de caráter civilizatório, existente dentre outras, e não o fim cabalístico da 

humanidade. A agricultura ganha um adjetivo obrigatório para o escritor: ela é totalitária. “A 

revolução não foi por causa de alimento, foi pelo poder. É por isso que se mantém até hoje” 

(QUINN, 2000, p. 102). 

Para Quinn (2000), o que os fundadores dessa cultura estavam fazendo “fazia sentido 

para eles e faz sentido para nós, seus continuadores”. O que cada cultura faz não precisa fazer 

sentido para a outra cultura, mas para si mesmos. Contudo, a agricultura totalitária, que 
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resultou em toda a cultura de que se fala nos dias atuais, desponta na ambição de ter sentido 

para todos, dominando-os, transformando-os e civilizando-os. Esse ranço é o gerador de toda 

problemática da globalização e a supressão das representações locais. 

O personagem “B” quer libertar (salvar?) o mundo do salvacionismo a partir de ciclos 

fechados de palestras, em que procura desfazer o aprendizado histórico sobre a versão oficial 

de cultura, com o argumento de que a cultura do agricultor, assumida com mais 

representatividade no termo de ocidentalização, é só uma dentre várias formas de vida, que 

não precisavam dominar o mundo. 

A visada ecológica de Quinn amplia o alcance do relativismo cultural, que pode ser 

identificado em Eagleton como “pendor romântico anticolonialista”. 

 

A origem da ideia de cultura como um modo de vida característico está 

estreitamente ligada a um pendor romântico anticolonialista por sociedades 

‘exóticas’ subjugadas. O exotismo ressurgirá no século XX nos aspectos 

primitivistas do modernismo, um primitivismo que segue de mãos dadas 

com o crescimento da moderna antropologia cultural (EAGLETON, 2005, p. 

24). 

 

“B” denuncia que, diante dos rumos da civilização atualmente alardeada por uma crise 

ambiental e sistêmica, a salvação é prometida para outro mundo pelas religiões ocidentais 

porque esta cultura não pode salvar o mundo material, sendo seu mito fundador o poder e a 

dominação do outro. É o que Eagleton chama de pluralização da versão de cultura e um modo 

de vida total. A pedra de toque, contudo, não é a (des)importância de algumas identidades 

tribais, mas a discussão sobre as possibilidades de continuação da vida no planeta Terra. 

O exotismo ressurge “numa roupagem pós-moderna, numa romantização da cultura 

popular, que agora assume o papel expressivo, espontâneo e quase utópico que tinham 

desempenhado anteriormente as culturas ‘primitivas’” (EAGLETON, 2005, p. 25). 

Para Eagleton (2005, p. 29), há três variantes da palavra “cultura”: “Se a primeira é a 

crítica anticapitalista, e a segunda um estreitamento e, concomitantemente, uma pluralização 

da noção a um modo de vida total, a terceira é a sua gradual especialização às 

artes”.Importante na análise das versões de cultura é saber “o que é que liga a cultura como 

crítica utópica, cultura como modo de vida e cultura como criação artística? A resposta é 

certamente uma resposta negativa: todas as três são, de diferentes maneiras, reações ao 

fracasso da cultura como civilização real” (EAGLETON, 2005, p. 35). 

Se há versões de cultura, há também variáveis da relação entre cultura e cidade. 

Precisamente, o que Eagleton aponta é que as versões de cultura não apenas se relacionam 
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com a sociedade, mas são leituras (de resistência, de modo de vida ou de estética) a partir 

dela. 

A posição de Eagleton (2005, p. 184), afinal, é a de colocar a cultura de volta em seu 

lugar. Em seus termos, sem “cartas de direitos humanos ou tratados de comércio”, 

representando as variantes socialista e capitalista que se apropriam instrumentalmente da 

cultura. Conclui-se que quaisquer questões materiais têm um lado cultural, associado a 

crenças e identidades, normalmente inconscientes. 

 

Representação social 

Os estudos culturais se ocupam, entre o idealismo e o reducionismo, de encontrar sua 

dinâmica teórica. Conforme os autores aqui citados, o pensamento sobre a cultura é, em si, 

cultural. Parte dessa dinâmica será tratada neste subtópico sobre o trabalho das representações 

sociais, com base em Stuart Hall que, escapando da crítica comum a estes estudos, trata do 

assunto a partir das pesquisas sobre linguagem. 

O consenso genealógico e a indefinição epistemológica dos estudos culturais são 

vistos também por Hall, um dos mais representativos teóricos contemporâneos desses estudos. 

Dá-se a entender que a crise da cultura e seus estudos é contínua porque imanente à história 

humana. 

 

Mudanças em uma problemática transformam significativamente a natureza 

das questões propostas, as formas como são propostas e a maneira como 

podem ser adequadamente respondidas. Tais mudanças de perspectiva 

refletem não só os resultados do próprio trabalho intelectual, mas também a 

maneira como os desenvolvimentos e as verdadeiras transformações 

históricas são apropriados no pensamento e fornecem ao Pensamento, não 

sua garantia de ‘conexão’, mas suas orientações fundamentais, suas 

condições de existência (HALL, 2003, p. 131). 

 

O pensamento e a ação cultural têm como fator central a significação dos diversos 

campos sociais. 

 

O entendimento, portanto, da cultura com ênfase no significado, na 

importância da formação de um senso comum, a partir de um conjunto de 

práticas estruturado pela produção e intercâmbio de significados, será central 

para o exame do conceito de representação (SANTI e SANTI, 2008, p. 2). 

 

A produção do significado social se dá por meio das representações e, 

concomitantemente, depende ontologicamente da linguagem para que haja comunicação. A 
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representação é o que liga o significado à cultura. Construcionista, Hall (1997) separa três 

abordagens da representação: a) reflexiva, como espelho do mundo; b) intencional, com o 

significado sendo imposto pelo emissor do discurso e; c) construcionista, quando a 

linguagem, como produto social, constrói as representações. 

Para Hall (1997), os significados não são efeitos mentais, mas têm efeitos materiais e 

regulam as práticas sociais. A linguagem é colocada como eixo, guardadas as dimensões 

discursiva e semiótica. Apesar da relevância do pensamento sobre signo, significante e 

significado, Hall faz sua crítica a partir do cultural e prioriza o aspecto discursivo para o 

trabalho da representação, justamente por não se tratar de questão objetiva com resposta 

única, correta ou errada. Não há uma só maneira de interpretar e é essa a base dos estudos de 

recepção, onde importa o sujeito e sua cultura. 

 

Ao iniciar a investigação sobre o sujeito, Hall (1997) primeiro situa as 

concepções de Saussure – que preferiu priorizar a língua. Depois de Foucault 

que, apesar de também buscar entender o que é o discurso como produtor de 

conhecimento, dedicou-se ao aprofundamento da noção de sujeito, mesmo 

não o considerando central para o trabalho de representação (SANTI e 

SANTI, 2008, p. 11). 

 

Um importante argumento conclusivo de Hall (1997, p. 42) sobre o trabalho da 

representação remete à aceitação de certo relativismo cultural de uma cultura à outra, pois que 

nada garante a universalidade do significado entre elas. Isso fica claro na sua definição do 

conceito de representação: processo pelo qual os membros de uma cultura usam a linguagem 

para produzir sentido. 

 

Somos nosotros - dentro de las culturas humanas - los que hacemos que las 

cosas signifiquen, los que significamos. Los sentidos, en consecuencia, 

siempre cambiarán, entre culturas y entre períodos. No hay garantía de que 

un objeto de una cultura tenga un sentido equivalente en otra, precisamente 

porque las culturas difieren, a veces radicalmente, una de otra en sus códigos 

- la manera como ellas inventan, clasifican y asignan sentido al mundo 

(HALL, 1997, p. 42). 

 

O fato de a linguagem estar na base do conceito de representação em Hall (1997) 

reflete no problema entre cultura específica e cidade neste trabalho, pois denota que a 

representação social pertence ao simbólico, assim como – e por causa da – cultura, lembrando 

sua relação com o inconsciente. Enquanto isso, a cidade pode estar relacionada aos sistemas 

sociais, produtos da modernidade. Sem cair no duo marxista entre base e superestrutura, a 
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representação social pode, entretanto, estar entre a cultura específica de uma comunidade e a 

sociedade, prefigurando-se, de acordo com Hall, em mediação cultural. Sendo este o fato a ser 

investigado nas estruturas de percepção sobre a representação social. 

 

Cultura religiosa e o comunicacional 

Este item ressalta o campo de estudo da sociologia das religiões e, a partir de seus 

indicativos, tenta selecionar o aspecto comunicacional, ou seja, o estudo que cabe à ciência da 

comunicação. Sabe-se que os estudos de comunicação e religião referenciam-se no que se 

conhece por modernidade, especificamente no fenômeno da secularização
106

 e nas formas de 

existência/resistência da instituição religiosa enquanto sistema simbólico, apelando cada vez 

mais ao processo denominado por midiatização (MARTINO, 2012). 

A sociologia da religião adquire campo vasto como fruto e parte integrante da 

modernidade. 

 

A sociologia, com sua proposta de análise da sociedade e de sua evolução do 

modo mais sistemático e objetivo possível, nasceu da mudança social que 

conduziu ao advento da sociedade moderna. Podemos afirmar que o 

desenvolvimento da sociologia é um elemento integrante da própria 

modernidade e que seu indissociável questionamento quanto ao futuro do 

religioso nas sociedades industriais também se impõe como elemento 

constitutivo (WILLAIME, 2012 apud BASAGLIA, 2013, p. 256). 

 

Vínculos culturais específicos como o exercício de uma religiosidade são registrados 

na fundação de cidades. A sociologia, enquanto ciência moderna, estuda a formação das 

sociedades e dos sistemas sociais, diferenciados funcionalmente. Por isso, é paradoxal a 

articulação das noções de cultura religiosa e sociedade. Não por acaso, todos os fundadores da 

sociologia tem importantes escritos sobre religião, destacando-se Weber, que discute o 

problema da ética religiosa com as inferências da fragmentação e da cidade, frutos da 

modernidade. 

Weber é, também, a referência central para Willaime (apud BASAGLIA, 2013). São 

destacadas duas rupturas do pensamento weberiano desmistificadoras da religião como 

transcendental à medida que mostra como ela é racional, materialista e, nesta medida, também 

fundadora da modernidade. 
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 “Deslocamento da religião para a esfera das preocupações individuais, não públicas”, a partir de uma intensa 

valorização da razão como valor fundamental da modernidade (MARTINO, 2012). 
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A primeira é que, para Weber, as formas de comportamento motivadas por 

fatores religiosos dizem respeito à vida na terra. A segunda ruptura diz 

respeito ao fato de ter se recusado em associar o religioso ao irracional uma 

vez que para ele a racionalização da própria religião exerceu um papel 

essencial no surgimento da modernidade, o que é referenciado na obra 

Economia e Sociedade onde se pode ler que “[...] atos motivados pela 

religião ou pela magia são atos, ao menos relativamente, racionais.” 

(WILLAIME, 2012 apud BASAGLIA, 2013, p.). 

 

Atual, Willaime (apud BASAGLIA, 2013, p. 258) afirma os radicalismos e os 

pluralismos (tendo, neste último caso, o Brasil como exemplo) como principais temas da 

sociologia da religião, abrindo o leque, contudo, à medida que fala das “mutações 

contemporâneas do crer nas sociedades ocidentais”, quando é preciso atentar aos dados 

empíricos ao invés de enquadrar a realidade com aparato teórico que pede atualização. Neste 

sentido, o autor considera a diferenciação funcional dos sistemas sociais e a individualização 

como os pontos-chave de influência da modernidade na religião. 

 

Atualmente, a religião ou se tornou um segmento da vida social, dentre 

outros, ou, compõe um universo cada vez mais estranho a um grande número 

de pessoas, o que de modo algum significa um declínio da religião ou o 

desaparecimento dos fenômenos da crença, mas, que remete a dois processos 

característicos da modernidade: diferenciação funcional das instituições e 

individualização crescente dos atores sociais (BASAGLIA, 2013, p. 259). 

 

Moreira (2008) confirma o dado de que “a religião não acabou, ela se deslocou”. Para 

onde? 

 

A experiência religiosa contemporânea, tanto subjetiva como 

institucionalizada, deslocou-se do que se costuma chamar “campo religioso” 

(religiões, templos e igrejas) para outras áreas ou dimensões da vida social 

que não são caracterizadas como religiosas, como o complexo midiático-

cultural, a economia, o turismo, o lazer, as terapias, o culto ao corpo e 

outras. Tais mudanças deslocam e redimensionam o(s) lugar(es) e o(s) 

papel(is) social(is) da religião nos horizontes da sociedade em processo 

acelerado de globalização (MOREIRA, 2008, p. 70). 

 

Este autor afiança que a religião e o campo religioso já se tornaram “cobertor curto” 

para cobrir a experiência religiosa no quadro da modernidade tardia, apesar do esforço tanto 

das instituições religiosas quando dos teóricos que, pluridisciplinares, lançam apenas olhares 

regionalizados quando o problema é religião. 

Moreira (2008) destaca as formas mais evidentes de deslocamento do religioso: 

Midiatização do religioso, migração e flutuação das comunidades religiosas, hibridização de 
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práticas religiosas e pluralismo religioso, crise dos intermediários e surgimento dos novos 

especialistas do sagrado, disputa pela interpretação, religião como tarefa individual e 

interpenetração da religião com a ordem global. 

Com o deslocamento, a religião não desaparece, o que é até extemporâneo dizer, 

conforme o autor. 

 

A religião permaneceria, portanto, como inspiração cultural, talvez a maior 

fonte de valores e quadros de referência que entram na construção das 

identidades e da percepção das unidades no campo da interação global. 

(...)Para R. Robertson (1991, p. 282), a religião como um gênero de 

expressão, comunicação, legitimação e consumo continuaria sua persistência 

como fonte de inspiração cultural e axiológica (MOREIRA, 2008, p. 77). 

 

O deslocamento ocorre devido à globalização e à modernidade. Como se trata de uma 

mudança observada na ordem social, há necessidade de estudos empíricos que avaliem ou 

contestem a validade deste deslocamento para além do que já é observável. Para isso, já foram 

estudados vários casos que compõe o fenômeno da midiatização. Dificilmente há 

comunidades isoladas no contexto da cultura globalizada. O religioso que depende da 

formação de comunidade religiosa tem se adaptado criando novas formas de pertencimento ou 

se deslocando indeterminadamente. Com Hall (1997), sabe-se que a representação social, 

como o caso da “cidade espírita”, precisa ser avaliada em seus termos específicos. A 

dificuldade habita realmente em identificar o que é específico no contexto tão amplo, 

complexo e interdisciplinar da cultura religiosa como representação social de uma cidade. 

 

Palmelo e a representação social “cidade espírita” 

Apela-se, por fim, a uma breve referência sobre a história de Palmelo e o que se tem 

no senso comum que referenda sua representação como “cidade espírita”. 

 

Palmelo, nos primórdios dos anos 1940, já se apresentava povoado de porte 

a figurar entre os milhares de vilas brasileiras, reunindo seus habitantes em 

torno de um centro espírita criado por volta de 1929. Tanto que, pela Lei nº 

908, de 13 de novembro de 1953, foi elevado à categoria de município do 

Estado de Goiás (SIQUEIRA, 2006, p. 74). 

 

Apesar de ser um jovem município goiano, Siqueira (2006) registra como a juventude 

da cidade fora afetada por enganos da história oral. Conta-se nas escolas que Palmelo surgiu 

da Fazenda Palmela, pertencente ao Barão de Palmela, guarda-mor do imperador Dom Pedro. 

Fato já desmentido por historiadores da região. O erro se perpetuara principalmente por ter 
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sido inserido na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, elaborada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

É provável que “antigos” moradores, de fato aí ainda há pouco chegados, 

desconhecedores da história – mesmo a oral – da região, tenham relatado, 

deturpadamente, a presença ali de um Barão de Palmela, tal e qual diz o 

povo: “Ouviu o galo cantar, mas não sabe onde”, porque os antigos do lugar 

falavam da Fazenda Palmela e, velhos registros, de Engenho Palmela 

(SIQUEIRA, 2006, p. 75). 

 

As nebulosidades, mas também claridades, em torno da história de Palmelo se devem 

em grande parte à proximidade de apenas cinco quilômetros com a antiga Santa Cruz de 

Goiás, pelo que nota-se que a região onde hoje é Palmelo não era inexplorada ou despovoada 

antes do que se narra na história oficial. 

Siqueira (2006, p. 83) conclui que “nunca existiu, no Brasil, um Barão de Palmela, 

proprietário de terras nas proximidades de Santa Cruz de Goiás, mas, sim, um duque 

português com esse título, que jamais esteve em Goiás”. A cidade de Palmelo “nasceu de um 

centro espírita, assim como a maioria das cidades brasileiras nasceu a cresceu à sombra de 

uma capela católica e, poucas delas, de um templo protestante”. 

Santos (2014, p. 45) registra que “a origem do nome Palmelo faz referência ao 

comandante militar do distrito de Santa Cruz, Capitão Caetano Teixeira de Sampaio, também 

dono do Engenho Palmela. Assim o topônimo passou do engenho para a cidade”. 

“Em 1936, chega ao povoado um homem chamado Jeronymo Candido Gomide 

acompanhado de sua esposa Francisca Gomide. Este homem marcou e dividiu a história de 

Palmelo, atuando nos mais diversos segmentos da sociedade” (SANTOS, 2014, p. 45). 

As inscrições em uma placa na entrada do Centro Espírita Luz da Verdade mostra a 

ligação da religião com a política e a lei na cidade. 

 
PALMELO. Estância de Reequilíbrio Físico, Mental e Espiritual. Conforme 

Art. 93 da Lei Orgânica do Município. É a única cidade do mundo fundada 

em função do Espiritismo. Ela teve início no ano de 1929, com a fundação 

do Centro Espírita “Luz da Verdade”. O Lema da Doutrina Espírita É: “Dar 

de Graça o que de Graça Receber”. Palmelo procura ser um lugar de Paz e 

Amor. Seja Bem Vindo (SANTOS, 2014, P. 44). 

 

Além de “cidade espírita”, Palmelo leva o cognome “cidade da paz”, como em recente 

- dentre diversas outras - reportagem sobre a cidade
107

. O questionamento persiste: Pode-se, 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/11/cidade-do-interior-de-goias-tem-um-

medium-para-cada-sete-pessoas.html>. Acessado em: <10 jun. 2014>. 
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no contexto atual, dizer que Palmelo é uma “cidade espírita” ou trata-se de aspecto ligado 

somente à sua fundação? 

 

Considerações finais 

Perguntou-se até que ponto a noção de cidade é compatível com a vinculação 

religiosa. O caminho percorrido mostra que o simples fato de Palmelo ser um município 

conhecido como “cidade espírita” não é suficiente para afirmar tal representação. É preciso 

ainda trabalhar na definição de cidade e elaborar a convergência com o pensamento 

sociológico. Consta neste artigo a discussão crítica da noção de cultura. 

Contudo, é farto indicativo ler o processo segundo o qual grande parte das cidades 

brasileiras surgem em torno de uma instituição religiosa, em geral, capelas ou igrejas ligadas 

ao catolicismo. No caso de Palmelo, é o único que se registra em torno de um centro espírita. 

Ora, se as cidades, instâncias da modernidade, diferenciadas funcionalmente se opõem, a 

priori, à fixação de culturas específicas, como podem surgir delas? Trata-se de um paradoxo 

que precisa de maior aprofundamento sociológico e de tratamento comunicacional, tendo em 

vista o estudo da comunicação como vínculo, a comunicação como ambiência ética das 

mediações culturais, que precisam da linguagem em comum para ocorrer. 
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Resumo 
O presente artigo é uma síntese monográfica com o objetivo de apresentar os resultados de um 

estudo da Semiótica que discute a relação entre a cultura indígena Xavante e o Catolicismo, 

na Região do Vale do Araguaia, Estado do Mato Grosso. Para tanto, procuramos estudar a 

problemática, por meio de análise decodificativa de imagens religiosas introduzidas, pelos 

missionários salesianos da Ordem Dom Bosco, na cultura Xavante.  Neste sentido, deparamos 

com a dualidade conflitante entre a identidade cultural e o sentido discursivo e ideológico 

presentes nas imagens, estátuas e pinturas encontradas na Aldeia Xavante Cachoeira. Este 

trabalho teve como fundamentação básica as concepções teóricas desenvolvidas por Roland 

Barthes(1984 e 1989), dedicando maior atenção ao sentido conotado ou sintagmático, como 

ele mesmo pontua. 

 

Palavras-chave: Cultura. Índios Xavante. Cristianismo. Catolicismo. Semiótica. 

 

 

Introdução 

No processo de Comunicação, a linguagem e a cultura são elementos indissociáveis, 

e para entendê-las, é necessário compreendê-las como agentes construtores da identidade do 

indivíduo. Ou seja,entender que ela é formada a partir do momento em que as pessoas se 

inter-relacionam. 

A aculturação surge dessa relação, num processo em que culturas diferentes sofrem 

modificações quando em contato umas com as outras, como pontua Oliveira (1976, p. 104), a 

"mudança aculturativa [aculturação] pode ser consequência da transmissão cultural direta, 

derivada das causas não culturais, tais como modificações ecológicas e demográficas 

induzidas por um choque cultural". Assim, temos que ela está presente em todas as 

sociedades, desde as mais desenvolvidas até as mais primitivas. 
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A partir disso, verifica-se que a aculturação indígena não é um tema recente, vem 

desde o descobrimento do Brasil, quando a cultura européia começou a ser imposta aos 

habitantes locais, por meio de práticas incomuns à cultura indígena como o modo de  vestir,de 

portar, a forma de comércio primitivo (escambo) e a religião. Esta última foi primeiro traço 

indígena que sofreu aculturação, pois desde a colonização os valores, crenças e dogmas dos 

não índios que aqui aportaram foram sendo impostos ao povo autóctone, como escreveu 

Gilberto Freyre, em Casa-grande & Senzala (2003), os primeiros missionários Jesuítas 

tornaram-se "meio e mensagem na comunicação de uma civilização cristã, que marcaria 

indelevelmente a cultura brasileira". 

Nesse sentido, ao reconhecer que os índios, de hoje, são resultado do encontro de 

incontáveis antepassados e culturas. Empreendemos o primeiro passo para responder ás 

questões pertinentes ao problema: Em termos de aculturação como os indígenas da etnia 

Xavante, da aldeia Cachoeira, reinterpretam alguns símbolos religiosos inseridos em sua 

cultura pela religião Católica, por intermédio de religiosos da Congregação Dom Bosco, os 

salesianos. 

Para a análise semiótica desses símbolos interessa-nos entendê-los, enquanto 

processo resultante de uma “imposição” que visa a dominação e o poder dos conquistadores, 

sendo os religiosos salesianos os agentes encarregados desse processo. Em outros dizeres, os 

religiosos ao introduzirem nas aldeias indígenas imagens de santos católicos são os 

responsáveis em difundir recursos imagéticos que alteraram a concepção de um Ente criador 

da natureza.  

Nesse sentido, faz-se necessário chamar atenção deste estudo para as alterações das 

práticas de comunicação com os índios Xavante, por meio da interação da 

linguagem/imagem.Buscando tecer reflexões a respeito dos discursos, considerando relação 

entre a teoria da semiótica de Roland Barthes (1969, 1984, 1989) e as teorias de análise do 

discurso (linguagem visual). Dessa forma, procura-se compreender de que forma os recursos 

imagéticos, introduzidos pela Igreja Católica, são responsáveis por alterar a cultura Xavante 

mediante as forças discursivas que auxiliam os processos de aculturação nessa etnia, 

originando uma cultura religiosa híbrida. 
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Comunicação pela imagem: idiossincrasia e os fundamentos semióticos 

Para entender a relação entre a cultura Xavante e o catolicismo, consideramos o 

índio como parte do processo de construção de uma nova identidade cultural e também meio 

de aculturação, resultado do contato diversas culturas e trocas de conhecimento. 

A aculturação se dá, inicialmente, por meio da crença, religião, a qual para o povo 

Xavante está estruturada nos “Heróis mitificados” - deuses ligados aos elementos da Mãe 

Natureza; para o não índio a religião está pautada em um só Deus, onisciente, onipotente. Nas 

aldeias indígenas do Vale do Araguaia, a questão religiosa é apontada como o fator principal 

dessa aculturação, pois com a introdução do Catolicismo, os deuses que faziam parte da Mãe 

Natureza foram substituídos por um Deus à imagem do homem. Tornando, assim, a religião 

para os Xavante algo marcado pela hibridização cultural, fato que levou a uma alteração da 

visão dos índios em relação à sua própria origem. 

Conscientes dessa multiplicidade da aculturação indígena introduzida pelos jesuítas, 

desde quando aqui aportaram, por meio da catequese - instrução sistemática e oral da doutrina 

cristã - da cultura não índia (“branca”), de valores e costumes passados genealogicamente aos 

grupos indígenas,pode-se entender que a identidade cultural de um povo não está só presente 

nos elementos simbólicos de sua cultura como pinturas corporais, ritos, mitos e cerimônias, 

mas também na forma que se comunica com outras culturas. Para tanto, ela está sujeita a 

outras relações, sejam com os brancos ou não brancos, respeitando a hierarquia cultural do 

grupo, e também a autonomia de cada indivíduo. 

 

(...) a cultura no interior de uma realidade humana é sempre dinâmica, não é 

fechada ou cristalizada como patrimônio de raízes fixas e permanentes. A 

cultura possui fronteiras móveis e em constante expansão. Tampouco é 

conjugada no singular já que é plural, marcada por intensas trocas e muitas 

contradições nas relações entre grupos culturais diversos, e mesmo no 

interior de um mesmo grupo. (MELCHIOR 2007, p 5 In GUSMÃO, 2003, p 

91).  

 

A identidade cultural xavante está em constante construção, constituindo-se num 

objeto plástico, moldável, a medida que se relaciona com grupos contraditórios formados por 

agentes diretos (mídia e seus representantes formadores de opinião) e agentes diretos (pessoas 

que têm contato direto com o grupo, como a comunidade escolar, os órgãos públicos, os 

constantes frequentadores das aldeias como os padres). 

Diante do exposto, vale ressaltar que o índio ao ser considerado elemento de 

aculturação por hibridismo, sofre influências externas que recriam e moldam novas 
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identidades culturais Xavante. Assim, seus ritos, crenças, religião, valores, estão em 

constantes alterações, desde a colonização até os dias atuais. Considerando a pesquisa 

realizada, observa-se que o maior responsável pelas alterações na cultura Xavante é o 

catolicismo, principalmente por se tratar de instituição com fortes dogmas e poder de 

instituição de crenças. 

Apesar de passados mais de 500 anos de atividades de evangelização, as intenções 

religiosas da Igreja Católica sofreram poucas alterações. O seu principal objetivo ainda é levar 

às sociedades autóctones a crença em num Deus, mantendo a hegemonia e o poder sobre esses 

povos. O que sofreu modificação foi a forma em que os indígenas são evangelizados. Hoje, 

por meio de imagens contextualizadas, ou seja, as imagens sacras que possuem as mesmas 

características marcantes dos indígenas fazendo com que a etnia se identifique. Assim é feita a 

transposição ideológica ao povo indígena, por meio da assossiação de ideias, imagens que 

transferem sentidos, de forma que os Xavante passam a aceitar esses novos dogmas vendo nas 

imagens as representações de suas vidas. 

A imagem é fonte de informação imediata e interpretativa, constituindo-se um 

importante elemento de produção de sentido para a comunicação contemporânea. Em virtude 

disso, faz-se necessário compreender o processo de utilização dos recursos imagéticos como 

forma de persuadir, manipular o receptor. 

As teorias de Barthes não fogem à regra sobre transmissão de mensagens, a qual para 

ser efetiva necessita da relação entre emissor - canal - receptor. Nesse sentido, podemos 

nomear o emissor como os missionários salesianos, o canal são os elementos imagéticos que 

representam os conceitos dogmáticos católicos e o receptor são os índios Xavante. 

Por vezes, o uso da imagem substitui as palavras, mas não deixa de transmitir uma 

mensagem ao receptor. Este possui papel fundamental no processo de comunicação, pois cabe 

a ele aceitar ou rejeitar a ideia ou proposta que o emissor da imagem intenciona passar. 

Nas imagens fotográficas religiosas, capturadas na Aldeia Xavante, estão repletas de 

simbolismos, e em especial, a relação icônica existente entre os conceitos religiosos católicos 

e a identidade cultural indígena.De fato, a imagem é um ícone – representação gráfica de um 

objeto, conceito ou ação - da crença "branca", pois além de ser um fator externo e imposto 

culturalmente aos indígenas, ela cria uma interação com seu interpretante - receptor - a 

medida que é compreendido.  

Barthes (1989), ao observar a evolução da comunicação, evidencia a força da 

mensagem linguística presente em todas as imagens. O vínculo interpretativo está por toda 
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parte em todas as culturas, representados por imagens, títulos, legendas e códigos. Para o 

autor, hoje, “somos ainda e mais do que nunca uma civilização da escrita, porque a escrita e a 

fala são sempre termos plenos da estrutura informativa” (BARTHES, 1989, p. 31). Ou seja, 

podemos interpretar tal assertiva como o dito de que mesmo com os adventos da imagem, a 

civilização ainda prima pela escrita e oralidade (língua e fala) para instituir seus códigos.  

Paralelamente a isso, trazemos este conceito para o presente trabalho e postulamos a 

língua como imagem, haja vista o que não podemos deixar de considerar a importância do 

signo linguístico e o icônico imagético, o qual cria os efeitos de interpretação. O código e a 

fala são elementos que, na maior parte dos casos, sintagmaticamente complementam uma 

imagem, pois trabalham de forma conjunta na transmissão de uma mensagem. 

Exemplificando o aqui observado, temos as imagens religiosas católicas presentes na Aldeia 

Xavante, elas não fazem parte da cultura nativa dos índios, foram introduzidas para ilustrar os 

dogmas da igreja, com a finalidade de propiciar maior interação e entendimento com os 

receptores da evangelização, os índios Xavante, e consequentemente a aceitação desta nova 

crença. 

Em se tratando no nosso objeto de análise, as fotografias das imagens religiosas, 

Barthes (1984, p. 14) destaca que, “a mensagem fotográfica é uma mensagem contínua”,ou 

seja, a imagem fotográfica apresenta um regulamento: é uma mensagem sem interrupções, 

pois não é representada por códigos escritos e mutáveis.São, precisamente, reproduções 

semelhantes da realidade, de um conceito ou ideia: desenhos, pintura, cinema e teatro. Cada 

uma dessas mensagens possui uma representação complementar classificada por Barthes 

como duas mensagens: uma denotada e outra conotada. A respeito disso, o autor esclarece: 

 

Trata-se, então, de um sentido cujo significante é um certo “tratamento” da 

imagem sob a ação do criador, e cujo significado, quer estético, quer 

ideológico, remete para uma certa cultura da sociedade que recebe a 

mensagem. Em suma, todas estas “artes” imitativas comportam duas 

mensagens: uma denotada, que é o próprio analogon, e uma mensagem 

conotada que é o modo como a sociedade dá a ler, em certa medida, o que 

pensa dela. Esta dualidade das mensagens é evidente em todas as 

reproduções que não são fotográficas (BARTHES, 1984, p. 15) 

 

Compreende-se então que toda imagem é portadora de uma dupla mensagem visual 

(denotação e conotação), composta de variados tipos de signos. Desse modo, devemos 

considerá-la como um discurso, ou no mínimo, parte dele e, portanto, uma ferramenta de 

comunicação. Em face do exposto, podemos fazer um paralelo entre tal conceito e a imagem 
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do Menino Jesus no colo de Maria Auxiliadora, como ela foi adaptada à cultura religiosa dos 

Xavante:  

 

 
Maria Auxiliadora e o Menino Jesus Xavante (LELLIS, 2011). 

 

Em termos de análise denotativa temos a imagem como sendo a reprodução de uma 

pintura que retrata uma mulher adulta e uma criança em idade de aleitamento materno. Os 

personagens da pintura possuem pele morena, mas com certa palidez, a partir disso é possível 

compreender que a cor não é causa do sol ou da luminosidade, devido à uniformidade do tom 

com que a figura foi retratada, trazendo vivacidade à representação do real. Os cabelos negros 

e lisos em tamanhos simétricos, os dela na altura dos ombros e os da criança curtos em 

formato oval, é um dos únicos traços da identidade Xavante que permanece inalterado. Os 

olhos de ambos são pretos e a mulher aparenta estar olhando para frente, acredita-se que para 

o interpretante da imagem, o olhar da figura, na imagem, permite ter a percepção de ternura e 

pureza, já a criança, tem seu olhar vago em direção ao lado esquerdo de quem os observa.  

Além disso, as imagens possuem as seguintes características físicas: sobrancelhas 

são retas, nariz com a base larga, bochechas ressaltadas e lábios bem delineados, sendo que a 

mulher parece estar com um suave sorriso, esses traços, presentes na imagem, deixam as 

feições de ambos com aspecto forte, marcante que contrastam de forma equilibrada com o 

olhar e o sorriso. Percebe-se também que a mulher não deve ser alta e de corpo esquio, pois 
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notamos que seu pescoço é curto e grosso e os ombros são largos, os braços e mãos grandes, 

dedos cumpridos e igualmente grossos, peculiares as pessoas fortes e robustas.  

A partir da exposição dos elementos sígnicos da imagem usados em seu sentido real, 

partiremos para a análise da imagem, focando em seu sentido conotativo. Esta imagem 

representa dois símbolos do catolicismo: Nossa Senhora Auxiliadora e o menino Jesus. É uma 

releitura da obra do Pintor italiano Tommaso Lorenzone,datada de 1870, pertencente ao 

Santuário de Maria Auxiliadora na Basílica de mesmo nome, na cidade de Turim, na Itália. A 

Igreja foi idealizada pelo Padre Dom Bosco, fundador da Ordem dos Missionários Salesianos. 

Vale ressaltar que os missionários são parte integrante desta pesquisa, visto como 

agentes persuasivos que acultura outros agentes por meio de uma ideologia dogmática 

imposta. A foto é um signo, pois de acordo com Barthes (1984), é significante e significado 

do catolicismo e do culto às imagens, por meio do qual, transmite uma mensagem psíquica 

que pode ser de crença numa entidade espiritual, e até mesmo, como característica conotativa 

a um lugar ou pessoa. Um leigo, com o mínimo de noção religiosa, ao interpretar tal imagem 

pode pensar que se trata, apenas, de uma representação por semelhança de Nossa Senhora, 

mas ao analisar de maneira crítica e sob a luz do conhecimento científico, concluímos que 

essa figura não deve ser compreendida apenas por esta leitura rasa.  

Entende-se que a imagem acima é fruto de uma ideologia, preconizada e sintetizada 

pela igreja, em especial, pelos salesianos, que possuem forte devoção por Nossa Senhora pois, 

acreditam que Ela é a Mãe de Deus.Além disso, Pe. Cândido
111

 esclarece que, "Ele a chamava 

mãe e sustentadora, que socorria a Congregação Salesiana, especialmente toda vez que 

precisava de auxílio para atender as necessidades, materiais e espirituais, dos meninos pobres 

e abandonados". Desde que a Igreja Católica, por meio do Papa Pio VII, a consagrou como 

Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, que é comum a presença desta imagem em casas e 

residências católicas, pois ela é instituída como "Protetora do Lar". 

 Há de se pensar também no sentido conotativo que tal imagem passa ao se encontrar 

inserida num ambiente diverso, culturalmente e religiosamente, ao de sua origem. Isto é, ela 

não faz parte da cultura indígena, mas está ali inserida, convivendo com os hábitos e valores 

diversos pregados pelo catolicismo e, no entanto, apesar de toda contradição cultural e 

religiosa presente, está cumprindo o seu papel inicial: transmitir um significado e um 

significante, uma mensagem, que é uma representação. 

                                                 
111

 José Cândido da Silva é Padre Salesiano da Ordem Dom Bosco, trabalhou com evangelização dos índios 

Bororos e Xavantes na Aldeia de Sangradouro. 
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O posicionamento dos símbolos transmitem mensagens, Nossa Senhora com o 

menino nos braços é uma denotação – representação do real - e sua interpretação, 

compreensão, leitura individual, é tida como conotação, ou interpretação. Os índios 

naturalmente não cultuam santos, mas neste caso para haver uma aceitação ou referenciação 

por parte deles é necessária que haja uma interação, uma identificação é o que chamamos de 

leitura idiossincrática. A imagem possui feições indígenas como, por exemplo, cor da pele 

morena, cabelos lisos e pretos, nariz largo, mãos grandes, olhos pequenos, mas está 

representada com adornos e vestimentas, bem como, a postura de uma famosa pintura de 

Tommaso Lorenzone, fatores que "colorem" a semelhança para a associação vir a mente.  

A pesar de na cultura indígena Xavante não haver o costume de usar vestes a mulher 

aqui representada como Maria Auxiliadora, usa uma roupa na cor vermelha.  Essa cor é muito 

utilizada pelos iconográficos nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires e santos. 

Simboliza o sangue do sacrifício, bem como, o amor. Para os católicos, o amor é a causa 

principal do sacrifício, integrado ao desenvolvimento espiritual. O vermelho é uma cor 

distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena, chama atenção 

por ser uma cor considerada positiva e que, em termos semióticos, nos remete a feminilidade 

e nobreza.  

Sobre a roupa está um manto na cor azul, essa cor está presente em todas as culturas 

antigas, pois associavam o azul a divindade. O manto, por si só, é símbolo de nobreza, usado 

por reis e rainhas, a cor simboliza o céu, o ar, a vida, verdade, fidelidade, confiança, 

inteligência, transmite sensação de calma, serenidade. Dessa forma, nota-se que o manto 

também é um ícone e, denotativamente, vem caracterizar a figura para representá-la como 

uma rainha. 

O manto está preso por uma estrela de oito pontas em cor amarelo dourado, que na 

iconografia bizantina
112

, representa a luz divina, aproximidade com Deus. O tom pode 

também significar o Símbolo da luz, da pureza, felicidade, colheita, hospitalidade, sabedoria. 

A estrela com oito pontas (octograma) infere temporalidade à imagem, ela refere-se ao 

período Gótico, em que a construções das catedrais britânicas possuíam ligação com os 

Maçônicos como afirma o trecho: 

 

No período em que as catedrais góticas foram erigidas, havia dois sistemas 

maçônicos de geometria que eram comumente usados. O mais antigo era 

                                                 
112

 É a forma de arte que se tem usado no Cristianismo desde a antiguidade e que se conservou até hoje na Igreja 

Ortodoxa, como expressão de sua fé. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

217 

conhecido como ad quatrum e baseava-se no quadrado, suas sobreposições e 

nos seus derivados geométricos (…) formava o octograma, um poligrama de 

oito pontas. (PENNICK, 1980, p. 111) 

 

Por esta razão muitas igrejas construídas nesse período obedecem o desenho 

estrutural do octograma e até mesmo as pias de batismo têm base octogonal ou mesmo a 

própria estrela desenhada nela.Portanto, para os católicos as estrelas são símbolos que fazem 

parte do imagético (da representação), do textual e do oral desta religião; servindo para 

designarem a importância ou realeza de algo, como por exemplo, a Estrela de Belém que 

surgiu no céu anunciando o nascimento de Jesus Cristo: 

 

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e deu-lhes 

informações exactas sobre a data em que a Estrela lhes havia aparecido. E, 

enviando-os a Belém, disse-lhes : "Ide e informai-vos cuidadosamente 

acerca do Menino, e, depois de O encontrardes, vinde comunicar-me para 

que também eu vá adorá-Lo. (BÍBLIA, Mateus 2:7-8). 

 

Assim, entendemos que o uso deste elemento, na pintura, vem transmitir a mensagem 

de que a mulher ali representada é uma figura importante, majestosa. Outro elemento a ser 

analisado é o uso das coroas, que de acordo com Freire: 

 

O simbolismo da coroa fica a depender de três fatores principais. Sua 

colocação no alto da cabeça lhe confere um significado super eminente: ela 

participa não só dos valores da cabeça, acima do corpo humano, mas dos 

valores do que sobrepuja a própria cabeça, um dom vindo de cima; ela 

assinala o caráter transcendente de uma realização qualquer bem-sucedida. 

Sua forma circular indica a perfeição e a participação da natureza celeste, de 

que o círculo é símbolo. Ela une, na pessoa do coroado, o que está abaixo 

dele e o que está acima, mas fixando oslimites que, em tudo que não é dele, 

separam o terrestre do celestial, o humano do divino. (FREIRE, 2002, p. 11e 

12, cita CHEVALIER, 1992. p. 289, grifos do autor)  

 

Desde a Antiguidade, se atribui valor simbólico e icônico à coroa. De acordo com a 

matéria de que era feita: flores, folhagem, metais e pedras preciosas, e pela sua forma circular, 

que representa o céu, fazendo, assim, a união entre o humano e o espiritual. Para os católicos, 

a coroa é símbolo de autoridade, pode também representar a "coroa da vida", a eterna 

recompensa dos fiéis por obediência e bondade.  

Na iconografia da América Central, a coroa é elemento usado, somente, por deuses 

agrários - aqueles que, quando cultuados, a eles são oferecidos alimentos. No Brasil, 

especificamente na etnia Xavante, faz-se o uso do cocar. Uma espécie de coroa confeccionada 
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em palha e plumagem de pássaros. É símbolo da nobreza e possui o significado do ciclo vital 

(presente, passado e futuro), em suma, a importância do ser; é usado apenas por homens e 

durante rituais, cerimônias religiosas, festas e também fazem referência aos anciãos e chefes 

da tribo. 

Em volta das cabeças há um circulo em amarelo chamado de auréolas, do Latim 

aureus que significa ouro, mas também é chamado de nimbo. Na iconografia cristã é usado 

para representar as Pessoas Divinas e simboliza a elevação espiritual, a eternidade, em sumo é 

a "luz de Deus". Portanto, a mulher e a criança com feições indígenas, aqui retratadas são 

tidas como divindades, neste caso específico, são dois símbolos macros do catolicismo, Maria 

Auxiliadora e o Menino Jesus. 

A criança está retratada sem vestes, como se estivesse nua. Característica que na 

cultura indígena é comum, este é o fator que mais se aproxima dos costumes e valores dos 

povos autóctones. Na etnia Xavante as crianças não usam nenhum tipo de vestimenta até os 

seis anos. Os homens antigamente usavam uma espécie de cobertura peniana feita de broto de 

palmeira, e só cobria o órgão sexual.Além do protetor de sexo eles não usavam nenhum outro 

tipo de vestimenta e andavam completamente nus.  

Segundo os escritos de Maybury-Lewis (1984), os Xavante consideravam falta de 

decoro um homem ser visto sem essa proteção. Entretanto, em virtude do contato com a 

civilização, os Xavante, atualmente, usam vestimentas iguais as dos “brancos” e, assim, o 

protetor peniano entrou em desuso. 

O uso de roupas é um costume ocidental, e foi imposto aos índios pelos 

colonizadores, pois lhes causavam estranhamento vê-los nus misturados aos estrangeiros. 

Pode-se interpretar o fato de somente a criança aparecer sem vestes como referência à 

simplicidade e pureza do menino Jesus nascido no estábulo na cidade palestina de Belém, 

parte central da Cisjordânia, onde não havia panos para vesti-lo. 

Na imagem é possível constatar a presença de adornos nos pulsos e pescoço das 

figuras. São acessórios que remetem aos usados pelos índios. Os Xavante usam cordões de 

fibra vegetal, chamados de dañipsi
1113

, idêntico ao que está representado no pulso do braço 

direito da mulher. O indivíduo decora seu corpo segundo o rito e também o grupo social a que 

pertence.  

A ornamentação do Xavante é que o diferencia e/ou identifica sua posição social na 

tribo em relação aos demais. Temos de considerar os adornos móveis uma linguagem visual 
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Um tipo de cordãozinho torcido de fios de palha de buriti ou embira, amarrado em várias voltas, com um nó 

central. 
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que funciona como marca de identificação étnica, refletindo a maneira pela qual o indivíduo 

se socializa como membro de uma comunidade. 

Müller (1976), pontua que o uso desses "enfeites" marcam as áreas a ser cobertas 

pela pintura corporal. O que se pode concluir é que, segundo as práticas católicas, os santos 

cultuados não são representados com adornos "primitivos", este é mais um fator que 

comprova a aculturação por hibridismo e consequentemente a imposição de ideologias, por 

meio da conotação barthesiana. 

Diante do exposto, compreendemos que as roupas, a coroa, os adornos e a auréola 

representam uma tentativa de identificação com a divindade e, por conseguinte, uma 

excepcional tomada de poder.A identidade cultural Xavante compreende um conjunto de 

valores que se intercomunicam, formando uma rede contínua de signos e símbolos 

transmitidos por meio das tradições, do artesanato, dos rituais, as crenças e os mitos, os ritos 

de passagem, enfim, toda a produção de uma determinada sociedade que as diferencia das 

demais. 

 

Considerações finais 

As sociedades indígenas, no decorrer do tempo, com o desenvolvimento da região do 

Médio Araguaia se aculturaram e recriaram-se em novas sínteses culturais. Um exemplo disso 

é a “releitura” de imagens santas assemelhadas às figuras indígenas, conforme se observa nas 

imagens contidas neste trabalho. As imagens sacras possuem as mesmas afeições e 

características próprias da etnia: cor de pele, corte de cabelo, adornos entre outras 

características e são utilizadas para introduzir um diálogo com os Xavante, trazendo a religião 

"branca" para a sua realidade. Dessa forma, pode-se comprovar a existência de uma relação 

de dominação, imposição e poder da Igreja sobre a cultura indígena Xavante, originando o 

hibridismo cultural e a construção de uma nova identidade para este povo. 

A Igreja Católica instituiu, junto aos Xavante, a ideia de um Deus onipotente, 

onipresente, que é autossuficiente a todos que acreditam nele e somos todos feitos "à sua 

imagem e semelhança". É por esse discurso que iniciam as representações e releituras de 

trechos bíblicos e imagens sacras, com o intuito de causar, ao povo autóctone, o abandono a 

certas tradições, crenças e rituais religiosos, na visão da Igreja Católica erradas, contrárias às 

vontades de Deus. 

Vivemos em uma sociedade, predominantemente, visual e a comunicação 

contemporânea transfere para o imagético o dever de ensinar de forma informativo-
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persuasiva, não se preocupando com as crenças, valores próprios reais ou as consequências 

que aquela imagem pode trazer. Assim, as imagens podem representar algo que existe na 

realidade ou que nunca tiveram significado, pois a sua interpretação na realidade é sempre 

modificada pelo criador, pela técnica e pelo observador, dependendo das convicções de quem 

a interpreta. 

A análise iconológica, tendendo a desmantelar os sistemas ocultos de persuasão e de 

manipulação ideológica, leva a teoria da imagem a constituir-se num instrumento de crítica da 

sociedade global e de conhecimento lúdico, rigoroso e reflexivo dos grandes conflitos que 

ocorrem.  

Assim, após a análise imagética com base na teoria de denotação, conotação e 

sintagma de Barthes, constatamos que os Xavante vêm buscando adaptar-se às novas 

situações e práticas culturais, especialmente, religiosas introduzidas pelos salesianos utilizam 

as imagens para representar uma ideologia. Dessa forma, envolvem a sociedade autóctone 

atribuindo-lhe elementos para o processo de aculturação por hibridização, permitindo, assim, 

que os Xavante percebam ou assimilem os dogmas católicos por semelhança ou identificação. 
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Resumo 

Este artigo aborda a transformação da devoção do Divino Pai Eterno no município de 

Trindade, que nasce de uma experiência religiosa popular, passando pela romanização da 

diocese de Goiás e consolidando na midiatização das práticas religiosas do Santuário Basílica 

do Divino Pai Eterno.   

 

Palavras-chave: Divino Pai Eterno; Catolicismo Popular; Romanização; Midiatização; Igreja 

Midiática.  

 

 

Introdução 

A devoção do Divino Pai Eterno inicia por volta de 1840 no antigo arraial Barro Preto, 

hoje município de Trindade, quando um casal de agricultores, Constantino Maria Xavier e 

Ana Rosa de Oliveira, ao roçarem um pasto ao lado do Córrego Barro Preto, encontrou um 

medalhão de barro, com a gravura da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. 

 Com a descoberta, Constantino e Ana reuniam a gente humilde da região sempre aos 

sábados para rezar o terço. Em pouco tempo, a casa já não conseguia acolher tanta gente 

vinda de diferentes lugares de Goiás, a pé ou em carros de boi, para ali adorarem o Divino Pai 

Eterno, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, representada como um velho calvo de 

barbas longas. 

Com o passar dos anos essa devoção vai sendo reconfigurada conforme a Igreja 

Católica vai caminhando. Como o fenômeno da midiatização da Devoção do Divino Pai 

Eterno é complexa, estudam-se primeiramente os conceitos de midiatização da religião, a 

comunicação eclesial, que dividimos em 5 fases para compreendermos a relação e a 

midiatização do Catolicismo e os Meios de Comunicação. Também discutimos conceitos 

chaves para o esclarecimento da questão, como Catolicismo Popular e Romanização. Fazemos 

uma abordagem histórica do Mito do Pai Eterno e como os Missionários Redentoristas 

utilizam os meios de comunicação para a evangelização e divulgação desta devoção.  
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Midiatização da Religião 

Para Puntel (2012) surge um novo modo de viver a religião. A identidade não é mais 

construída a partir da tradição, mas a partir da midiatização das praticas sociais que 

reorganizam os grupos numa nova dimensão. Sendo a midiatização que afeta as práticas 

sociais, afeta as práticas religiosas. Surgindo então um novo modo de ser no mundo, uma 

nova ambiência, caracterizada pelo processo de midiatização da sociedade, ainda pouco 

conhecida e explorada, mas que tem como uma de suas principais características o 

compartilhamento de informações, a participação. 

A sociedade está se tornando cada vez mais midiatizada. Segundo Gomes, “se um 

aspecto ou fato não é midiatizado, ele parece não existir”. (2010, p. 163). Ou ainda: “Cada vez 

mais o fato, para ser reconhecido como real, deve ser midiatizado. Tudo é feito 

eletronicamente”. (2010, p. 164).  

Gomes analisa que, “aceitar a midiatização como um novo modo de ser no mundo, 

coloca-nos numa nova ambiência que, se bem tenha fundamento no processo desenvolvido até 

aqui, significa um salto qualitativo no modo de construir sentido social e pessoal”. (2010, p. 

163). 

De acordo com Fausto Neto (2009, p. 4): 

 

A midiatização consiste no desenvolvimento de fenômenos técnicos 

transformados em meios, que se instauram intensa e aceleradamente na 

sociedade, alterando os atuais processos sócio-técnico-discursivos de 

produção, circulação e recepção de mensagens. Produz mutações na própria 

ambiência, nos processos, produtos e interações entre os indivíduos, na 

organização e nas instituições sociais. 

 

Logo as instituições religiosas não ficam fora desse processo. A midiatização do 

catolicismo é marcada por amor e ódio da parte da Igreja pelos os meios de comunicação, 

como veremos.  

 

Comunicação Eclesial  

De acordo com Puntel (2012), os 1.500 anos que separam os primórdios da Igreja da 

era de Gutenberg, foram produzidos 87 documentos oficiais, visando ditar normas para 

imperadores, reis, bispos e fiéis, a fim de orientá-los de como se posicionar a frente aos 

escritos, livros e teatros.  

É importante salientar que nesse período a Igreja também produziu textos e livros, 

ocupando-se da difusão, em latim, da Bíblia, também do pensamento de grandes doutores dos 
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primeiros séculos, chamada a época de Patrística. Copiando e preservando para a 

posterioridade nas “bibliotecas” dos conventos e universidades numerosos clássicos da 

literatura greco-romana. A Igreja também esteve atenta quanto à publicação de livros que 

considerava heréticos, condenando ao fogo, de preferência em lugares públicos. 

A atenção da Igreja volta-se para os meios de comunicação impressos, depois da 

invenção da prensa por Gutenberg. Temos cinco grandes momentos do relacionamento da 

Igreja com a comunicação. 

 

Primeiro Período (1450-1879) 

Esse período caracterizado por um comportamento da Igreja orientado para o exercício 

da censura e da repressão. Período extenso e intenso projetado através da Inquisição. Nesta 

fase, a Igreja é a intermediária entre a produção do saber (não somente o teológico) e a sua 

difusão na sociedade. 

Decorridos apenas trinta anos depois da impressão do primeiro livro – a Bíblia -, o 

Papa Inocêncio VIII publica o Inter Multiplices, no qual define o pensamento da Igreja sobre 

os meios de comunicação escritos e como abordá-los. O Papa estava preocupado com a vida 

espiritual dos católicos e via no advento da imprensa uma nova tecnologia que poderia 

ameaçar o controle eclesiástico da produção cultural de seu tempo. Foi também neste período 

que a Igreja estabeleceu um rigoroso controle, examinando os livros suspeitos de heresias 

(oposição aos ensinamentos da Igreja). A Inquisição – nome do tribunal eclesiástico 

encarregado de punir todas as pessoas consideradas culpadas de ofensas contra a ortodoxia 

católica – tinha o direito de proibir os livros que julgasse perniciosos. As pessoas que se 

recusassem a mudar suas crenças eram condenadas a morrer na fogueira. Livros suspeitos 

eram também queimados. Em 1559, o Papa Paulo IV publica um Index de autores e de livros 

que não podiam ser editados nem lidos. Este Index foi aprovado por Pio IV, confirmado pelo 

Concílio de Trento e somente suspenso em 1966, pelo Papa Paulo VI. 

Em 1766 o Papa Clemente XIII, referindo-se ao perigo das obras impressas de cunho 

anticristão, escreveu a encíclica Christiane República e, na qual essas obras eram condenadas 

e também eram reafirmadas os deveres dos bispos em combater a literatura imoral.   

 

Segundo Período (1879-1957) 

O segundo período inicia com Leão XIII, o Papa da encíclica Rerum Novarum, 

primeiro documento de doutrina social da Igreja, as coisas começam a mudar. Mesmo com a 
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permanência da mentalidade da condenação de livros tidos como abusivos ou nocivos a fé e a 

doutrina, chega-se a ideia da “boa imprensa” criada para combater a outra, a “má imprensa”. 

Leão XIII teve uma atitude inédita quando, em 1879, meses depois de eleito, concedeu 

a primeira entrevista coletiva de um Papa a jornalistas profissionais. Foi feita em latim e 

consistiu num discurso do Papa, sem perguntas dos jornalistas. 

Conforme Puntel (2008), mesmo o Papa Leão XIII mantendo o padrão dos seus 

predecessores quanto aos ensinamentos, ele avançou na busca de um diálogo. Mais o que 

mais caracteriza Leão XIII foi sua abordagem, que ia além das lamentações oficiais do 

passado. Enfatizando que era necessário opor “escrito a escrito”, “publicação a publicação”, e 

falou muitas vezes dessa postura aos bispos de diferentes regiões. 

Desta forma a Igreja começa a proclamar a fé cristã através dos meios ao seu dispor, 

como vias alternativas para difundir sua missão. A postura eclesial era a de usar as 

tecnologias dos meios de comunicação como um “campo de batalha”. A Igreja pensou do 

seguinte modo, se a sociedade estava utilizando os meios de comunicação social para difundir 

o mal, então a Igreja também deveria usar esses mesmos recursos para difundir a boa 

mensagem, de modo a combater esse mal. 

Durante o pontificado do Papa Pio X, que vai de 1903 até 1914, a posição da Igreja 

com os meios de comunicação de massa sofre certo retrocesso, expressando uma visão mais 

conservadora da imprensa nas suas duas encíclicas, Pieni D’ Animo (1906) e Pascendi (1907). 

A encíclica Pieni D’ Animo, proíbe os seminaristas de lerem jornais e relembra aos 

sacerdotes que não deveriam escrever para revistas ou jornais sem licença, mesmo tratando-se 

de material puramente técnico. Querendo precaver-se contra ideias modernistas, como o 

evolucionismo e positivismo, Pio X introduz o imprimatur e o nihil obstat. Em outras 

palavras, cada diocese deveria montar um departamento de censura para avaliar e aprovar os 

trabalhos a serem publicados.  

A Igreja teve sérias dificuldades de reconhecer os valores positivos dos meios de 

comunicação e em perceber suas potencialidades para atuar como instrumentos na defesa da 

dignidade dos seres humanos. 

De qualquer maneira, apesar de sua forte atitude negativa, a Igreja começou, lenta e 

gradualmente, a perceber a utilidade dos meios eletrônicos de comunicação na difusão de suas 

mensagens e a servir-se deles. Durante o período de 1878 a 1939, a Igreja mostrou alguma 

flexibilidade em relação a imprensa e às novas tecnologias de comunicação, particularmente 

ao cinema e ao rádio, mas ainda se movia com cautela.  
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A evolução do cinema no início do século XX impressionou Pio XI, que se tornou 

pessoalmente interessado na recente invenção, criando em 1928 a Organização Católica 

Internacional para o Cinema (OCIC). Sua encíclica Vigilanti Cura (1936) menciona o poder e 

o potencial do cinema como tecnologia de comunicação, mas parece mais interessada no 

impacto psicológico e moral que ele poderia ter sobre os indivíduos e a sociedade. Realmente, 

alguns progressos já tinham sido alcançados em relação à atitude defensiva da Igreja, mas não 

havia ainda confiança plena no novo meio, nem mesmo uma tentativa de abordá-lo de 

maneira diferente e mais positiva. 

Com o passar dos anos houve muitas discussões para mudar as opiniões e parecer da 

Igreja sobre os meios de comunicação, considerados simplesmente meios de difusão de 

mensagens negativas consideradas “do mal”. 

Foi somente com o Papa Pio XII (1939-1958) que a Igreja aprofundou e ampliou suas 

reflexões sobre as relações sociais dentro de uma sociedade democrática e sobre o papel da 

informação na constituição da opinião. O tema da opinião pública foi abordada em muitas 

palestras de Pio XII aos profissionais da comunicação. 

O Papa Pio XII acreditando na influência dos meios de comunicação de massa e de 

seu grande potencial, escreveu a proeminente encíclica Miranda Prorsus em 1957, sobre 

comunicação, destacando o cinema, o rádio e a televisão. O interesse da Igreja pelo cinema 

foi demonstrado durante o pontificado de Pio XII, houve 46 diferentes intervenções sobre o 

cinema, que mostravam o interesse crescente da Igreja pelo papel das ciências sociais, 

especialmente a sociologia e a psicologia, na interpretação dos fenômenos cinematográficos.  

 

Terceiro Período (1957-1980) 

O terceiro período se inicia como uma fase fértil para a Igreja na aceitação e utilização 

dos meios de comunicação de massa, essa mudança acontece, a partir da renovação da Igreja 

no Concílio do Vaticano II (1962-1965), conforme aprofundaremos mais adiante.  São Papas 

nesse período, João XXIII (1958-1963), Paulo VI (1963-1978), João Paulo I, cujo papado foi 

de 33 dias, João Paulo II. (1978-2005). No Concílio Vaticano II foi produzido o documento 

conciliar, Inter Mirifica, de 4 de dezembro de 1963.  

Neste terceiro período, o imperativo para a Igreja era acertar o passo e adaptar-se ao 

mundo contemporâneo. Apresenta-se a necessidade imperiosa de renovação emergida do 

Vaticano II. Já no campo da comunicação, dá-se uma mudança brusca de rota, e desponta um 

deslumbramento ingênuo. A Igreja assume a postura de que é preciso evangelizar utilizando 
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os modernos meios de comunicação. Admite que a tecnologia da reprodução eletrônica possa 

ampliar a penetração da mensagem eclesial. Aderindo os meios de comunicação para 

evangelizar. 

 

Quarto Período (1980-1990) 

A característica desse período no campo da comunicação eclesial é o da “Igreja 

Eletrônica”. A utilização dos dispositivos eletrônicos televisivos na evangelização, centrada 

na espetacularização da fé, sendo que esse fenômeno surgiu nos Estados Unidos, através das 

igrejas pentecostais, na década de 50, chegando logo em seguida ao Brasil, sendo aderidas 

pelas as igrejas Universal, Mundial e outras neopentecostais. Mais tarde a Renovação Católica 

uma vertente do catolicismo adere a esse fenômeno no Brasil.  

Há condicionamentos de cunho sociopolítico, econômico e cultural para explicar o 

desenvolvimento desse fenômeno. Para a compreensão da relação da Igreja com os meios de 

comunicação de massa, não tem como não conhecer esse fenômeno, seu alcance, seus 

métodos e suas conseqüências.  

Já no âmbito mundial da comunicação eclesial, o Papa João Paulo II publica a 

encíclica Redemptoris Missio, em 7 de dezembro de 1990, aparecendo pela a primeira vez na 

reflexão eclesial, não só a questão dos meios de comunicação mas a da cultura midiática.   

 

Quinto Período (1990-dias atuais) 

É o período de grande reviravolta da reflexão do Magistério eclesial em relação ao 

mundo da comunicação. É a época das novas mídias, das redes sociais, da internet, dos 

discursos sobre o papel da comunicação para a evangelização. 

Nesse período pode perceber que na história dos documentos e pronunciamentos do 

Magistério da Igreja, em relação aos meios de comunicação de massa, ocorreu uma 

significativa evolução positiva. No que diz a respeito a novas mídias, a Igreja começa a 

expressar-se com mais clareza a respeito do impacto que elas têm na construção social, tanto 

que a Igreja passa a refletir sobre a comunicação não mais de forma restrita ou somente como 

“meios” ou “instrumentos” a serem usados ou dos quais devemos nos precaver. A Igreja passa 

a referir-se a eles como “um ambiente midiático”, no qual estamos imersos e do qual 

participamos.  

Neste ambiente imerge a sociedade contemporânea, no espaço midiatizado, 

virtualizado. O tempo real desaparece. Centralizada na nova cultura humana, está o desejo, a 
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subjetividade e as emoções. Dessa ambiência midiática nasce uma nova cultura, a cultura 

midiática, pois a comunicação se apresenta progressivamente como elemento articulador da 

sociedade. Para a Igreja, essa ambiência traz desafios que ultrapassam o “uso” da tecnologia e 

tocam a esfera da cultura e da questão ética.  

A Igreja entende que a cultura midiática e evangelização são duas realidades 

conciliadoras, portanto ver esse novo período com otimismo e esperança.   

 

Divino Pai Eterno 

Para uma melhor compreensão de como a midiatização interfere na Devoção do 

Divino Pai Eterno a reconfigurando, faz-se necessário um aprofundamento sobre o Mito e a 

formação desta devoção. 

o início do mito da devoção do Divino Pai Eterno, no povoado de Barro Preto, atual 

município de Trindade, remonta ao ano de 1840, quando um casal de agricultores, 

Constantino Xavier e Ana Rosa, encontram um medalhão de barro com a imagem da 

Santíssima Trindade (Deus Pai – “Divino Pai Eterno”, Deus Filho – “Jesus Cristo” e o 

Espírito Santo) coroando a Virgem Maria.  

Quando um casal de agricultores, Constantino Maria Xavier e Ana Rosa de Oliveira, 

ao roçarem um pasto ao lado do córrego Barro Preto, encontraram um medalhão de barro, 

com a gravura da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. 

 Com a descoberta, Constantino e Ana reuniam a gente humilde da região sempre aos 

sábados para rezar o terço. Em pouco tempo, a casa já não conseguia acolher tanta gente 

vinda de diferentes lugares de Goiás, a pé ou em carros de boi, para ali adorarem o Divino Pai 

Eterno, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, representada como um velho calvo de 

barbas longas. 

A primeira capela, coberta de folhas de buriti, foi construída pelos habitantes em 1843. 

Os devotos vinham de todo lugar, trazendo presentes e ofertas. Já em 1850 foi erguida uma 

capela de alvenaria, coberta de telhas. No mesmo ano surgia o patrimônio da igreja, com 

doações de terras pelos fazendeiros do arraial. 

De acordo com Parker (1996), o catolicismo popular se refere às manifestações 

coletivas que exprimem a maneira de sentir, de perceber e conceber as angústias, as 

necessidades e os anseios que não encontram respostas adequadas ou suficientes nos espaços 

do catolicismo oficial, ou seja, nas expressões religiosas do catolicismo institucional.  
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Sendo que o núcleo do catolicismo oficial seja o mesmo do catolicismo popular, como 

a devoção aos santos e a Maria, mas as formas de expressá-las são diferentes. Sendo que o 

primeiro está mais ligado ao espaço da ortodoxia, da instituição e do privado e o segundo tem 

uma maior participação do povo, é leigo e comunitário. É o que afirma Paleari (1990), o 

catolicismo oficial (romanizado) é “qualitativamente diferente do catolicismo popular. Aquele 

é marcado pelos santos e pelos leigos e, este, pelos sacramentos e pelo padre”. 

Já para Santos (1984), a religião dominante é a religião oficial, considerada como 

verdadeira, enquanto que a outra, a dominada, é tida por meras superstições, crendices, 

fanatismos. Evidencia-se, assim, a produção simbólica de um sistema rotulado, de acordo com 

as posições definidas, no campo religioso, e na sociedade de classes: o Catolicismo Oficial-

Dominante e o Catolicismo Popular-Dominado. Nesse sentindo, Beozzo (1992, p. 18), afirma: 

 

“Não é fácil atingir a consciência religiosa do pobre, dos escravos, dos 

índios. Na análise do comportamento religioso nota-se a existência de um 

campo em que parecem encontrar-se os oprimidos e os opressores, em sua 

atitude perante a realidade. Os que detêm o poder procuram sacralizar, em 

nome de Deus, a ordem, a situação, e em nome de Deus combatem as 

mudanças: a realidade é esta, e não deve ser de outra maneira. Os que nada 

possuem, fatalistas, acham que têm de ser assim mesmo, que não pode ser de 

outra maneira. O encontro se dá na conclusão de que a realidade é 

intocável.” 

 

Azevedo apud Santos (1984), afirma que o Catolicismo Formal se traduz em uma 

religião escatológica, de salvação, cujos padrões de santidade e conduta moral se alicerçam no 

outro mundo, ao passo que o Catolicismo Popular procura atrair os poderes do outro mundo 

para auxiliar o homem, aqui neste mundo, não havendo preocupação com a espiritualidade 

dos santos, tampouco com padrões de comportamentos éticos, estabelecidos pelo Catolicismo 

Formal. 

Já Oliveira apud Santos (1984, p.88), define Catolicismo Popular como aquele “em 

que as constelações devocional e protetora prismam sobre as constelações sacramental e 

evangélica”.  

Sendo que esta característica, leiga do catolicismo popular se dá, devido a escassez de 

padres no interior rural do Brasil, obrigando a população, organizarem, suas crenças e 

devoções. Criando as irmandades e confrarias leigas, onde o contato é feito diretamente ao 

santo protetor sem a mediação clerical.  

Sendo que o inicio da devoção do Divino Pai Eterno em Trindade, coincidem com o 

período de vigência do Padroado no Brasil, e pela escassez de padres na diocese de Goiás, que 
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abrangia um grande território, correspondendo os Estados de Goiás, Tocantins e uma parte de 

Minas Gerais. Portanto a função do clero no santuário aparece inicialmente muito reduzida, 

limitando-se às visitas e as assistências estritamente religiosas, através da administração dos 

sacramentos e dos atos litúrgicos em geral, sendo que o padre era pago para realizar essas 

atividades religiosas. Já a administração material competia ao elemento leigo.  

Os registros da Paróquia de Campinas, responsável pelo Santuário de Trindade, 

mostram que a paróquia ficou 12 anos sem os cuidados de um vigário. Sendo que 

administração do Santuário passou aos cuidados de uma irmandade de leigos, composta de 

três elementos, presidente, tesoureiro e secretário, que de acordo com dom Eduardo, 5º bispo 

de Goiás, em sua autobiografia, a Irmandade do Pai Eterno usufruía dos rendimentos anuais 

da romaria e do Santuário em geral, sem vantagem alguma para a igreja.  

Já o Catolicismo Romanizado nasce como resposta ao fenômeno da modernidade e 

laicização e da separação Igreja-Estado. Se expressa na versão tridentina, oficial e 

centralizada dos chamados Bispos "reformadores" brasileiros sob a direção da Santa Sé com o 

apoio das congregações europeias. O avanço das ideias liberais da modernidade laica 

restringiu o poder da Igreja na sociedade. Como reação a este fenômeno, ela procurou reforçar 

sua organização interna, face ao "perigo'' que a rodeava, numa postura defensiva: o anti-

modemismo. Desenvolve sua religiosidade dentro dos marcos do templo sob rígido controle 

clerical, centrado no culto do altar / púlpito / confessionário levando seus fiéis a uma atitude 

de rejeição à modernidade do seu em torno, na forma de desagravo e reparação dos "ultrajes" 

que os "hereges" do mundo praticam a Jesus e a Maria. 

De acordo com Tavares (2012), o recém ordenado bispo de Goiás, Dom Eduardo, que 

tinha como missão de estruturar a diocese goiana, que até então estava abandonada 

espiritualmente por parte do clero, visitou Trindade em 1891, foi ver com seus próprios olhos 

o estado de decadência da romaria. Constatou que havia ali, por ocasião da festa.  

O bispo observou ainda a má fé e a exploração dos membros da Comissão ou 

Irmandade do Divino Pai Eterno, que cuidava da Romaria e Santuário de Trindade. 

Ele insistiu na prestação de contas da romaria daquele ano. Depois de três dias 

apareceu o tesoureiro e confessou que tinha gastado o dinheiro na compra de bois. “Dissolvi a 

Comissão e nomeei administrador do Santuário o Pe. Francisco Inácio de Sousa, até que eu 

pudesse lá instalar uma congregação religiosa, como de fato mais tarde o fiz”. (TAVARES, 

2012, p.27). 
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Quanto à renda da romaria, assim previa um dos artigos do regimento da irmandade do 

Divino Pai Eterno: “A metade pertencerá ao Presidente da Irmandade e a outra metade será 

em partes iguais distribuídas entre o Tesoureiro, Secretário e Zelador”. Concluiu o Bispo: 

“Irmãos de mesa, irmãos de cobre é que eles eram”. 

Enquanto todo Estado de Goiás estava abandonado espiritualmente por falta de 

sacerdotes, os redentoristas da Alemanha (Baviera) não podiam exercer o ministério 

apostólico por lei injusta do “Kulturkampf”, que os confundiu com os jesuítas, contra os quais 

se movia perseguição aberta. Em 1893, Dom Eduardo rumou para Roma, para a visita “ad 

limina” e obter religiosos “a fim de se cristianizarem as romarias”. Onde vieram os 

Missionários Redentoristas da Baviera na Alemanha no dia 12 de dezembro de 1894. 

Fundando associações religiosas e caritativas, incentivaram o catecismo para as crianças e a 

catequese para os adultos. Introduziram outras solenidades religiosas, especialmente a 

celebração da semana santa com cerimônias e cantos religiosos. 

Abrilhantaram as romarias com bandas de músicas, missas cantadas e fogos de 

artifícios. Construíram o Santuário Matriz no breve espaço de um ano (1911-1912), bem 

como um amplo salão para romeiros doentes. 

Em 1920 instalaram a luz elétrica na igreja e na praça. Os irmãos coadjutores eram 

carpinteiros, marceneiros, pintores, escultores e mecânicos. Muitos trabalharam em Trindade. 

Os missionários redentoristas preocupavam-se, ainda, com as obras culturais e cívicas. 

Trouxeram as irmãs Franciscanas de Campinas que, infelizmente, não foram bem recebidas 

por algumas pessoas. Não puderam mais lecionar em Trindade e suprimiram a fundação. 

Promoveram-se festas cívicas, representações teatrais e inaugurou-se a projeção de filmes de 

orientações sadia. 

Mas a midiatização dessa devoção se inicia com os Missionários Redentoristas, 

quando eles criam em 1922 o jornal “Santuário de Trindade”, para divulgação da devoção do 

Divino Pai Eterno. Já na década de 40, começaram as transmissões das celebrações do 

Santuário na radio Difusora de Goiânia, propriedade dos Missionários Redentoristas, para 

todo o Estado de Goiás. 

Em 2004 é criada a Associação Filhos do Pai Eterno – Afipe, pelo reitor do Santuário 

Basílica de Trindade, padre Robson de Oliveira, com a finalidade de proporcionar auxílio na 

vivência da fé e propagar a devoção ao Divino Pai Eterno pelos meios de comunicação social,  

 

Através da doação espontânea e fiel de cada devoto, foi possível montar uma 

estrutura televisiva, incluindo uma produtora, para transmitir, ao vivo, as 
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celebrações do Santuário Basílica, as Novenas diárias do Divino Pai Eterno e 

do Perpétuo Socorro e o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno, além do 

Programa Pai Eterno (site: paieterno.com.br). 

 

O associado da Afipe recebe mensalmente uma carta escrita pelo o padre Robson. A 

postagem traz ainda testemunhos e brindes esporádicos, alem de uma ficha de cadastro, para 

que o mesmo convide parentes e amigos a se tornarem membros dessa associação, além de 

um boleto para contribuir com a Afipe. Com essa renda é possível o Santuário Basílica arcar 

com todas as despesas das transmissões de missas pela a TV, novenas, terços e programas.    

 

Reconfiguração da Devoção 

Conforme Puntel (2012) a Igreja Católica, no Brasil, depois de perder espaço na mídia 

televisiva e fiéis, uma parte dos católicos ligados ao movimento da Renovação Carismática dá 

passos seguros em direção à profissionalização e de investimentos pesados na mídia.   

É nesse cenário que surge em 1995 a Rede Vida de televisão, quando o governo 

brasileiro outorgou a concessão do canal de televisão, o canal 11, com sede em São José do 

Rio Preto – SP. Configurando como uma emissora católica que transmite os mais variados 

tipos de programação devocionais. Hoje, ela insere em sua programação outros formatos e 

opera como qualquer outra televisão comercial, possuindo telejornais, programas de debates e 

transmissão de futebol. 

 É nessa nova ambiência que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno com renda 

oriunda da Afipe, começa a transmitir a sua programação pela a Rede Vida de televisão. 

Missas: Segunda, terça, quinta e sexta às 7h, Quarta às 9h, Sábado às 7h e 17h30 e Domingo 

às 17h30. Novena dos Filhos do Pai Eterno: todos os dias ás 6h30, Segunda a sexta: 10h, 17h 

e 20h Sábado: 12h e 21h, Domingo: 9h. Terço em honra ao Pai Eterno: Todos os dias ás 6h. 

Programa Pai Eterno, com notícias sobre a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno, 

curiosidades sobre Trindade, depoimentos dos romeiros e etc: Segunda a Sexta: 7h45, 

reapresentação do Programa: segunda a sexta: 10h30.  

Para trabalhar com a midiatização da religião, nos apoiaremos em Gomes (2010, p.30) 

que faz a analise das consequências da midiatização da religião,  

 

O debruçar-se sobre a relação da mídia com a religião permite ver que sua 

consequência mais imediata é o deslocamento do espaço tradicional, 

acanhado e restrito dos templos, para um campo aberto e multidimensional. 

A lógica do templo, direta e dialogal, é substituída pela a lógica da mídia 

moderna que se dirige a um público anônimo, heterogêneo e disperso. Desse 
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modo, as táticas dos pregadores, sua oratória e desempenho deixam-se 

impregnar pelas leis da comunicação de massa, principalmente do rádio e da 

televisão.   

 

Portanto ocorrendo mudanças de duas ordens, segundo Gomes (2010), do ministro do 

culto e seus acólitos, de um lado, e dos fiéis de outro. Sendo que no primeiro caso, o conteúdo 

da mensagem cede lugar à postura corporal, aos gestos, ao canto, à dança. Sendo que há uma 

adaptação da mensagem religiosa às exigências midiáticas para que tenha eficácia e possa 

atingir as pessoas em seus sentimentos. Sendo que a emoção toma o lugar da razão. 

Já no segundo caso, os fiéis deixam de serem atores do evento religioso para se 

tornarem assistentes. Ocorrendo um deslocamento, pois a comunidade de fé sai de cena, 

dando lugar ao conjunto de telespectadores.   

Gomes (2010, p. 30-31) apresenta uma explicação para essa mudança, 

 

O deslocamento identificado parece ter sua explicação, em primeiro lugar, 

no desencanto moderno com as formas tradicionais das igrejas históricas. Os 

cultos e ações dessas Igrejas cada vez mais perdem espaço no coração do ser 

humano contemporâneo. Desse modo, criam-se novas formas de chegar até 

esse ser. Se as pessoas não vêm ao templo, o templo vai até elas. Entretanto, 

esse movimento de deslocar-se do centro para as margens, via processos 

midiáticos, exige que se façam concessões aos padrões de comportamento 

ditados pelos meios de comunicação: tanto no que diz respeito à lógica de 

produção de mensagens quanto no que se refere à do consumo de bens 

culturais, no caso, culturais religiosos. Uma nova Igreja é criada, universal e 

virtual. Os templos são os próprios lares; os púlpitos são os aparelhos de 

televisão. 

 

De acordo com os autores pesquisados, pretende-se analisar a devoção midiatizada do 

Divino Pai Eterno. Sendo que a pesquisa evidencia que os processos de midiatização fazem 

com que a devoção em si seja reconfigurada e que o campo religioso passa a estreitar e a 

desenvolver complexas relações com o midiático, reestruturando os modos de organização de 

seus rituais para adaptá-los às lógicas midiáticas. 

 

Conclusão  

A midiatização das práticas religiosas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno 

pelos dispositivos eletrônicos televisivos, constitui-se num processo complexo em que a 

televisão apoia-se em cerimônias intrínsecos à praticas religiosas do Santuário Basílica para 

gerar a sua própria cerimônia, segundo estratégias singulares de produção de sentidos. A 

partir de fatores constitutivos de seu campo, a televisão, juntamente com o desenvolvimento 
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de ações de outros campos sociais, incide sobre as práticas religiosas do Santuário Basílica, 

transformando historicamente seu conceito, o que resulta nas práticas religiosas midiatizadas. 

As alterações nos dispositivos midiáticos que atuam nas práticas religiosas do Santuário 

Basílica – do sistema de som para a visibilidade nacional – incidem sobre o conceito de 

práticas religiosas, já que outras simbólicas são destacadas e mostradas.  

A midiatização das práticas religiosas do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno pela 

a televisão representa um processo crescente de atuação dos dispositivos midiáticos sobre 

ações antes desenvolvidas apenas pelo campo gestor desses acontecimentos. Com a 

midiatização pela televisão, gera-se outra cerimônia que não a religiosa, mas a midiática.  

Trata-se de uma midiatização que, historicamente, faz com que sejam efetuadas 

alterações nos modos de construção do cerimonial religioso, transformando a própria noção 

de cerimônia religiosa. Altera-se o formato litúrgico das celebrações para que ela possa se 

adequar melhor à televisão e diminui-se o tempo da celebração para se adequar ao horário de 

transmissão.  

Mesmo pertencendo a uma fundação que é gerenciada por representantes do campo 

religioso, a Rede Vida opera sobre as práticas religiosas do Santuário Basílica do Divino Pai 

Eterno a partir de lógicas midiáticas, transformando esse acontecimento religioso numa outra 

gramática. Portanto as práticas religiosas é co-determinadas e construídas pelos modos de 

funcionamento da lógica midiática e não pelas características do campo religioso. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a trajetória da interface Igreja e Comunicação, pelas fases apontadas por 

Marques de Melo (2005) e Joana Puntel (2008). A revisão dos seus escritos nos possibilitou a 

apresentação da evolução do pensamento comunicacional da Igreja, a partir das seguintes 

fases: 1) Censura e Repressão; 2) Aceitação desconfiada; 3)Deslumbramento Ingênuo; 4) 

Avaliação Crítica e 5) Reviravolta. Explicitamos, dessa forma, os avanços do posicionamento 

pontifício em relação à temática, baseados, ainda, na análise de documentos oficiais 

publicados pela Santa Sé, pelo Pontifício Conselho para os Meios de Comunicação Social e 

pela Conferência do Episcopado Latino- Americano. 

 

Palavras-chave:Igreja Católica. Comunicação. Histórico. Relacionamento 

 

 

A trajetória do relacionamento entre Igreja e Comunicação começou bem antes do 

lançamento do Decreto Conciliar Inter Mirifica, primeiro documento de maior expressão a 

abordar o assunto. Anteriormente, a Igreja já havia se posicionado por meio de encíclicas e 

declarações, que, entretanto, são documentos oficiais
119

 de menor peso. De acordo com Melo 

(2005, p.38), “uma análise comparativa daqueles textos oferece uma compreensão da 

trajetória percorrida pela doutrina católica em face da tecnologia da difusão coletiva e que 

pode ser catalogada sistematicamente em quatro grandes fases”. Essas fases apontadas pelo 

autor são: a censura e repressão; a aceitação desconfiada; o deslumbramento ingênuo; e a 

avaliação crítica. 

Neste artigo, utilizamos a proposta de Puntel (2008), que considera as quatro fases da 

análise de José Marques de Melo e acrescenta a quinta fase, contemplando a situação recente, 

caracterizada pela necessidade de reflexão do magistério eclesial em relação ao mundo da 

comunicação, conforme quadro abaixo: 
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Os documentos da Igreja apresentam-se com diferentes nomes, de acordo com seus propósitos. Por exemplo, 

“encíclica” é uma carta do papa dirigida a todas as comunidades de fiéis. Os “decretos” são documentos de 
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teológicas abrangentes, com verdades doutrinárias. “Declarações” são definições de princípios particulares. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

237 

 

FASES  DOCUMENTOS 

1ª) Censura e Repressão - Inter Multiplices (1487) - Papa Inocêncio 

VIII 

- Christianaereipublicae(1766) - Papa 

Clemente XIII  

2ª) Aceitação Desconfiada - Leão XIII
120

 

- Vigilante Cure (1936) – Papa Pio XI 

- Miranda Prorsus(1957) – Papa Pio XII 

- Inter Mirifica (1963) – Papa Paulo VI 

3ª) Deslumbramento Ingênuo - ComumunioetProgressio(1971) – Pontifícia 

Comissão para os Meios de Comunicação 

Social  

4ª) Avaliação Critica
121

 - Documento de Puebla (1979) – Conferência 

do Episcopado Latino-Americano  

5ª) Reviravolta
122

 - Redemptorismissio(1990) – Papa João Paulo 

II 

- AetatisNovae(1992) – Conselho Pontifício 

para as Comunicações Sociais 

- Igreja e Internet (2002) – Conselho 

Pontifício para as Comunicações Sociais 

     Tabela 1: Fases do relacionamento Igreja e Comunicação 

 

Abordaremos as cinco fases do relacionamento entre Igreja Católica e comunicação, 

levando em consideração as especificidades de cada fase.  

 

Orientação para censura  

No ano de 1487, o Papa Inocêncio VIII publicou a Inter Multiplices. Nessa publicação, 

o pontífice define o pensamento da Igreja sobre os meios de comunicação impressos e como 

se deveria abordá-los. Nessa época, a maior preocupação do papa era a vida espiritual dos 

cristãos, que poderia ser abalada com o surgimento da impressão.  

Clemente XIII publicou, em 25 de novembro de 1766, a Carta Encíclica 

Christianaereipublicae. Nessa publicação, a Igreja Católica mantinha ainda uma visão não 
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 MELO (2005) e PUNTEL (2012) apresentam o papa Leão XIII como marco para o início da segunda fase, 

mas sem citar o documento no qual ele teria se posicionado sobre os meios de comunicação. 
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 Diferente das três primeiras fases, Melo (2005) e Puntel (2008) tomam como referência, para demarcar a 

quarta fase, um documento da Igreja da América Latina. 
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A Igreja publicou outros documentos sobre os Meios de Comunicação, após o Concílio Vaticano II. Porém, 

para significar a quinta fase do relacionamento Igreja e Comunicação consideramos apenas esse textos. 
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muito otimista sobre a comunicação. O motivo principal da carta era chamar a atenção do 

clero para o perigo das obras impressas (livretes e livros) de inspiração anticristã, além de 

reafirmar a obrigação dos bispos de combaterem a literatura imoral.  

 

O bem-estar da comunidade cristã, que foi confiada a nós pelo príncipe dos 

pastores e o Guardião das almas, obriga-nos a fazer com que a licenciosidade 

desacostumada e ofensiva de livros, que emergiram do esconderijo para 

causar a ruína e a desolação, não se torne mais destrutivo, uma vez que se 

espalha triunfalmente no exterior (CLEMENTE, 1766). 

 

Este primeiro momento foi “extenso e intenso” (PUNTEL, 2011, p 223), marcado pela 

Inquisição.  Foi uma fase caracterizada pela função intermediária da Igreja entre a produção 

do saber e a sua propagação na sociedade. 

 

Aceitação desconfiada 

A abordagem sugerida por Leão XIII foi o marco inicial da segunda fase. “Ele 

enfatizou que era necessário opor “escrito a escrito”, “publicação a publicação”, e falou 

muitas vezes dessa postura aos bispos de diferentes regiões” (PUNTEL, 2012, p.8). Foi o 

momento em que os meios passaram a servir como vias alternativas para difundir a missão da 

Igreja Católica (MELO, 1985, p.62). 

Apesar de suas atitudes iniciais de negação, “a igreja começou, lenta e gradualmente, a 

perceber a utilidade dos meios eletrônicos de comunicação, na difusão de suas mensagens, e a 

servir-se deles” (PUNTEL, 2012, p.9). Foi necessário mais de cem anos do lançamento da 

Carta Encíclica Christianaereipublicae, para que o Papa Pio XI lançasse outro documento. A 

Carta Encíclica Vigilanti Cura, publicada em 29 de junho de 1936, ressalta os riscos dos 

meios de comunicação; dessa vez, o perigo maior era o cinema. 

 Esse foi o primeiro documento da Igreja sobre os meios de comunicação do século 

XX. A Vigilanti Cura “não se limita a se defender dos perigos destes meios, mas também se 

preocupa em se colocar numa posição um pouco mais positiva” (DARIVA, 2003, p.19). 

Pio XI começa a carta se dirigido à hierarquia da Igreja nos Estados Unidos, país 

pioneiro na produção cinematográfica, mas o Papa reportou-se também a todos os bispos do 

mundo. A principal motivação era reconhecer os esforços da Legião da Decência, fundada 

nos Estados Unidos, em meados dos anos de 1930, com a finalidade de combater a produção 

de filmes que ferissem a moral cristã.  
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Além disso, os bispos foram convocados a se manterem vigilantes sobre os filmes 

exibidos em suas dioceses, a fim de não permitir que produções “imorais” fossem vistas pelos 

fiéis (PIO XI, 1936). Na carta, o Papa XI cita o trecho de outra Carta Encíclica, 

DiviniIlliusMagistri, que diz: 

 

Lamentamos que estes poderosíssimos meios de divulgação (como o 

cinema) que podem redundar, se bem governados pelos são princípios, em 

grande proveito para a educação e a instrução, aparecem lamentavelmente, 

muitas vezes, subordinados ao incentivo das más paixões e à cupidez do 

lucro (PIO XI, 1930). 

 

Ao encerrar a carta, o Papa propõe uma cooperação internacional. “Acordos 

oportunos, ou trocas de indicações e informações entre os secretariados dos vários países, 

poderão tornar mais eficaz e harmônico a obra de revisão dos filmes” (PIO XI, 1936). 

A Igreja Católica dá outro sinal de sua abertura aos meios de comunicação quando o 

Papa Pio XII lança a Carta Encíclica Miranda Prorsus, 21 anos depois do lançamento da 

Vigilanti Cura. “A Miranda Prorsus, do Papa Pio XII, é a segunda encíclica sobre a 

comunicação no século XX” (DARIVA, 2003, p.33). Na publicação, ele amplia o pensamento 

da Igreja sobre os meios eletrônicos de comunicação: 

 

Alguns destes novos meios técnicos servem para multiplicar as forças e as 

possibilidades físicas do homem, outros para lhe melhorarem as condições 

de vida, outros, finalmente dizem mais respeito à vida do espírito, servem, 

diretamente ou mediante uma experiência artística, para a difusão de ideias, 

e oferecem a milhões de pessoas, de maneira facilmente assimilável, 

imagens, notícias e lições, como alimento cotidiano do espírito, mesmo nas 

horas de lazer e repouso (PIO XII, 1957). 

 

Essa é uma encíclica dirigida aos meios eletrônicos: cinema, rádio e televisão. Apesar 

dos desencontros que teve o relacionamento Igreja e Comunicação ao logo da história, neste 

documento, o papa Pio XII sinaliza maior abertura da Igreja para essa questão. Isso fica ainda 

mais evidente pela ampla quantidade de escritos dedicados ao tema. Foram mais de 60 

discursos e textos produzidos sobre comunicação (DARIVA, 2003, p.33). Outro sinal claro 

dessa inclinação do Papa em relação aos meios de comunicação é a ampliação de 

responsabilidades da Comissão Pontifícia para o Cinema, que passou a cuidar também de 

questões relacionadas ao rádio e à televisão.  

NaCarta Encíclica Miranda Prorsus, o papa reconhece que, muitas vezes, a Igreja agiu 

com “prudência e vigilância de mãe” (PIO XII, 1957). Como citamos no início deste capítulo, 
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a Igreja manteve, em diversas situações, uma postura receosa e desconfiada para com os 

meios de comunicação. Mas, Pio XII assumiu que Igreja precisava dessa mediação.  

 

Tal solicitude deriva, diretamente, da missão que lhe confiou o Redentor divino, 

porque essas técnicas na geração presente têm poderoso influxo no modo de pensar 

e agir dos indivíduos e comunidades. Há ainda outra razão que leva a Igreja a se 

interessar, especialmente, pelos meios de difusão: é que ela, superior a todos os 

demais, tem o encargo de transmitir aos homens uma mensagem universal de 

salvação (PIO XII, 1957). 

 

O papa cita ainda a carta encíclica Vigilanti Cura, destacando as iniciativas do Papa 

Pio XI, para contextualizar os passos que a Igreja deu no relacionamento com a comunicação. 

A segunda parte da carta é segmentada em outros dois pontos: a doutrina cristã sobre a 

comunicação e os meios de comunicação audiovisuais. Neste primeiro, o papa propõe uma 

reflexão sobre a verdadeira liberdade, princípios, erros e posturas que devem ser adotadas 

diante dos meios de comunicação. “Quando nos lembramos das altas e nobres finalidades das 

técnicas de comunicação, perguntamo-nos, muitas vezes, como podem estas servir também o 

veículo do mal” (PIO XII, 1957). 

O Papa também ressaltou as obrigações das autoridades. “A autoridade civil é 

obrigada a vigiar sobre os meios de comunicação social; mas tal vigilância não pode limitar-

se à defesa dos interesses políticos, e eximir-se sem grave culpa ao dever de salvaguardar a 

moralidade pública” (PIO XII, 1957). 

O outro ponto apresentado na segunda parte da carta são os critérios, finalidades e 

educação para o uso dos meios audiovisuais. “As três principais técnicas audiovisuais de 

comunicação o cinema, o rádio e a televisão não são, pois, simples meios de lazer e distração” 

(PIO XII, 1957). O papa apresenta esses meios como formas de transmissão de valores 

humanos, espirituais e que podem promover uma nova cultura. 

Ainda na carta, o papa afirma que esses meios são agradáveis à Igreja, pois podem 

contribuir para a pregação e propagação dos valores autênticos entre todos os povos do globo.  

Pio XII defendeu a necessidade de uma educação para os meios de comunicação 

(1957): 

 

Para, em tais condições, poder o espetáculo desempenhar a sua função, 

requer-se o esforço educativo que prepare o espectador. Que o prepare para 

compreender a linguagem própria de cada uma dessas técnicas diversas, e 

para dispor de tal formação da consciência que lhe permita julgar com 

ponderação os vários elementos oferecidos pela tela e pelo alto-falante e, 
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assim defendida, não lhes sofrer passivamente o influxo, como muitas vezes 

acontece. 

 

O Papa faz considerações especificas sobre cada um dos meios audiovisuais da época, 

o cinema, o rádio e a televisão. Um resgate histórico é apresentado logo no começo. Além 

disso, são destacadas as principais possibilidades de desenvolvimento desses meios. Em 

seguida, ele expõe as iniciativas da Igreja, tentando talvez justificar algumas posturas tomadas 

pela instituição até então. Pio XII dirigiu-se, ainda, aos profissionais da área: críticos, 

proprietários de cinemas, produtores, diretores, autores, atores, radialistas e todos os 

envolvidos nos processos de criação e execução, sempre com o propósito de tentar 

sensibilizar cada um deles sobre suas responsabilidades frente esses meios.  

Pio XII finaliza a carta falando sobre os dons e os perigos dos meios eletrônicos e 

delegando deveres e responsabilidades aos sacerdotes.  

 

O sacerdote deve conhecer os problemas que o cinema, o rádio e a televisão 

apresentam às almas (...); pode e deve saber o que afirmam a ciência, a arte e 

a técnica moderna, em tudo o que se refere ao fim e à vida religiosa e moral 

do homem(PIO XII, 1957). 

 

O marco final dessa segunda fase é a convocação do papa João XXIII para o Concílio 

Ecumênico Vaticano II, em 25 de janeiro de 1959. Nesse momento, a Igreja passa a 

compreender os desafios impostos pelo novo modelo social, com o rápido crescimento dos 

meios de comunicação.O Concílio Ecumênico Vaticano II teve início em 11 de outubro de 

1962, com a participação de dois mil e quinhentos padres conciliares. Os trabalhos foram 

iniciados pelo papa João XXIII, porém o encerramento, datado de 8 de dezembro de 1965, foi 

realizado pelo papa Paulo VI.  

Foram necessários três anos de trabalho para concluir as discussões acerca dos 

diversos assuntos levantados pela Igreja Católica durante o Concílio. Como resultados 

concretos, foram publicados 16 documentos, entre eles o Decreto Inter Mirifica, que para 

pesquisadores como Marques de Melo e Joana Puntelgerou novos desdobramentos na relação 

Igreja e comunicação. 

 

O Decreto, embora de pequena extensão, apenas 24 parágrafos, trata, entre 

outras questões, da relação entre comunicação e ordem moral, e entre a 

Igreja e os meios de comunicação; indica normas para o seu reto uso; ocupa-

se com a formação de uma consciência reta sobre a informação, justiça e 

caridade no desenvolvimento da opinião pública e com os deveres dos 
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usuários dos meios de comunicação, dos produtores e autores e das 

autoridades civis (ASSIS, 2003, p. 10). 

 

Uma breve explicação sobre os motivos que levaram a Igreja a discutir o tema da 

Comunicação no Concílio é exposta no início do documento. O texto é estruturado em 

parágrafos, que, por sua vez, são numerados e intitulados. O Inter Mirifica é dividido em dois 

capítulos: o primeiro intitulado “Normas para o correto uso dos meios de comunicação social” 

e o segundo “Os meios de comunicação social e o apostolado”.  

O Inter Mirifica também configurou uma nova maneira de a Igreja perceber a 

comunicação. Logo no primeiro capítulo, o Decreto propõe nova terminologia. “A comissão 

preparatória considerou que expressões como “técnicas de difusão”, “instrumentos 

audiovisuais”, “mass media” ou “comunicação de massa” não exprimiam adequadamente as 

preocupações, os desejos e as perspectivas da Igreja” (DARIVA, 2003, p.68). A partir do 

novo olhar, pode-se perceber que a comunicação não deveria ser suprimida a apenas 

instrumentos técnicos, mas sim considerada como um processo social. “Assim, a expressão 

proposta foi “instrumentos de comunicação social”, que não só parecia mais apta a traduzir a 

ideia da comunicação que acontece entre os seres humanos (...), como permitia ir além dos 

“mass media” (imprensa, rádio, televisão e cinema)” (DARIVA, 2003, p.68). 

No segundo capitulo, são levantas questões referentes à formação técnica e apostólica 

para o uso dos meios de comunicação e à criação do Dia Mundial das Comunicações Sociais, 

que tinha o propósito de “reforçar o variado apostolado da Igreja por intermédio dos meios de 

comunicação social, celebrando-se anualmente, nas dioceses do mundo inteiro, um dia 

dedicado a ensinar aos féis seus deveres no que diz respeito aos meios de comunicação” 

(INTER MIRIFICA, 1963, p. 18).  

Além de apresentar outros dois pontos importantes para a ampliação das iniciativas de 

comunicação católica, no documento, propõe-se a criação de organismos que auxiliem na 

instrução pastoral pontifícia sobre a comunicação. Indicaa valorização do Pontifício Conselho 

para as Comunicações Sociais, a necessidade de criação de comissões e organismos no âmbito 

nacional, além de emissoras católicas. “Onde for oportuno, cuide-se de estabelecer emissoras 

católicas, que, no entanto, devem primar pela qualidade e pela eficácia dos seus programas” 

(INTER MIRIFICA, 1963, p. 16). 

Com a publicação do decreto Inter Mirifica, no dia 4 de dezembro de 1963, a Igreja 

Católica reconheceu a importância que os meios de comunicação adquiriram na sociedade 

moderna. “Os meios de comunicação social são já inseridos como meio e documento no 
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exercício do ministério pastoral e da missão católica no mundo” (PAULO VI apud INTER 

MIRIFICA, 1963, p. 3). 

A preocupação em utilizar a mídia como instrumento de evangelização é evidenciado 

no primeiro capítulo do documento: “a Igreja Católica se vê premida pela necessidade de 

evangelizar, inclusive, pelos meios de comunicação social, lembrando aos seres humanos 

como usá-los devidamente” (INTER MIRIFICA, 1963, p. 7).  

Essa segunda fase demonstra mudanças significativas, caracterizadas pela aceitação, 

ainda meio desconfiada, dos novos meios. Porém, são as mudanças da sociedade que 

impulsionam novos posicionamentos da Igreja.  O Decreto Inter Mirifica marca o fim dessa 

fase, como explicar Puntel (2011, p. 226): “pela primeira vez, um documento universal da 

Igreja assegura a obrigação e o direito de ela utilizar os instrumentos de comunicação social”. 

 

Deslumbramento ingênuo  

Marques de Melo (2005) afirma que a Igreja viveu, até certo ponto, um 

deslumbramento ingênuo pelos meios de comunicação. No dicionário, deslumbrar significa 

“fazer alguém ficar muito admirado, encantar, fascinar, maravilhar, seduzir” (MATOS, 1931, 

p.191). Segundo o autor, isso acontece porque antes a Igreja moldava-se muito mais na recusa 

do que na aceitação da comunicação. “De repente, ela assume a postura de que é preciso 

evangelizar, utilizando os modernos meios de comunicação. Admite que a tecnologia da 

reprodução eletrônica pode ampliar a penetração da mensagem eclesial” (MELO, 1985, p.62). 

Essa terceira fase é marcada pelo “ritmo veloz” (PUNTEL, 2011, p. 223). “O 

imperativo para a Igreja ‘acertar o passo’ e adaptar-se ao mundo contemporâneo apresenta-se 

sob a necessidade imperiosa de ‘aggiornamento’ que emerge do Vaticano II” (PUNTEL, 

2011, p.223). 

O início dessa fase é delimitado pela publicação da Instrução Pastoral 

CommunioetProgressio, em 27 de maio de 1971, pela Pontifícia Comissão para os Meios 

deComunicação Social, hoje, Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Esse é um 

documento pós-conciliar, promulgadopor determinação do Concílio Vaticano II, pelo Papa 

Paulo VI. 

“Communio et Progressio é resultado de um longo processo de cooperação 

internacional” (DARIVA, 2003, p.33). A instrução é um documento pastoral, sendo 

considerado inclusive como um dos textos mais positivos da Igreja sobre comunicação, daí o 

deslumbramento apontado por Marques de Melo. 
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O documento é composto por 187 artigos, divididos em quatro pontos: Introdução; 

Parte Doutrinal: as comunicações sociais na perceptiva cristã; As comunicações como fatores 

do progresso humano; Empenho dos católicos no campo das comunicações sociais mais 

conclusão. O Communio et Progressio distingue-se do Inter Mirifica por ter caráter mais 

pastoral e não normativo.  

O texto retoma discussões apresentadas no Decreto Conciliar, porém tratando-as “de 

forma mais coerente e compreensível” (PUNTEL, 2012, p.15). No conteúdo, fica nítida a 

esperança e o otimismo da Igreja com relação ao uso dos meios. O novo pensamento da Igreja 

sobre o tema é apresentado logo no primeiro parágrafo da introdução. 

 

A comunhão e o progresso da convivência humana são os fins primordiais 

da comunicação social e dos meios que emprega: a imprensa, o cinema, o 

rádio e a televisão. Com o desenvolvimento técnico destes meios, aumenta a 

facilidade com que maior número de pessoas e cada um em particular pode 

ter acesso a eles; aumenta também o grau da penetração e influência na 

mentalidade (COMMUNIO ET PROGRESSIO, 1971). 

 

Na parte doutrinal, as comunicações sociais são apresentadas na perceptiva cristã. O 

documento traz, então, questões relacionadas à pessoa de Jesus Cristo como modelo de 

comunicador perfeito, além de apresentar o fundamento trinitário da comunicação perfeita 

existente entre o Pai, o Filho e o Espirito Santo. As relações sociais também são abordadas. 

“Os meios de comunicação social constituem um dos mais válidos recursos de que o homem 

pode usar para fomentar o amor, fonte de união” (COMMUNIO ET PROGRESSIO, 1971). 

No terceiro capítulo, a Igreja ainda se ocupa em falar do direito à informação, da 

liberdade de comunicação, da publicidade e finaliza com as oportunidade e obrigações tanto 

dos comunicadores quanto dos receptores. Um ponto que também se destaca no documento é 

a forma como a Igreja vê a presença dessas novas tecnologias na sociedade. Para isso, ela 

começa discutindo as contribuições dos católicos às comunicações sociais, chegando a tratar 

dos benefícios da comunicação para os católicos. “A Igreja deve saber como regem nossos 

contemporâneos, católicos ou não, aos acontecimentos e correntes de pensamentos” 

(COMMUNIO ET PROGRESSIO, 1971). 

No final do documento, a Igreja reafirma as considerações já apresentadas no Inter 

Mirifica sobre a criação de comissões e organismos no âmbito nacional e diocesano para o 

trabalho com os meios de comunicação. Além da preparação dos membros da Igreja para o 

relacionamento com a comunicação, é sugerido que “os bispos empenhem-se, com a 

colaboração de sacerdotes e leigos, no trabalho apostólico no domínio da comunicação social” 
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(COMMUNIO ET PROGRESSIO, 1971). “A Communio et Progressio ressalta que a 

comunicação social é um elemento que articula qualquer atividade da Igreja, reconhecendo a 

legitimidade da formação da opinião pública dentro dela” (PUNTEL, 2012, p.16). 

 

Avaliação crítica 

Essa quarta fase do relacionamento Igreja e Comunicação refere-se, especialmente, à 

Igreja na América Latina, marcada pelo pensamento que surge após a III Conferência Geraldo 

Episcopado Latino-Americano, que aconteceu na cidade de Puebla, no México, no ano de 

1979.  Nesse momento, percebe-se que a Igreja supera algumas de suas convicções anteriores 

sobre os meios de comunicação e, assim, começa a agir de forma mais crítica.  

 

Revela uma “redescoberta da comunicação, em toda a sua plenitude”. 

Acontece, então, a superação do “deslumbramento ingênuo”. A Igreja adota 

uma postura crítica, iniciado por repensar a comunicação e por deixar de 

“acreditar que a tecnologia pode resolver os problemas da ação 

evangelizadora” (PUNTEL, 2008, p. 130). 

 

A Conferência do Episcopado Latino-Americano surgiu diante dos obstáculos que 

novas circunstâncias levantavam à presença da fé em todo o mundo, principalmente, num 

continente considerado sempre católico. As discussões eram permeadas pelo desejo de 

aumentar o clero, de combater os adversários da Igreja em cada país e de promover a 

sensibilidade da Igreja ante os problemas sociais. Para conduzir essas questões, os bispos 

formaram sete comissões, uma das quais tratava dos meios de comunicação social. 

O Documento de Puebla, assim como outros documentos oficiais da Igreja, é bem 

dividido, de maneira a facilitar o entendimento da mensagem. Na primeira parte, há um 

panorama histórico-sociológico da realidade da Igreja Católica na América Latina. Na 

segunda parte, é exposto um conteúdo de cunho extremamente pastoral, pois promove a 

reflexão sobre as maneira de evangelizar e sobre os planos da salvação divina. A 

evangelização como comunhão e participação são os temas trazidos na terceira parte. Mais 

precisamente nesta parte do documento é que os bispos tratam dos “meios para a 

comunicação e a participação” (DARIVA, 2003, p.497).  A quarta parte traz uma reflexão 

riquíssima sobre comunhão e participação, com a proposta de diálogo.  

Acreditamos que Melo (2005) apresentou esse documento como referência para essa 

quarta fase do relacionamento Igreja e Comunicação, pois no que tange à comunicação social, 

o documento de Puebla tem grande relevância. O documento é fruto do testemunho e do 
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diálogo de bispos de um continente inteiro. A posição tomada em Puebla reflete como os 

bispos viam, julgavam e promoviam a comunicação na Igreja, tendo agora um olhar mais 

crítico e pastoral.  

Assim como Marques de Melo, Dariva (2003, p. 498) também percebe a amplitude e 

alcance desse documento. “O Documento de Puebla, especialmente na parte sobre 

comunicação social, tem uma relevância que vai bem além da América Latina”.  

Nos artigos nº158, 1063 e 1064, a Igreja demonstra seu interesse em utilizar os meios 

de comunicação para as atividades de evangelização. “A Igreja dará maior importância aos 

meios de comunicação social e empregá-los-á para a evangelização” (PUEBLA, 1979, p.498). 

“A evangelização, anúncio do Reino, é comunicação; portanto, a comunicação social deve ser 

levada em conta em todos os aspectos da transmissão da Boa Nova” (PUEBLA, 1979, p.500). 

“Por conseguinte, a evangelização não pode prescindir, hoje em dia, dos meios de 

comunicação” (PUEBLA, 1979, p.500). O texto do documento deixa claro o posicionamento 

da Igreja frente à realidade e a necessidade do uso dos meios de comunicação.  

Com o lançamento desse documento, surgem por toda a América Latina diversas 

iniciativas de comunicação com inspiração católica. Para Puntel (2008, p.131), nesse 

momento, “a igreja busca novos padrões pelos quais incentiva e respalda experiências de 

comunicação do próprio povo, providenciando e facilitando para que os seus próprios meios 

sejam a voz dos que não têm voz”. O cenário desse período é a Ditadura Militar. Nesse tempo 

da história, estimula-se a criação dos meios populares de comunicação.  

A publicação desse documento deixa evidente que a Igreja deixou de pensar que as 

novas tecnologias poderiam solucionar todos os problemas da ação evangelizadora. Era, 

portanto, preciso repensar a comunicação e avaliar de maneira crítica o seu melhor uso. 

 

Reviravolta  

A quinta fase do relacionamento Igreja e Comunicação é o momento da “grande 

‘reviravolta’ da reflexão do magistério eclesial em relação ao mundo da comunicação” 

(PUNTEL, 2008, p.131). Essa fase contempla, inclusive, a situação recente, que se caracteriza 

pela preocupação da Igreja em pensar e criar políticas de atuação no campo da Comunicação.  

Até chegarmos a essa fase, podemos considerar cerca de 20 anos em que a Igreja 

silenciou-se em termos de documentos que tratassem, especificadamente, sobre Comunicação. 

Esse vazio deu-se desde a publicação de Comumunio et Progressio, em 1971, pelo Pontifícia 

Comissão para os Meios de Comunicação Social, até o lançamento da Instrução Pastoral 
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Aetatis Novae,em 1992, também pelo Pontifícia Comissão para os Meios de Comunicação 

Social. Nesse período, acontecem grandes transformações no campo das comunicações. No 

entanto, a Igreja manteve-se sem publicações sobre o tema.  

Foi o Papa João Paulo II quem publicou, em 1990, a Carta Encíclica 

Redemptorismissio. A publicação não era totalmente destinada a abordar as questões 

referentes aos meios de comunicação, porém o pontífice apresenta a Comunicação como um 

novo areópago, como uma nova possibilidade para a evangelização.  

 

O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das 

comunicações, que está a unificar a humanidade, transformando-a — como 

se costuma dizer — na “aldeia global”. Os meios de comunicação social 

alcançaram tamanha importância que são para muitos o principal 

instrumento de informação e formação, de guia e inspiração dos 

comportamentos individuais, familiares e sociais (JOÃO PAULO II, 1990). 

 

O Papa se apropria do conceito “Aldeia Global” de Marshall McLuhan, para 

exemplificar que, com o surgimento, o desenvolvimento tecnológico e a popularização dos 

novos meios de comunicação, como a televisão e o telefone, o mundo se interligaria 

completamente, ampliando as possibilidades de evangelização dos povos.  

Essa aproximação permite uma vasta troca cultural entre os diversos povos, 

aproximando-os como se estivessem numa grande aldeia inteiramente conectada. Diante do 

desenvolvimento possibilitado por esses novos meios, João Paulo II reconhece que a Igreja 

possa ter “descuidado um pouco este areópago: deu-se preferência a outros instrumentos para 

o anúncio evangélico e para a formação”(JOÃO PAULO II, 1990). Na continuação do texto, 

percebemos o claro interesse do pontífice no posicionamento mais adequado da Igreja diante 

dessa possibilidade de integração. Ele acrescenta, inclusive, que “não é suficiente, portanto, 

usá-los para difundir a mensagem cristã e o Magistério da Igreja, mas é necessário integrar a 

mensagem nesta ‘nova cultura’, criada pelas modernas comunicações”(JOÃO PAULO II, 

1990).  

Com essas afirmações do papa, percebemos que a Igreja, de fato, começa a exercer e a 

destinar uma reflexão sobre a Comunicação. As atitudes deixam de ser meramente 

desconfiadas e instrumentais e passam a refletir um pensamento mais aprofundado do 

Magistério da Igreja.  

Para Puntel (2008, p. 131), a Carta Encíclica Redemptorismissio representa o início 

dessa “reviravolta” no pensamento do Magistério da Igreja. 
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Vamos encontrar a iluminante “revolução” de pensamento não em um 

documento específico sobre a comunicação, mas em um texto dedicado ao 

novo enfoque de missão da Igreja no mundo atual, a encíclica 

Redemptorismissio (1990) que, ao referir-se aos novos “areópagos” 

modernos como lugar de evangelização (missão), coloca o mundo da 

comunicação em primeiro lugar e insiste no novo contexto comunicativo 

como uma “nova cultura”. 
 

O reflexo dessa mudança de pensamento consiste na compreensão, por parte da Igreja, 

de que os meios de comunicação formam a cultura dos novos tempos. Ainda na carta, João 

Paulo II reconhece ser este um grande desafio para a Igreja, pois “esta cultura nasce menos 

dos conteúdos do que do próprio fato de existirem novos modos de comunicar com novas 

linguagens, novas técnicas, novas atitudes psicológicas” (JOÃO PAULO II, 1990).  

Para a Igreja, a passagem do ano 2000 representa esse momento de tentar entender e 

compreender mais profundamente essa cultura e sua linguagem. “O meu predecessor Paulo VI 

dizia que ‘a ruptura entre o Evangelho e a cultura é, sem dúvida, o drama da nossa época’;e o 

campo da comunicação moderna confirma plenamente este juízo” (JOÃO PAULO II, 1990). 

Ao tempo em que todos os povos passam por significativas transformações, motivadas quase 

sempre pelo desenvolvimento dos modernos meios de comunicação, a Igreja não pode abster-

se de utilizar esses meios como instrumentos de evangelização, afinal, a comunicação é o 

novo “aeropago dos tempos modernos” (JOÃO PAULO II, 1990). 

Para comemorar o vigésimo aniversario da Instrução Pastoral Communio et 

Progressio, a primeira sobre os meios de comunicação social, publicada em 27 de maio de 

1971, pela Pontifícia Comissão para os Meios de Comunicação Social, é lançada pelo mesmo 

órgão a Instrução Pastoral Aetatis Novae, em 22 de fevereiro de 1992. Esse documento quebra 

o jejum de 20 anos de silêncio da Igreja em relação à publicação de documentos sobre 

comunicação.  

Para Dariva, “o texto não apresenta uma fluidez como a primeira Instrução Pastoral e 

muitas coisas parecem ser repetitivas ou simplesmente transcritas de documentos anteriores” 

(2003, p.183).  Entendemos que a intenção do Conselho Pontifício para as Comunicações 

Sociais é a de manter a mesma linguagem e conceitos apresentados na Instrução anterior, 

atualizando apenas alguns pontos. Os próprios autores de Aetais Novaea firmam na introdução 

do documento que consideram “os princípios e as ideias destes documentos conciliares e pós-

conciliares têm valor permanente nos tempos, desejamos aplicá-los ao contexto em vigor” 

(AETATIS NOVAE, 1992, p.185).  
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No contexto das comunicações o documento faz referência ao contexto cultural e 

social, sinalizando considerações também sobre o contexto político e econômico que os meios 

de comunicação estão inseridos.  

 

A mudança que se dá hoje nas comunicações implica, mais que uma simples 

revolução técnica, a transformação completa de tudo o que é necessário à 

humanidade para compreender o mundo que a envolve e para verificar e 

expressar a percepção dele (AETATIS NOVAE, 1992, p.187). 

 

Sobre o contexto político e econômico o documento faz referencia as ligações que se 

estabeleceram entre os meios de comunicação e a estruturas políticas de cada nação. “As 

estruturas econômicas das nações estão dependentes dos sistemas de comunicação 

contemporâneos. Considera-se geralmente como necessário ao desenvolvimento econômico e 

político que o Estado” (AETATIS NOVAE, 1992, p.188). 

No documento o Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais tenta delimitar o 

papel das comunicações, apresentando algumas das possibilidades e dos campos de uso dos 

meios de comunicação na realidade da missão evangelizadora da Igreja. Primeiro a serviço do 

homem e das culturas, promovendo a unidade e a compreensão mútua. Segundo, a serviço do 

diálogo com o mundo atual, a Igreja precisa comunicar-se com o mundo, com diversos povos 

das mais distintas culturas. Terceiro, a serviço da comunidade humana e do progresso social, a 

utilização dos meios de comunicação para a propagação da Boa-Nova de Jesus, favorecendo 

assim o desenvolvimento das pessoas e da sociedade humana. Quarta, a serviço da comunhão 

eclesial, garantir pelo uso dos meios de comunicação o direto de fala e expressão a todos os 

membros da comunidade. Quinto, a serviço de uma nova evangelização, os meios de 

comunicação tornam-se imprescindíveis para a evangelização e para a catequese.  

A Igreja nesse documento faz um apanhado geral das principais sombras que 

atrapalham e maculam os meios de comunicação, bem como, os atuais desafios. Uma 

constante necessidade de se rever e avaliar criticamente os meios de comunicação e os seus 

produtos, observando os seus impacto e interferências na cultura. Como principal macula dos 

meios de comunicação o documento destaca a falta de solidariedade e inventivos ao 

desenvolvimento integral da sociedade, isso quando o materialismo, o consumismo e a 

secularização falam mais alto nas produções e na própria estrutura organizacional dos meios. 

O direito a informação e as políticas de comunicação também são questionados no 

documento. Assim se expressa o documento: 
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É evidente que, a este respeito, alguns problemas são o fruto de políticas e 

estruturas particulares dos meios de comunicação: citamos, a título de 

exemplo, o fato de ser recusado,a certos grupos ou classes, o acesso aos 

meios de comunicação, a redução sistemática do direito fundamental à 

informação em alguns lugares, a extensão da autoridade que algumas elites 

econômicas, sociais e políticas exercem nos meios de comunicação 

(AETATIS NOVAE, 1992, p.198).  

 

Diversos documentos foram publicados posteriormente ao lançamento daInstrução 

Pastoral Aetatis Novae, de 1992, todos dentro da perspectiva da quinta fase do relacionamento 

Igreja e Comunicação.  
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CORPO, SUBJETIVIDADE, MÍDIA E 

CONSUMO 
A comunicação, o corpo, a mídia, o consumo e as mutações das identidades e das 

subjetividades. As tecnologias da escrita e o advento de novas materialidades dos meios de 

comunicações. Os novos suportes do texto e as reconfigurações dos conceitos de texto, autoria 

e interpretação dos sentidos. As letras, a palavra impressa, os textos eletrônicos e digitais: 

próteses, extensões do corpo. A condição pós-moderna e a pele da cultura. A escrita e o 

pensamento: o desenvolvimento e as condições de surgimento de novos suportes dos textos 

em diferentes materialidades. A passagem da sociedade do espetáculo para a sociedade da 

simulação às representações analógicas – os media clássicos, os media digitais. Ágora virtual: 

espaços de emancipação política, ou lugares de consumo? A linguagem, as narrativas 

publicitárias e as subjetivações na ordem do consumo. 

 

Coordenador: Prof. Dr. Goiamérico Felício C. dos Santos (goiamerico@uol.com.br) 
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Tecnologias e Dispositivos: então, o Homem morreu?123
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Resumo: 

Os objetivos deste artigo são I)definir o termo dispositivo tal como Foucault o trabalhou em 

suas obras; II) o termo tecnologia tal como os comentadores e os estudiosos do nosso 

referencial teórico o definem; III) apontar contribuições de ambos para a tarefa de descrever 

os processos de subjetivação; IV) e, ao fim, esclarecer provisoriamente que tais conceitos são 

contrários a certa compreensão da comunicação. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Dispositivo; Tecnologia; Subjetivação. 

 

 

Este artigo parte da percepção de que 1) a comunicação têm deslocado (em partes, 

talvez pequena!) seu campo problemático ou, ao menos, retirado do centro a figura do 

Homem que a sustentava como Natural. Com esse deslocamento, os aportes teóricos também 

têm sido varridos ou jogados à margem pelas novas formas de ver e enunciar a comunicação – 

melhor, o campo problemático. Mas nos parece que este movimento retém consigo 2) uma 

grande produção de conceitos a partir de um único e mesmo termo. Sabe-se, por exemplo, a 

variedade de sentido que tem a palavra “tecnologia” e “dispositivo”. Diante dessa percepção e 

de nossas pesquisas
126

, nos perguntamos o que é dispositivo? O que é tecnologia? Quais as 

implicações desses conceitos para a comunicação? Para a descrição da produção dos corpos, 

dos agenciamentos, dos acontecimentos? 

Portanto, o nosso objetivo neste artigo leitor é definir tais termos dentro do aparato 

teórico que temos trabalhado, a saber: a genealogia, a esquizoanálise ou estratoanálise e a 

sociologia das associações
127

. Já deve ter ficado claro que faremos o seguinte percurso: 

conceituar o termo “dispositivo” tal como Foucault o trabalhou em suas obras; conceituar o 
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termo “tecnologia” tal como os comentadores e os estudiosos do referencial teórico acima o 

definem; apontar contribuições de ambos para a tarefa de descrever os processos de 

subjetivação; e, ao fim, esclarecer provisoriamente que tais conceitos são contrários a certa 

compreensão da comunicação. Vale ilustrarmos um ponto antes de nos lançarmos em nossa 

tarefa: para nós os conceitos não são senão ferramentas operatórias (GUATTARI, 2007) e o 

mundo uma miríade de acontecimentos entrelaçados e perdidos (FOUCAULT, 2005), puro 

movimento associativo (LATOUR, 2012). 

Queremos dizer com isso apenas que não trataremos de buscar uma essência perdida 

de tais termos. É claríssimo – mas caro – que conceitos são desapropriados e reapropriadosem 

terrenos outros que não são aqueles que o permitiram aparecer historicamente. Um devir 

conceito, seria. Em todos os casos, as ferramentas nos permitem abrir as palavras e rachar as 

coisas (DELEUZE, 1992), mas mudam de natureza conforme a urgência de sua mobilização. 

E não seria nossa a reapropriação dos termos tendo em vista 1) os problemas contemporâneos 

que nos açambarcam e 2) as práticas comunicativas que atravessam, como malha fina, o corpo 

social de um lado a outro? Certamente. Por isso escolhemos precisar os conceitos e depois 

apontar contribuições para a comunicação, que é, em si mesmo, reapropriação. 

Mas não seria apenas isso. Se fosse, ficaríamos centrados apenas no determinismo 

instrumental dos termos. Ora, eles não participariam da constituição de um “olhar” e de uma 

“fala”? Se permitem abrir as palavras e rachar as coisas é porquesão também palavras e 

coisas, digamos, uma perspectiva. É dessa perspectiva que partimos para apontarmos os 

problemas contemporâneos e definirmos um espaço de estudos chamado comunicação. Há 

uma reapropriação dos conceitos, mas também do saber que define uma área de investigação; 

ambos participam do mesmo movimento associativo, do mesmo agenciamento. Ou seja, ao 

nos valermos de terminologias, não estamos apontamos uma mudança em nosso próprio 

saber? 

Mas também não seria apenas isso. Se fosse, ficaríamos centrados no determinismo 

ocular dos conceitos. E quanto ao mundo, não teria ele com seus problemas, controvérsias e 

acontecimentos implicações no próprio agenciamento de conceitos e comunicação? Os 

problemas que ele nos coloca a queima-roupa exige do pesquisador um deslocamento – aliás, 

ele mesmo desloca o pesquisador! As velhas ferramentas conceituais, em si mesmas, não 

servem para as novas questões, pois elas pressupõem resolverem os problemas que as deram 

condições de serem formuladas (DELEUZE; GUATTARI, 1997). Eis que os problemas são 

também agenciamentos, permitindo a desapropriação e reapropriação dos conceitos, a 
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descodificação e recodificação de um saber específico. Em outras palavras, é-“se” interpelado 

pelas singularidades das práticas possíveis em nossa atualidade – compreendo a atualidade 

não como aquilo que simplesmente acontece hoje, mas que mobiliza a atenção e o 

pensamento. 

Para que falamos isso? Para esclarecermos ao leitor que este artigo 1) participa 

daquilo mesmo de que fala; 2) já pressupõe a perspectiva de que fala; 3) implica problemas 

que o dá condições de existência; 4) enfim, é provisório e instável, não sendo senão um devir. 

Como aponta Fernanda Bruno (2013), “sempre seremos de algum modo ultrapassados pelo 

fluxo dos acontecimentos e dinâmicas que desejamos apreender” (BRUNO, 2013, p. 17). 

Pausemos por aqui esta parte. Interessa-nos prosseguir com as definições de dispositivo e 

tecnologia. 

 

 Preâmbulo 

Como poderíamos começar as demarcações sem resgatarmos a Literatura? Não 

haveria de ser ela mesma um afecto e um prospecto que produz rasgões no guarda-sol da doxa 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997), ou seja, uma percepção que nos impele a ir além do que já 

vemos? Deixemos de lado a literatura com certo teor de nietzscheísmo como a de Maurice 

Blanchot e George Bataille. No final, se falássemos deles, ficaria óbvio. Tomemos de 

empréstimo uma autora brasileira da legião estrangeira. Clarice Lispector começa seu conto 

Evolução de uma miopia com uma descrição belíssima de um jogo produtivo. Pedimos 

desculpas se a citação é extensa e gostaríamos colocar de lado questões do significado ou 

“moral da história” do conto. 

 

Se era inteligente, não sabia. Ser ou não inteligente dependia da instabilidade 

de outros. Às vezes o que ele dizia despertava de repente nos adultos um 

olhar satisfeito e astuto. Satisfeito, por guardarem em segredo o fato de 

acharem-no inteligente e não o mimarem; astuto, por participarem mais do 

que ele próprio daquilo que ele dissera. Assim, pois, quando era considerado 

inteligente, tinha ao mesmo tempo a inquieta sensação de inconsciência: 

alguma coisa lhe escapava. Pois às vezes, procurando imitar a si mesmo, 

dizia coisas que iriam certamente provocar de novo o rápido movimento no 

tabuleiro de damas, pois era esta a impressão de mecanismo automático que 

ele tinha dos membros de sua família: ao dizer alguma coisa inteligente, cada 

adulto olharia rapidamente o outro, com um sorriso claramente suprimido 

dos lábios, um sorriso apenas indicado com os olhos, “como nós sorríamos 

agora, se não fôssemos bons educadores” – e, como numa quadrilha de 

dança de filme far-west, cada um teria de algum modo trocado de par e 

lugar. Em suma, eles se entendiam, os membros de sua família; e entendiam-

se à sua custa. Fora de se entenderem à sua custa, desentendiam-se 

permanentemente, mas como nova forma de dançar uma quadrilha: mesmo 
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quando se desentendiam, sentia que eles estavam submissos às regras de um 

jogo, como se tivessem concordado em se desentenderem. (LISPECTOR, 

1991, p. 75-76) 

 

Que estranho é esse que faz com que sua família se entenda? E, sem ele, se 

desentendam submissos às regras de um jogo? Quem produz a união provisoriamente estável 

– estável enquanto aquilo que os unem estiver ativo? O que escapa a ele? No conto da Clarice 

Lispector é o garoto – não perceptível no fragmento citado, mas presente nas páginas seguinte 

do conto. Ao lermos o trecho, temos a estranha sensação de que foi preciso que a autora 

colocasse esse garoto como verbo em ação (“garotização”) para que a família troque de par e 

de lugar com olhar satisfeito e sorriso tranqueado nos lábios. Mas o que significa colocar um 

personagem em ação? 

Movimento de constituições. Em outras palavras, significa três coisas: primeiro, o 

garoto de alguma forma podia ser ou não inteligente na cena. Esta indica somente a 

articulação das palavras (dizível) com os pais (visível). Portanto, a articulação é um 

movimento: ela dava ao garoto, diante dos adultos, uma inteligência. Dir-se-ia que esta 

articulação se chama Linguagem, mas ela só pôde ser o primeiro elemento, as palavras. As 

coisas que o garoto avistava eram distintas das palavras, mas de alguma forma se conjugavam 

com o que era dito produzindo uma inteligência específica.Além disso, esta inteligência 

movia de alguma forma o tabuleiro de damas. O movimento de associação produz outro 

movimento. 

Segundo, vejamos que a sua inteligência dependia da instabilidade. Seria esta o 

desnível necessário que permite ao garoto articular as palavras e as coisas vistas produzindo a 

sua inteligência? No conto, não haveria de ser as diferenças entre o menino e os adultos as 

forças que impelem e empuxam esse movimento associativo? Certamente sim. Mas 

instabilidade de quem? Ora, não dos adultos muito menos do menino, mas da relação. Ou 

seja, do próprio meio em que estava.E esta instabilidade, que permite a inteligência aparecer, 

gera outra instabilidade a partir da própria inteligência – no caso do conto, é a imitação como 

atualização da inteligência num meio instável. 

Terceiro enfim, toda essa inteligência específica possível pelo meio dava condições a 

ele de ser garoto e dos pais de serem pais. Não que não fossem antes! Mas o que ele dizia aos 

pais só podia ser dito como um garotinho; e os outros só podiam atestar sua inteligência como 

educadores. Deste modo, a inteligência tinha o seu sujeito, assim como os sorrisos astutos os 

seus. Movimento de tornar-se sujeito. Mas fora de cena, os sujeitos se apagam; fora de cena, a 
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inteligência não existe; fora de cena, a instabilidade era outra: a de se desentenderem. 

Entretanto, a cena só pôde ser narrada e consumada na imbricação desses três movimentos 

constitutivos. São interdependentes, mas distintos. 

Clarice usa um termo pra isso: quadrilha. O que seria a quadrilha senão a dança, a 

música, os dançarinos, os pares, as trocas, a fantasia etc.? E o que eles seriam senão a 

quadrilha? Pois bem, o mais interessante a autora deixa para o final do trecho. Se os sujeitos 

se entendem na cena, dançam uma quadrilha. Mas se eles se desentendem, dançam outra 

quadrilha. Cada uma tem sua especificidade, seu modo de agregar os dançarinos em pares, de 

executar a dança e fantasiar. Em outros termos, cada quadrilha tem seu modo de se compor e 

de funcionar.Certamente o leitor poderia nos contestar argumentando que a autora coloca o 

garoto como núcleo aglutinador, aquilo que permite a cena uma quadrilha, e não o contrário! 

É verdade, o garoto é o duplo problema do trecho. Duplo porque é a partir dele (como 

problema) que a cena se desenrola como quadrilha, mas também porque é a própria cena que 

o condicionacomo problematização. Cairíamos num determinismo do sujeito se o 

colocássemos como a causa, assim como cairíamos num determinismo do contexto se 

colocássemos a cena como a causa. Nem um nem outro, mas ambos: o duplo. Ou a mônada. 

Acreditamos que aqui já esgotamos o trecho. E para quê? Estética, mas também para 

anteciparmos com uma linguagem diferente o que virá. A noção de quadrilha no trecho de 

Evolução de uma miopia é o que entendemos por dispositivo. E o funcionamento de uma 

quadrilha (as peças que a compõe), ou melhor, seu mecanismo, é o que entendemos por 

tecnologia.Desta feita, pontuaremos o conceito de dispositivo, em Michel Foucault, e de 

tecnologia em outros autores. 

 

Uma rede sem pescador 

O que é um dispositivo? Em uma entrevista publicada no livro Microfísica do poder 

(1981), Michel Foucault definiu o dispositivo como tendo três características. Segundo ele, a 

primeira diz respeito à sua composição. O conceito não abriga ou compreende apenas aparato 

técnico, tal como poderíamos entender num primeiro contato com o termo
128

.Compreende 

também regulamentos, instituições, comportamentos,hábitos, disposições arquitetônicas, leis, 

ciências, filosofia, artes etc. Mas exatamente por esse primeiro caráter, o leitor poderia fazer 

uma objeção: ora, então os aparatos técnicos são dispositivos! Sim e não. Por si só, nenhum 

aparato técnico, regulamento e nenhuma instituição, lei, artes etc. é dispositivo. Haveria outra 

                                                 
128

 Não podemos confundir o conceito com aquilo que se chama, na informática, de dispositivos móveis 

(pendrive, por exemplo). 
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razão para Foucault considerar uma multiplicidade de elementos senão aquela de mostrar que 

um dispositivo se compõe na relação dessa mesma multiplicidade e não no elemento em si? 

É simplesmente esta relação a sua segunda característica. Os elementos estão 

dispostos em rede, de forma tal que coexistem e não podem ser tratados isoladamente – aliás, 

se o leitor olhar ao seu redor, dificilmente encontrará objeto isolado. A rede, imanente aos 

elementos heterogêneos, constitui uma espécie de jogo, mobilidade e variável entre os 

próprios elementos. O que significa argumentar que o dispositivo nunca é fixo, mas 

deslocamento. Para voltarmos à questão do aparato técnico, poderíamos falar, com muito 

cuidado, que um computador é dispositivo (conceito) – não importa tanto o nome que se dê: 

dispositivos computacionais, informacional, binários etc. –, desde que: 1) não se reduza ao 

computador em si e 2) descreva ou aponte para a rede que envolve o nosso comportamento 

diante do computador, das regulamentações, as leis, as instituições etc. É com esse cuidado 

que Giorgio Agamben chama o cigarro, a caneta, os telefones celulares de dispositivo 

(AGAMBEN, 2005). E não foi com essa astúcia que o próprio Foucault falava em 

dispositivos de petição (FOUCAULT, 2003)? 

A terceira característica do dispositivo é sua urgência. Ele pressupõe resolver um 

problema, mas não na forma de conceito, e sim na forma, digamos, de uma espécie de 

governo da ação. É que o dispositivo faz funcionar alguma “coisa” na direção de um objetivo, 

em seu próprio movimento estratégico e tático. Segundo Agamben (2005), se trata de uma 

“oikonomia, isto é, a um conjunto de práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo 

objetivo é de administrar, governar, controlar e orientar, em sentido em que se supõe útil, os 

comportamentos, os gestos e os pensamentos dos homens” (AGAMBEN, 2005, p. 12). 

Poderíamos resumir da seguinte maneira: todo dispositivo está ligado a uma1) formação de 

saberes e nas 2) relações de poder; esta captura recíproca de saber-poder possíveis em 

determinados momentos históricos, implica 3) na resolução de um problema – ou urgência – 

orientado a um objetivo. 

Segundo Deleuze (1996), todo dispositivo é um novelo, um emaranhado de linhas 

que comporta: linhas de visibilidade e de enunciação (saber), linhas de forças (poder) e linhas 

de fissuras, de fugas (subjetivação). As linhas não podem ser confundidas umas com as 

outras; ora, se são linhas no plural é porque não são jamais linhas no singular! O que seria 

cada uma delas? Primeiro, o saber. As linhas de visibilidade formam os objetos como 

reverberações, cintilações (DELEUZE, 2005). Nenhuma população de doentes mentais 

poderia ser vista sem um regime óptico que a dê condições de existência. Mas da mesma 
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forma, estas mesmas populações não poderiam ser designadas sem as linhas de enunciação, 

que formam os regimes possíveis das palavras. Os regimes óticos e dizíveis não são, portanto, 

nem as coisa e nem as palavras, mas o que permite a existência das próprias coisas e palavras 

num determinado momento histórico. 

Entretanto, tais linhas estão sujeitas a articulações e variações porque uma terceira se 

faz presente. Trata-se das linhas de forças. São elas que permitem as duas linhas anteriores se 

cruzarem, se dividirem, bifurcarem; são mudas e cegas, mas possibilitam e cruzam as 

visibilidades e os enunciados. Como pontuou o próprio Foucault (2010a), essa relação entre 

saber e poder pode muito bem ser chamada de regra de imanência, pois não há algo que 

preceda as linhas como uma origem do qual tudo se sucederia. Por exemplo, 

 

Se a sexualidade se constituiu como domínio a conhecer, foi a partir de 

relações de poder que a instituíram como objeto possível; e em troca, se o 

poder pôde tomá-la como alvo, foi porque se tornou possível investir sobre 

ela através de técnicas de saber e procedimentos discursivos (FOUCAULT, 

2010a, p. 109). 

 

Não seriam essas três linhas – ou três dimensões do dispositivo, diria Deleuze (1996) 

– as duas primeiras características que Foucault pontuou sobre o dispositivo? Certamente. 

Mas Deleuze acrescenta ainda uma quarta linha, a da fissura ou da fuga sem a qual nos 

sufocaríamos apenas no determinismo do saber-poder. Ela transpõe as demais linhas em 

direção a um Si, a um escapa-“se” que ainda não está codificado em saber e nem poder. Seria 

uma linha do possível aberta e necessária nos dispositivos? 

Em nosso Preâmbulo, argumentamos que o dispositivo era a quadrilha. Agora 

podemos nos mover em direção a uma explicação mais sensata. A cena de Evolução de uma 

miopia e seu desenrolar são puras linhas de visibilidade, enunciação, forças e subjetivação. 

Cartografar o trecho do conto – portanto, todo dispositivo – é desenhar o mapa dessas linhas: 

o momento em que se tocam, se cruzam, se desfazem, dividem, intensificam, rompem, 

desaparecem e reaparecem...O leitor poderá certamente objetar: se o dispositivo é essa rede, 

onde se encontra o homem para manuseá-la?; sem o homem não há nada no mundo, nem 

mesmo rede! Ora, essa é a beleza de certo nietzscheísmo: recusar todos os Universais e 

Transcendentais. Logo, o Homem. 

Porém, isso não significa dizer jamais que o Homem não existe. Apenas que, 

enquanto coisa vista e enunciada, aparece em determinado momento histórico. Foi por meio 

das relações de forças que ele se tornou um objeto de saber e, em troca, foi como objeto de 
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saber que pôde ser investidos em relações de forças. É imanente ao próprio campo que o 

coloca como Transcendental. Em todos os casos, é o efeito das relações de saber-poder 

(FOUCAULT, 2010b). Não seria, portanto, o efeito de dispositivos específicos? Ironia destes: 

serem tão eficazes a ponto de acreditarmos que somos racionais e comunicativos por 

Natureza. Prossigamos em nossa tarefa. Então, se tudo isso é o dispositivo, em que consistiria 

a tecnologia? O que sobrou a ela? 

Não há definição precisa do termo tecnologia. Por exemplo, Foucault (2010b) fala 

em Tecnologia de Si e Tecnologia Política dos Indivíduos, Nikolas Rose (2001) em 

Tecnologia do eu, muitos pesquisadores (BRUNO, 2013; 2012; LEMOS, 2013; SIBILIA, 

2008; 2002; FERRAZ, 2005; VAZ, 1999) em tecnologias de comunicação e informação. 

Existem, aliás, tantas definições de tecnologias quanto de dispositivo, o que torna esta parte 

do artigo mais difícil e arriscada. Em nosso Preâmbulo, argumentamos que tecnologia seria 

certo mecanismo do dispositivo. Comecemos por esta distinção precária. Entendemos que, 

quando Foucault fala em Tecnologia de Si e Rose em Tecnologia do eu, não se trata 

especificamente de uma rede instável e móvel que responde a uma urgência histórica. 

Portanto, desconsideramos, a priori, o caráter problemático e de governo imanente aos 

dispositivos para considerarmos apenas o saber – o que poderá parecer extremamente 

contraditório. 

As tecnologias nos parecem designar as relações entre as coisas e as palavras e a rede 

que se estabelece entre elas. Em outras palavras, seriam mais ou menos os agenciamentos 

entre as matérias visíveis e os regimes de enunciação. Logo, remete ao saber. Mas o leitor 

poderá contestar: todo saber não está inscrito em relações de poder? Sim, certamente. Por isso 

é difícil precisar o termo. Queremos dizer apenas que as tecnologias remetem a toda e 

qualquer montagem (agenciamento, assemblage): desde corpo, passando pelos instrumentos, 

leis e regulamentos, até os espaços edificados e esquadrinhados; e não somente os 

instrumentos ou aparelhinhos eletrônicos.Como pontua Deleuze (2005),  

 

as máquinas são sócias antes de serem técnicas. Ou melhor, há uma 

tecnologia humana antes de haver uma tecnologia material. Os efeitos desta 

atingem, é certo, todo o campo social. Mas para que ela mesma seja possível, 

é preciso que os instrumentos, é preciso que as máquinas materiais tenham 

sido primeiramente selecionadas por diagramas, assumidas por 

agenciamentos. (...) por exemplo, a prisão pode ter existência apenas 

marginal na sociedade de soberania (...), ela só existe como dispositivo 

quando um novo diagrama, o diagrama disciplinar, a faz ultrapassar “o 

limiar tecnológico” (DELEUZE, 2005, p. 49). 
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O Humano não é uma tecnologia porque se movimenta seja por qual for aenergia, 

mas porque procede por “montagens híbridas de saber, instrumentos, pessoas, sistemas de 

julgamento, edifícios e espaços” (ROSE, 2001, p. 38). Em todos os casos, é a mecânica do 

saber com suas técnicas. Evidentemente, tal mecânica estará orientada ao governo das 

condutas, mas não se reduzirá jamais ao governo. Acreditamos que esta seja a distinção entre 

tecnologia e dispositivo. 

Seguindo a proposição de Deleuze (2005), uma tecnologia de coleta de dados pode 

funcionar discretamente em um dado momento histórico. Mas quando os dados se tornarem 

verdadeiramente um problema, tal tecnologia poderá ultrapassar o limiar tecnológico como 

dispositivo, mas sempre operando em campo tecnológico que liga as palavras e as coisas. “As 

tecnologias humanas produzem e enquadram os humanos como certos tipos de seres cuja 

existência é simultaneamente capacitada e governada por sua organização no interior de um 

campo tecnológico” (ROSE, 2001, p. 38). Ressaltamos ainda que as distinções não procedem 

por tamanho: micro e macro, local e global. Mas pela natureza da associação, da rede. 

 

O que se escapa, o que se dobra 

Quais as implicações das noções acima esboçadas para a descrição dos processos de 

subjetivação? A pergunta deste tópico está mais do que evidente ao leitor. Mesmo assim, nos 

cabe destacar aquilo é importante para a apropriação do conceito de dispositivo e 

tecnologia.Vamos esclarecer algumas coisas: 1) não existe Sujeito que seja invariável, apenas 

sujeitos com contornos rasos, facultativos e temporários tendo uma abertura a bifurcações, a 

variações (TEDESCO, 2007); 2) as subjetivações são imanentes aos dispositivos, é o seu 

duplo, pois toda captura envolverá uma dobra e uma fuga; 3) as subjetivações não são 

negativas (sujeição, castração...), mas dobras; 4) tais conceitos não são categorias de análises 

fechadas, mas resultados e, como resultados, nos guia a determinado tipo de trabalho 

descritivo. 

Comecemos com o quarto ponto, que é mais simples: tais conceitos não são apenas 

analíticos, mas sobretudo metodológicos. São methodos ou, como falamos na introdução, são 

ferramentas de exploração e entendimento. Deste modo, nos permite interrogar as condições 

em que determinado artefato, estado de coisa, enunciados, estratégias de poder e modos de ser 

sujeito aparecem em seus próprios níveis de formação. Envolve uma perspectiva sobre a 

história, sobre os acontecimentos que povoam o mundo. 
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Explicamos no tópico anterior que o dispositivo possui três características, segundo a 

argumentação de Foucault (1981): um conjunto de elementos heterogêneos; esse conjunto 

constitui uma rede e uma espécie de jogo em si mesmo; a formação dessa rede responde a 

uma urgência histórica que a dá condições de existência. Se optarmos por descrever os 

dispositivos, não teríamos que observar esses três elementos?Percorrê-los como cartógrafos? 

Em outras palavras, os conceitos nos permitem decompor as próprias linhas de ver e falar, de 

poder e de fuga de que tratam; permitem-nos rastrear a captura recíproca de saber-poder, mas 

também a subjetivação imanente a tais capturas. 

Pontos um e dois. Ao nos referirmos à subjetividade,estamos sempre se referindo às 

relações, à rede de conexões que a constituem em processo variável e histórico (TEDESCO, 

2007). O que quer dizer constituição histórica? Por um lado, significa afirmar que cada 

articulação de saber-poder possui a sua subjetivação e resistência. Como colocou Foucault 

(2012; 2010c), o saber sobre a loucura constituiu modos de ser para os sujeitos normais, da 

mesma forma que permitiu uma margem de resistências para os sujeitos considerados loucos. 

Por outro lado,se os dispositivos emergem na resolução de uma urgência determinada e os 

modos de ser sujeito são imanentes a tais dispositivos, logo os processos de subjetivação só 

podem ser variáveis de acordo com a urgência. Ou seja, variam conforme as 

problematizações. Impossível dissociar esses três eixos: saber-poder-subjetivação. 

Resumindo, devido aesta relação recíproca entre as linhas do dispositivo, estudar as 

subjetivações implica em observarmosos dispositivos em que este processo de constituição do 

sujeito ocorre:os dispositivos e as tecnologias históricas.Deste modo é preciso colocar que “a 

subjetivação, a relação consigo, não deixa de se fazer, mas metamorfoseando, mudando de 

modo” (DELEUZE, 2005, p. 111). E a descrição abarcará a cartografia das linhas, das 

capturas e fugas. É um movimento conjunto indispensável ao pesquisador. Portanto, as 

características do dispositivo nos coloca uma forma de observar os modos de ser sujeito. 

Não está expresso nessa argumentação metodológica que não existe jamais Sujeito, 

mas apenas modos de ser, sujeições, subjetivações? É um gesto radicalmente nietzschiano 

onde sujeito e mundo não são categorias estáveis pelo qual partimos, mas são, 

incessantemente, já efeito de associações, efeitos de um conjunto de práticas que formam 

“problematizações através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado” 

(FOUCUALT, 2010b, p. 199). Não se parte do sujeito porque ele não é prévio as formações 

de saber e as relações de poder.Da mesma maneira, não se parte do poder ou do saber, como 
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se algum desses elementos fosse a causa e o resto o efeito. Eles são a tripla raiz do mesmo 

problema, da mesma problematização! 

Terceiro ponto.Acreditamos que as tecnologias e os dispositivos nos permitem 

descrever as várias formas, nos diferentes momentos históricos, em que os sujeitos são 

levados a relacionar-se consigo mesmo levando em consideração: o privilégio de uma parte de 

si mesmo a ser trabalhada; o tipo de saber necessário para este trabalho; e, por fim, as formas 

de comportamento aceito e proposto.Segundo Deleuze (2005), a fórmula geral do processo de 

subjetivação possui ao menos quatro dobras – e não quatro castrações ou submissões, tal 

como se poderia pensar num primeiro olhar.  A primeira concerne a parte material de nós 

mesmo que será investida na dobra; a segunda é a força vergada que torna-se relação consigo; 

a terceira é o saber que constitui uma ligação do que é verdadeiro com nós mesmo; a quarta, 

enfim, é a causa final, o que se espera ao relacionar-se consigo (DELEUZE, 2005).  

A subjetivação é sempre corporificada em determinadas técnicas particulares. Pode 

ser um ascetismo para um religioso, a franqueza para um político, a fidelidade para um casal, 

a confissão para um cristão. Essas técnicas são exercidas sob um sistema de verdade e a partir 

de um indivíduo considerado autorizado. Nas palavras de Foucault (2010b), se trata de uma 

série de obrigações de verdade: “é preciso descobrir a verdade, ser esclarecido pela verdade, 

dizer a verdade” (FOUCAULT, 2010b, p. 95). 

O processo de subjetivação é heterogêneo, constituído por diversas tecnologias e 

técnicas particulares de se relacionar consigo. Um modo de constituição de Si é o cuidado, 

podendo estar localizado no outro ou em si mesmo, primando o corpo ou a alma, para obter a 

salvação ou a saúde, por meio da escrita ou da solidão. Ou seja, no plano sempre variável de 

produção da subjetividade, localiza-se sempre um modo específico em que alguém se 

relaciona consigo mesmo, em que a força é vergada. Esta forma de pensar nos conduz a uma 

ontologia histórica de nós mesmos. 

Atualmente a genealogia da subjetivação tem privilegiado também as tecnologias e 

dispositivos de comunicação como espaços em que se rabiscam sujeitos e mundos. Neste 

caso, vale lembrar que tecnologias de comunicação se referem aos agenciamentos de ver, 

falar, escrever, procedimentos textuais e imagéticos, olhos e cordas vocais etc. Enfim, toda 

montagem híbrida que torna possível a comunicação e  instaura espaços de ação.Por exemplo, 

as tecnologias de vigilância (BRUNO, 2013).Mas tais tecnologias se articulam às tecnologias 

humanas, constituindo o próprio homem, e não somente expandindo-o (LEMOS, 2013). 
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Quanto aos dispositivos de comunicação, além de abarcarem suas tecnologias, 

respondem a um problema contemporâneo, que pode ser a democracia, a interação, a 

regulação, normalização, previsão de riscos etc. Também determinam as posições para 

sujeitos possíveis ocuparem provisoriamente. E esses sujeitos não ocupam as posições sem 

antes dobrarem o saber-poder, não resistem sem antes transpor as linhas. Entendemos que, 

desde o momento em que a comunicação foi percebida enquanto problema (coletivo e 

individual), os dispositivos não cessaram de diagramar os planos de subjetivação; as 

tecnologias não cessaram de organizar as palavras e as coisas. 

Ora, o leitor certamente colocará questões complexas: quer dizer então que a 

comunicação é histórica? Quer dizer que não há Homem Comunicativo? Que os sujeitos se 

constituem na própria comunicação? São agenciamentos? A comunicação enquanto fenômeno 

só pôde ser apreendido por que se constituiu como problema? Não temos a menor pretensão 

de respondê-las! Alguns já tentaram, por exemplo, o professor Martino (2001) a partir do viés 

da organização social e do desenvolvimento dos meios de comunicação: 

 

Em suma, é a partir da análise da Sociedade enquanto tipo de organização 

coletiva que podemos entender, de um lado, a necessidade de comunicação 

do indivíduo moderno em seu afã de engajamento coletivo; e, de outro lado, 

a presença notória e crescente que adquirem os meios de comunicação em 

nossa sociedade de massa, como parte importante no processo de 

instrumentalização da atividade individual face ao seu desafio de 

engajamento numa coletividade complexa (MARTINO, 2001, p. 85). 

 

Caberia a nós outra perspectiva e outra questão. Se a comunicação pôde ser 

organizada e tomada como saber, foi a partir das relações de poder que a instituiu como objeto 

possível. Da mesma forma, que foram as formações de saber que deram condições de 

possibilidade de investimento e governo nas relações de poder. 

 

Considerações finais 

O que se passou neste artigo foi a necessidade de articular os conceitos de dispositivo 

e tecnologia para a árdua tarefa de descrever os processos e modos de subjetivação, mesmo 

que isso implique em problemáticas epistemológicas. Esperamos ao menos ter tangenciado o 

objetivo. Por agora, é razoável resumirmos alguns pontos: 1) os dispositivos não são aparatos 

ou artefatos; 2) as tecnologias não são aparelhos eletrônicos e nem sistemas informatizados; 

3) descrever os processos de subjetivação a partir dos dispositivos e tecnologias requer olhar o 

mundo enquanto formação de saber e relações de força que se capturam um ao outro; 4) as 
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formas de ser sujeito são instáveis e históricas; 5) tais ferramentas analíticas e metodológicas 

se distanciam de uma compreensão da comunicação como algo natural do Homem. 
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O imaginário de mulher no funk 

Uma análise sob as perspectiva das músicas de Valesca Popozuda
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Resumo 

Pode-se compreender que a imagem da mulher é paradoxalmente (des)construída, e a escrita 

materializada nas letras de funk é um espaço de circulação desse movimento de 

(des)construção de uma imagem e construção de outras imagens. Tendo em vista o exposto 

neste trabalho, analisamos o funk, como discurso, com a finalidade de compreender como é 

constituída a figura feminina nesse estilo musical, enfocando peças cantadas por mulher, sob a 

perspectiva da própria mulher. Para realizar esse trabalho foi selecionada a cantora de funk – 

Valesca Popozuda - e, posteriormente, duas músicas dela com o intuito de compreender, com 

base na Análise do Discurso segundo a linha francesa, pecheutiana. 

 

Palavras-chave: funk; Análise do Discurso; mulher; imaginário. 

 

 

Cultura de massa e a (des) construção do imaginário 

Compreende-se que há, constantemente, uma mudança no imaginário sobre diferentes 

temas. Um dos imaginários que tem se modificando ao longo dos anos refere-se ao imaginário 

de mulher. A responsabilidade pela mudança no imaginário se deve a cultura de massa e seus 

meios de comunicação, Brito (2005, p. 30) afirma que: 

 

A evolução tecnológica verificada no século XX ocasionou transformações 

profundas na sociedade, muitas delas desencadeadas por intermédio da 

cultura e seus meios de comunicação – jornais, revistas, cinema, televisão – 

cada um, a seu tempo, proporciona o envio das informações e, assim, 

introduzindo conceitos, ditando valores, mudando a maneira de ser e agir de 

muitas pessoas. 

Os meios da cultura de massa realizam, segundo Shinkai (s/d, p. 6), certa pressão com 

o objetivo de convencer o receptor da mensagem, utilizando-se de diversos aparatos, sendo 

que esses são reflexos da realidade atual. 
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Consoante a essa ideia de que a comunicação em massa possui grande poder de 

influenciar o receptor da mensagem de transformar a sociedade, Thompson (2000 apud 

BRITO, 2005 p. 31) escreve que: 

 

A comunicação de massa é um extraordinário fenômeno social e cultural do 

tempo em que vivemos a mostra o perfil da sociedade atual. Resultado de 

permanentes investigações e estudos nas universidades e fora delas, os meios 

de comunicação, principalmente o jornal, o cinema, o rádio e a Televisão, 

estão incorporados ao acervo cultural desta contemporaneidade. Eles são um 

relevante agente de transformação, uma vez que introduzem informações e 

padrões de comportamento, criam expectativas, modos de vida, etc. 

 

Considerando essa perspectiva, somos levados a pensar que a cultura de massa, a 

partir dos meios de comunicação influenciam na (des)construção do imaginário de mulher. 

Porém, Gaye Tuchman (1978: 406- 7 apud ÁLVARES, s/d, p. 949) discute que nem sempre o 

imaginário construído pela mídia reflete a realidade, ou seja, o imaginário construído pela 

mídia é, muitas vezes, deturpado. Isso, segundo a autora, acontece com o imaginário de 

mulher apresentado pela mídia. 

Sendo assim, pode-se compreender que os meios de comunicação de massa podem 

não refletir a realidade. Discursivamente, comprovamos isso, pois os sentidos não se dão na 

superfície material do que se diz, ou se escreve, ou se canta, há uma construção que subjaz a 

essas materialidades que são determinados ideologicamente, e só o analista consegue acessar, 

a partir dos dispositivos de que ele dispõe. 

Atualmente, é apresentado, muitas vezes, um discurso de mulher que se encontra num 

patamar social elevado e é independente financeiramente, porém, conforme afirma Steeves, 

(1987, p. 392 apud ÁLVARES, s/d, p. 951), o imaginário/domínio simbólico apresentado pela 

mídia no que se refere à mulher, ainda é ligado ao lar: 

 

No domínio simbólico, a mulher aparece ligada ao lar, divorciada da 

produtividade econômica da esfera pública, discriminada devido à 

invisibilidade do seu trabalho. Tais conclusões remetem para a 

desvalorização da esfera privada patente no feminismo liberal, corrente essa 

que se articula com as exigências capitalistas de protecção da autonomia 

individual e da igualdade de oportunidades. 

 

Gadini e Woitowicz (s/d, p. 01), ao tratar sobre o imaginário de mulher na mídia, 

afirmam que apesar das conquistas alcançadas pela mulher há, predominantemente, uma 

reafirmação na função de mãe e dona de casa: 
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Paralelamente a essas conquistas – obviamente não concluídas, dadas as 

desigualdades que marcam a atuação das mulheres em diversos campos – 

desenvolve-se um processo de preservação de determinados papéis sociais 

que continuam a confinar as mulheres no espaço doméstico, reafirmando as 

funções de mãe e dona de casa, além de ‘atualizar’, em escala mundial, um 

sistema de crenças seculares (normalizador de costumes) baseado no mito da 

beleza e da estética. 

 

Merece destaque o fato mencionado acima de que o imaginário que entremeia a 

mulher ainda é o de dona de casa. Com base nisso, é possível compreender que a mulher 

apesar de ter conquistado espaço na sociedade - Gadini e Woitowicz consideram essas 

conquistas não concluídas - em diferentes aspectos sociais, ainda permanecem alguns, tais 

como o voltado aos papéis domésticos e também a maternidade.  

Outro fator que merece ênfase é o mito da beleza e da estética, pois os meios de 

comunicação de massa utilizam-se da imagem da mulher para a publicidade, como um objeto 

de beleza que pode persuadir o receptor da mensagem. 

Há, em certa medida, a coisificação da mulher, Patrícia Lessa numa pesquisa acerca de 

propagandas, afirma que o imaginário de mulher, predominante, está ligado à submissão, pois 

“a mulher existe enquanto objeto do ver e o homem como portador do olhar, portanto, do ver” 

(LESSA 2005, p. 47 apud GADINI E WOITOWICZ, s/d, p. 2). 

Partindo dessa premissa, pode-se compreender que o imaginário de mulher é 

constituído conforme a perspectiva masculina, pois a mulher é vista como objeto. Isso nos faz 

ver que o imaginário acerca de mulher vai depender do contexto histórico-cultural no qual a 

mulher – objeto – e o homem estão inseridos. 

Lessa (2005, p. 5 apud GADINI E WOITOWICZ, s/d, p. 2), analisando o discurso 

publicitário que tem como protagonista a mulher, afirma que na sociedade de consumo “a 

mulher assume um duplo significado: por um lado é vista como consumidora e por outro é 

produto de consumo”. 

Cruz (s/d, p. 01) consoante à ideia de que os meios de comunicação de massa auxiliam 

na propagação da mulher objeto. Um dos fatores que faz com que essa ideia prevaleça no 

decorrer dos anos é fruto, segundo a autora, da sociedade patriarcal que vivemos. 

Considerando o exposto até o presente momento, somos levados a compreender que a 

imagem de mulher está em constante alteração e que uma dos responsáveis pela constituição 

do imaginário de mulher são os meios de comunicação de massa. Porém, deve-se atentar ao 

fato de que o imaginário de mulher constituído através dos meios de comunicação de massa 
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pode não refletir a realidade. Vale ressaltar que algumas imagens de mulher permanecem – 

mãe e dona de casa - apesar das alterações constantes que ele sofre. 

Pensando nessa (des)construção constante da imagem de mulher, a seguir será 

utilizado o estilo musical funk para compreender como se constitui a imagem de mulher em 

funk cantado por mulher. A cantora, das músicas selecionadas é Valesca Popozuda, ex-

integrante do grupo Gaiola das Popozudas. 

 

Análise do Corpus – Valeska Popozuda 

O objetivo desse trabalho, do modo como foi anunciado na introdução deste texto, é 

compreender como se dá a des(construção) da imagem de mulher por meio do funk, 

especialmente, cantada por mulheres.  

O corpus dessa pesquisa é constituído por quatro letras de funk, sendo duas da 

Vallesca. As músicas selecionadas para análise são intituladas por Larguei o meu marido
132

 e 

My pussy é o poder. A escolha das músicas deve-se ao fato de que ambas retratam sobre a 

mulher e suas características.  

Valesca dos Santos, conhecida popularmente como Valesca Popozuda é vista como 

uma das principais representantes do funk no Brasil. Iniciou sua carreira artística em meados 

de 2000, como dançarina e vocalista do grupo de funk conhecido como Gaiola das Popozudas. 

Porém, atualmente, segue carreira solo.  

Suas músicas seguem, na sua maioria, o funk proibidão. Valesca já fez parceria com 

grandes nomes do funk e também de outros estilos músicas. 

A primeira música a ser analisada será Larguei o meu marido, de Valesca. Esse funk 

também recebe, segundo o site de letras de músicas, Kboing, os seguintes nomes: Agora virei 

puta e Agora virei absoluta. Porém, analisaremos a letra da música considerando o nome da 

música Larguei o meu marido. Vale ressaltar que os outros títulos são relevantes à pesquisa, 

pois por meio deles é possível reverberar no imaginário social que caso a mulher largue o 

marido haverá implicações. 

Algo relevante, partindo do título da música, deve-se a história da mulher e sua luta 

por conquista de posição, reconhecimento e espaço. Segundo Souza & Rodrigues (2008, p. 

02), com o passar dos anos o papel da mulher, na sociedade, tem mudado, se comparado há 

alguns anos atrás, pois “[...] o que predominava era a ‘ideologia’ (Pêcheux, 1997) machista, o 

que via a mulher como um ser sem valor e que não tinha direitos, só deveres”. 

                                                 
132

 Essa música é conhecida por outros nomes: Agora virei puta e, também, por Agora virei absoluta 
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Considerando a história da mulher somos surpreendidos por saber o quão árdua foi e é 

sua luta para que ela tivesse direito de realizar coisas que atualmente parecem normais, tal 

como votar, direito de expressar sua opinião entre outros. Ainda hoje, vivemos em uma 

sociedade machista que a mulher, até o século passado, era vista e tratada como um ser 

incapaz e subordinado ao homem, sendo preparada, apenas, para exercer o papel de esposa, 

mãe e dona de casa.  

Com o passar dos anos a mulher tem alcançado espaço no mercado de trabalho, de 

maneira gradativa, tornando-se independente financeiramente e deixando de ser vista e 

considerada, exclusivamente, como procriadora e senhora do lar. Sendo respeitada no meio 

social e profissional.  

Confortim (2003, p. 122 apud COUTO; CAMPO-TOSCANO, 2013, p. 17), dizer que, 

ainda hoje, a mulher se depara com alguns obstáculos, porém já conseguiu algum progresso: 

“[...] a mulher ainda enfrenta muitos obstáculos, entretanto, conseguiu, no decorrer dos 

tempos, desempenhar diversos papéis na sociedade e assumir, com competência, grandes 

áreas do conhecimento e da profissionalização”. 

Retomando o título da música Larguei o meu marido observamos que, em certa 

medida, projeta um tipo de libertação. As mulheres que, até então, eram subjugadas ao 

homem, têm a oportunidade de se libertar por meio da separação. Tornando-se, assim, 

autônomas e podendo traçar os seus objetivos.  

Couto & Campos-Toscano (2013, p. 16), abordam sobre a vida da mulher e 

superioridade masculina e, também, as funções para as quais as mulheres eram preparadas 

para exercer – esposa, mãe e dona-de-casa: 

 

A sociedade exaltava sempre a superioridade masculina, e isso refletia na 

educação da mulher. Toda a sociedade, de alguma forma, exercia forte 

pressão sobre a sexualidade feminina, orientando as mulheres quanto ao 

modo de se vestir, portar e, principalmente, em relação a submissão ao 

homem. 

Na educação, a mulher era preparada, desde criança para a função de esposa, 

mãe e dona-de-casa, enquanto o homem, para ser chefe da casa e da família. 

Esse contexto sócio-histórico-cultura sofreu pouca alteração ao longo do 

século [...], após a década de 50, o comportamento feminino começou a ser 

modificado [...] 

 

Levando em consideração o exposto acima, passamos a explorar a primeira estrofe da 

letra em pauta, que retrata a submissão da mulher e a violência por ela sofrida: 
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Só me dava porrada! 

E partia pra farra! 

Eu ficava sozinha, esperando você 

Eu gritava e chorava que nem uma maluca... 

Valeu muito obrigado mas agora virei puta! 

 

Esse fragmento da música nos remete à violência sofrida por mulheres dentro do lar, 

conhecida como violência doméstica. Na violência doméstica, na maioria das vezes, o 

agressor é o companheiro da vítima.  

Outro fato relevante, que merece ser enfatizado, nessa análise é a segunda linha que 

demonstra o poder soberano do homem sobre a mulher. Além de agredi-la, ele sai impune 

indo “pra farra!”. Compreende-se que o homem age como se ele fosse a própria lei e a mulher 

estava sob a tutela dessa lei, do seu dono. 

Em se tratando da terceira linha eu “eu ficava sozinha esperando você” expressa, mais 

uma vez, a submissão. Além disso, considerando o fato de que a mulher era instruída para ser 

dona de casa e submissa ao marido, independente do que acontecesse sempre ela estava 

pronta para receber seu companheiro.  Isso é possível compreender, também, por meio do 

emprego do verbo no gerúndio - esperando - que demonstram continuidade, ou seja, apesar 

das atrocidades que ela sofria, seguia esperando.   

Até o presente momento temos a concepção, segundo o discurso apresentado na letra 

da música, de uma mulher submissa, de uma mulher casada que se sujeitava a qualquer coisa 

para manter o casamento, até mesmo agressões físicas. Não obstante, além de manter esse 

casamento, ela sempre estava pronta para recebê-lo em todos os sentidos, como esposa, como 

quem cuida dos afazeres domésticos e, também, como quem está preparada para ser vítima de 

novas agressões. 

Essa mulher apresentada é, na realidade, a mulher do século passado, criada e educada 

para manter o casamento por toda vida, pois a sociedade só respeitava a mulher que estivesse 

casada, sem se preocupar com o que acontecia dentro do casamento, pois se tinha a imagem 

de família bem estruturada àquela composta pela mulher e pelo marido, sendo a mulher 

submissa ao seu companheiro. 

Esse discurso de que a mulher é submissa ao homem, segundo Beauvoir (1985, p. 191 

apud ARAGÃO, 2011, p. 73), é presente desde o discurso bíblico: 

 

Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi fabricada com 

uma substância diferente, nem com o mesmo barro que serviu para moldar 

Adão: ela foi retirada do flanco do primeiro macho. Seu nascimento não foi 
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autônomo; Deus não resolveu espontaneamente criá-la com fim em si 

mesmo e para ser por ela adorado em paga: destinou-a ao homem. Foi para 

salvar Adão da solidão que Ele lha deu, ela tem no esposo sua origem e seu 

fim; ela é seu complemento no modo inessencial. E assim ela surge como 

uma presa privilegiada. É a natureza elevada à transparência da consciência, 

uma consciência naturalmente submissa. (grifos nossos) 

 

Além disso, se buscarmos na história veremos que a mulher sempre foi vista como um 

ser inferior. Souza & Rodrigues (s/d, p. 02) ao realizarem um levantamento histórico sobre a 

história da mulher, enumeraram alguns fatores que a colocam como seres inferiores: “na idade 

antiga as mulheres eram consideradas como seres inferiores, na idade média eram 

classificadas como  os ‘portões do inferno’, e mais tarde queimadas como bruxa”.  

Segundo Aragão (2011, p. 81) o funk é um gênero musical que faz “uso de metáforas e 

ambiguidades ao descrever as relações entre homens e mulheres [...]”. Isso é possível perceber 

na música analisada, pois a mulher que se libertou de seu algoz, aqui representado pelo 

marido e pelo casamento, por meio da separação e/ou divórcio era tida, pela sociedade, como 

puta. 

Por meio do seguinte fragmento da música “Eu gritava e chorava que nem uma 

maluca... Valeu muito obrigado, mas agora virei puta!” é possível compreender, 

considerando o discurso ali materializado, que a mulher, por meio das circunstâncias vividas 

foi obrigada a se tornar puta.  

A palavra puta, nesse contexto, não implica, necessariamente, ao sentido literal, ou 

seja, meretriz
133

. Deve-se considerar que as palavras são plurissignificativas dependendo das 

condições de produção. Nesse discurso a palavra puta passa a significar liberdade, já que, 

historicamente, a mulher separada, era tida como puta. 

O discurso da música, em especial “valeu muito obrigado, mas agora virei puta” visa 

demonstrar que apesar do sofrimento da mulher, ocasionado pela violência doméstica sofrida 

tendo como responsável seu companheiro/marido, ela é grata, apesar do sofrimento, por ter a 

alcançado sua liberdade, por meio da separação e se tornado puta, ou seja, uma mulher livre. 

Por meio do discurso da primeira estrofe analisada é possível compreender que a 

mulher, atualmente, não aceita a ser subjugar aos homens. Após ter se tornado puta ela não 

aceita violências, em especial, do companheiro, pois, agora, ela é dona das coisas que 

acontecem em sua vida. 

                                                 
133

 Significado segundo o Dicionário Michaelis. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=puta. Acesso 

em 31 de dezembro de 2013. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=puta
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É possível compreender por meio de algumas marcas linguísticas presentes na música, 

que parte considerável dos verbos presentes na música está no passado – ficava, chorava, 

lavava, passava, gritava – indicando a situação na qual ela estava. Porém é apresentado no 

mesmo discurso algumas, sequências discursivas com verbos no presente – quero ver, quer, 

sou – apresentando a nova condição da mulher. 

Compreende-se, então que o homem praticava uma ação “dava porrada, partia para a 

farra” que tinha como resultado para a mulher “ficava sozinha, gritava e chorava” que teve 

como conseqüência a tomada de decisão “agora eu sou puta”. A última sequência discursiva 

além de apresentar o verbo no presente tem também o advérbio de tempo “agora”, que marca 

o fato de que, apenas agora a mulher tornou-se puta, ou seja, livre.  

Na segunda estrofe da letra do funk em análise temos: 

 

Valeu muito obrigado, mas virei Puta! 

Valeu muito obrigado-gado-gado... 

 

Merece destaque nesse fragmento a sequência linguística “valeu muito obrigado-gado-

gado”, pois em “obrigado-gado-gado” apresenta a zoormofização
134

, que é a descrição do ser 

humano como animal, remetendo a um agradecimento e, ao mesmo tempo, uma crítica, é 

possível compreender o eco por meio da repetição do gado-gado, ou seja, ecoa na repetição 

estendendo a finalização da palavra obrigado-ado-ado-ado que, faz o mote da sonorização e 

traz a palavra gado que se refere a animal irracional.  

Por meio desse discurso pode-se inferir que apesar de tudo o que aconteceu, das 

violências cometidas contra a mulher, ela criou a alternativa de libertação, no canto ecoado da 

“vida de gado” que levava. Antes puta que apanha como gado, a se tornar puta, ela agradece, 

pois iguala o homem ao gado/boi, ou seja, a um ser irracional. 

Na estrofe seguinte da música temos: 

 

se-se-se-se-se-se-se-se um tapinha não dói.. 

eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu falo pra você... 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

segura esse chifre quero ver tu se foder! 

 

                                                 
134

 O termo zoormofização foi utilizado por Couto & Campos-Toscano (2013, p. 21) 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

274 

Podemos inferir, por meio dessa sequência, que há uma intertextualidade, ou seja, a 

criação de um texto com base em outro, com a música Um tapinha não dói, do Bonde do 

Tigrão, um grupo de funk criado em meados de 1999. 

Ao analisar essa estrofe é possível compreender que o discurso “se um tapinha não 

dói...”, remete que apesar da violência sofrida pela mulher, muitas vezes, a sociedade 

fechava/fecha os olhos para tal fato demonstrando que essa agressão não era vista com maus 

olhos pela sociedade, pois o marido tinha direito de repreender sua companheira e o tapinha 

não doía, pois funcionava era um ato de amor. 

Porém com a conquista de leis que defendem a mulher contra agressões e, também, 

pelo fato ter se tornado livre por meio do divórcio, da separação, ou seja, se tornando “puta”.  

Daí o motivo pelo qual é escrito “segura esse chifre quero ver tu se foder!”, esse 

discurso nos faz compreender que, agora, a mulher não está preocupada com o que a 

sociedade pensa acerca da mulher separada/puta, pois ela continuará separada, independente 

da opinião alheia e poderá ter outros companheiros pelos sentidos que ideologicamente 

emanam da palavra chifre. 

Na estrofe seguinte é apresentada uma mulher que era, ou seja,no passado, submissa: 

 

Eu lavava, passava 

Eu lavava, passava... 

tu não dava valor 

tu não dava valor... 

agora que eu sou puta você quer falar de amor. 

agora que eu sou PUTA você quer falar de amor. 

ago-agora que eu sou PUTA-PUTA-PUTA 

 

Observamos que a mulher era a “rainha do lar”, prendada, realizava todos os afazeres 

domésticos. Isso é possível verificar na sequência discursiva “Eu lavava, passava”. Porém, 

apesar de tudo que ela fazia seu companheiro não lhe dava o devido valor, pois a mulher era 

tida como um ser sem valor, daí temos que quaisquer benfeitoria feita por ela não tinha, 

também, nenhum valor. 

É possível compreender que a mulher só se tornou algo de valor, quando se tornou 

“puta”, ou seja, quando alcançou a sua independência. É possível inferir, também, que os 

afazeres domésticos deixaram de ser prioridade dela, pois os afazeres fora de casa, de uma 

“puta” que deve trabalhar fora para se manter, não permitem que ela se dedique, 

exclusivamente, aos afazeres domésticos. 
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 Além disso, a “puta” tornou-se um ser desejado, “agora que eu sou puta você quer 

falar de amor”. Depois de sofrer e ter conseguido alcançar a liberdade o homem deseja 

conquistar a mulher. Porém, o que, agora ela prioriza é sua liberdade. Isso é possível 

compreender quando, ao final da sequência discursiva, encontramos a afirmação e a 

reafirmação de que ela é puta “ago-agora que eu sou PUTA-PUTA-PUTA”, ou seja, uma 

afirmação e reafirmação de que agora ela é livre.  

Compreende-se, com a análise da letra, que apesar de possuir termos de baixo calão na 

composição da letra, termos que agridem a imagem da mulher; o discurso presente é de uma 

mulher vitoriosa que apesar de ser mal vista pela sociedade, para se tornar livre é nomeada de 

puta, contudo enfrenta os preconceitos e declara que se necessário for, para ter liberdade, não 

ser vítima de agressões, se autodenomina puta. 

O segundo funk a ser analisado tem como nome a My pussy é o poder, cantado por 

Vallesca. Ao observar e analisar o título da música chama-nos a atenção, o fato de ser 

composto por uma parte em inglês outra parte em português. O termo pussy, pode ter as 

seguintes traduções, segundo o dicionário Michaelis
135

, boceta, xoxota, ou seja, a tradução 

refere-se ao órgão genital feminino, ou seja, à vagina.  

Considerando isso, podemos compreender o título da música como Minha 

boceta/Xoxota é o poder. O estilo musical funk, segundo Souza & Rodrigues (s/d, p. 10) tem 

como característica: 

 

 [...] o funk mexe com toda a sociedade, tanto no embalo da música, quanto 

na polêmica que tem causado. O estilo de música é para ser dançado com 

sensualidade e em suas letras está à mostra a podridão do mundo e a 

realidade pura vista de maneira real e não com rodeios e enfeites. 

 

Além disso, o funk, geralmente, tem como principal tema de suas músicas a mulher. 

Segundo Couto & Campos-Toscano (2013, p. 27), o discurso utilizado nessas músicas, na 

maior parte das vezes, é machista, “pois a figura feminina é vista como objeto sexual e é 

descrita por meio de termos pejorativos”. 

Porém nem sempre isso acontece. Observamos que a letra da música apesar de utilizar 

termos pejorativos, usando termos para o órgão genital feminino como algo valoroso e, 

também, como objeto de troca, ou seja, algo que produza lucro, pois vivemos em uma 

sociedade capitalista. Percebe-se que a cantora tema intenção de utilizar um discurso 

                                                 
135

DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=pussy acesso em 1º de 

janeiro de 2014. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=pussy
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feminista, em que a mulher é a dona do poder. Isso no discurso se dá por meio da ideologia, é 

a tomada de posição.   

Considerando a constatação analítica, conforme a música o poder da mulher, não que 

seja, mas é considerado historicamente e socialmente como se estivesse no órgão genital 

feminino. Tanto que a libertação se dá pela negação - separação no casamento 1º letra, ou pelo 

controle desse órgão = liberdade de dar, vender ou não, ser puta. 

 A mulher é considerada interessante caso assuma função sexual, segundo Aragão 

(2011, p. 79), “a mulher é interessante se tiver uma função sexual, isto é, se ela estiver 

disposta a assumir o papel de objeto sexual, independente do que ela pensa a respeito disso.” 

Na primeira estrofe da música temos: 

 

Na cama faço de tudo 

Sou eu que te dou prazer 

Sou profissional do sexo 

E vou te mostrar por que 

My-my pussy é o poder 

My-my pussy é o poder 

 

O discurso assumido nesse fragmento da música é de uma mulher disposta a tudo, e 

consciente de seu poder. A mulher é compreendida e/ou assume o papel de fonte de prazer. O 

motivo de ela estar confiante em ser fonte de prazer, se dá em virtude do seu “pussy”, ou seja, 

de seu órgão genital.Observa-se que o órgão feminino é escrito em outra língua, o inglês, e 

isso merece destaque, pois é uma forma de silenciamento, pois nem todos os brasileiros 

sabem a tradução de “my pussy”. 

Segundo o fragmento apresentado a seguir, há dois tipos de mulheres, as inteligentes e 

as burras: 

 

Mulher burra fica pobre 

Mas eu vou te dizer 

Se for inteligente pode até enriquecer 

My-my pussy é o poder 

My-my pussy é o poder 

 

Segundo o discurso apresentado no fragmento, a mulher é burra caso não use o que 

tem de precioso para conquistar o que deseja, ou seja, caso não use seu “pussy” órgão genital 

para alcançar seus objetivos, pois por meio dele a “mulher inteligente” conquista tudo o que 

quer, tudo o que deseja.  



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

277 

Há presente na sequência discursiva a interpelação pelo discurso do capital. É possível 

compreender que a sequência discursiva apresentada é um retrato de uma sociedade de 

consumo/lucro, mesmo que objeto de troca seja a vagina, um órgão do corpo humano. Além 

disso, é possível compreender que as relações de poder presentes em nossa sociedade estão 

ligadas, intimamente, ao dinheiro. 

A estrofe seguinte da música é assim composta: 

 

Por ela o homem chora 

Por ela o homem gasta 

Por ela o homem mata 

Por ela o homem enlouquece 

 

Essa sequência discursiva do texto apresenta as possíveis atitudes que um homem 

pode tomar em virtude dela. A palavra “ela” apresentada na sequência discursiva pode ser, em 

certa medida plurissignificativa, pois pode remeter-se a mulher e também ao “pussy”, ou seja, 

a vagina da mulher. Além disso, pode-se observar o efeito metonímico que produz sentido de 

sussurros e/ou fala erótica.  

A mulher e seu órgão genital tornam-se soberanos, pois o homem chora, gasta, mata e 

perde a sanidade. É possível compreender que o homem, gradativamente vai perdendo o 

juízo, como está escrito na sequência em análise. Além disso, o sexo masculino é visto como 

um ser dominável, e a mulher quando se utiliza de seu órgão genital exerce total poder sobre 

ele, ou seja, muda de posição, ou seja, desconstrói o imaginário de que a mulher é sexo frágil.  

Além disso, o homem, nessa perspectiva proporciona por ela – “pussy” – diversos 

bens, tais como carro, casa, jóias e roupas: 

 

Dá carro, apartamento, jóias, roupas e mansão 

Coloca silicone 

E faz lipoaspiração 

Implante no cabelo com rostinho de atriz 

Aumenta a sua bunda pra você ficar feliz 

 

A mulher, segundo esse discurso, é vista como um objeto de troca, ou melhor, seu 

“pussy” é visto como um objeto de valor que a mulher inteligentemente usa para dominar o 

homem e, também, para que ela consiga uma vida confortável com carro, apartamento, jóias e 

mansão. Observa-se que o discurso presente na música sobrepõe-se ao discurso machista e da 

sexualidade. De acordo com Couto & Campos-Toscano (2013, p. 28), “o enunciador também 

apresenta uma crítica à mulher consumista, interesseira que se submete aos caprichos do 
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homem em troca de artigos de luxo, o que caracteriza o ambiente em que vivem”. Voltamos, 

aqui, aos efeitos da sociedade capitalista e ao discurso de que a felicidade não é fruto de um 

estado de espírito, mas é proporcionada por bens e por estar dentro dos padrões estéticos 

impostos pela sociedade. 

Há um discurso de corpo perfeito, da mulher perfeita, pois não é qualquer mulher que 

consegue negociar seu objeto de troca, seu “pussy”. Quando ela consegue negociar o homem 

que por ela faz tudo investe no corpo da mulher por meio de cirurgias plásticas, de 

tratamentos estéticos. 

Aragão (2011, p. 79) afirma que a mulher, segundo o discurso produzido pelo funk, 

para ser considerada livre, deve “assumir-se sexualmente, insinuar-se, oferecer-se aos homens 

em função de seus atributos físicos. Os padrões de beleza tornaram-se neurose.” 

Além do exposto, o discurso apresentado torna-se também uma maneira de realizar 

uma propaganda do “pussy”, reafirmando o poder de dominação do órgão genital feminino 

sobre o homem: 

 

Você que não conhece eu apresento pra você 

Sabe de quem tô falando? 

My-my pussy é o poder 

My-my pussy é o poder 

 

Por fim, a música finaliza com a seguinte frase: 

 

Rasta no chão, rasta no chão, rasta que rasta que rasta que rasta no chão... 

 

De outro modo, o discurso inscrito nessa sequência da música nos faz compreender 

que o homem é visto como um ser irracional que age por meio de instintos, mais 

especificamente por instinto sexual, pois ele é controlado – isso é possível perceber desde o 

início da análise dessa música – pelo “pussy”. 

Vimos que o processo de torná-lo irracional acontece de maneira gradativa, porém, 

quando chega no último estágio ele é totalmente dominado por seu instinto sexual, fazendo o 

que é proposto pela mulher. Nesse momento é possível compreender, se compararmos com 

música anterior – Larguei o meu marido – vimos que a mulher se liberta da vida de animal – 

gado – por meio de seu poder sexual e inverte-se os papéis, pois o homem torna-se um ser 

rastejante, ou seja, um animal.  
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No que se refere à mulher, após analise dessa música, é um ser que tem consciência do 

poder que exerce sobre o homem. Ela, aqui, é tida como dominadora e interesseira, pois 

consegue todos os seus objetivos por meio de seu órgão sexual. 

Além disso, é possível compreender que há certa interdiscursividade com a Bíblia, 

pois no final da música é repetido “rasta no chão, rasta no chão [...]”, inferindo a presença da 

serpente que induziu a mulher e, indiretamente, seu companheiro ao pecado. Considerando 

essa inferência, a mulher é tida como a responsável pelo homem perder a sanidade e cair no 

pecado, ou seja, por desejar o “pussy” o homem perda o juízo. 

 

Considerações Finais 

Observou-se que os meios de comunicação de massa têm auxiliado para que haja, 

constantemente, uma (des)construção do imaginário de mulher. Porém, nem sempre, esse 

imaginário condiz com a realidade. 

As condições de produção dos materiais significantes analisados foram consideradas, 

pelo fato de que quem produz determinado discurso está inserido num espaço/tempo 

ideologicamente marcado e, por isso, fazer essa consideração é pertinente. 

No recorte, do corpus, formado pelas músicas de Valesca Popozuda  - Larguei o meu 

marido e My pussy é o poder, podemos extrair que a primeira música apresenta um discurso 

relacionado à liberdade. Na materialidade das sequências linguísticas analisadas é possível 

compreender que largar do marido foi sinônimo da mulher tornar-se puta, entretanto o termo 

puta, nesse contexto, sob o nosso parecer é similar a liberdade. Pois, ao tornar puta a mulher 

libertou-se, em partes, conforme a música da submissão masculina e das violências nas quais 

eram submetidas. Obviamente, não consideramos, empiricamente, que ser puta é ser livre, 

mas, no caso, como pode ser conferido na análise, o próprio fato da sociedade ocidental 

capitalista, na qual estamos inseridos, relegar a puta a um lugar marginal, ser puta pode 

representar uma posição de resistência, ou uma ironia na relação com os sentidos 

estabelecidos socialmente. 

 Na segunda música analisada My pussy é o poder, considerando o título e a análise 

realizada, entendemos que a mulher utiliza seu órgão genital como uma fonte de poder pelo 

qual ela pode conseguir alcançar qualquer objetivo. A mulher, sob a perspectiva apresentada 

na sequência discursiva analisada assume-se sexualmente. É presente nessa sequência a 

interpelação do capital, pois a felicidade está, intimamente, ligada ao ter, ao poder 

proporcionado pelo capital e o pussy é o objeto de troca para alcançar o que a mulher deseja, 
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ou seja, a ideologia produz um efeito de evidência na interpelação dessa mulher, e é por isso 

que ela acredita que a pussy  é poder. 

Observa-se, ao analisar as músicas selecionadas como discurso que a cantora, Valesca 

Popozuda, utiliza-se de palavras de baixo calão – puta, pussy - para demonstrar que a mulher, 

atualmente, alcançou espaço de dizer. É apresentado, nas sequências, em pauta, um discurso 

feminista no qual a mulher conquista o poder, liberta-se dos paradigmas sociais da sociedade 

patriarcal/machista em que está inserida.  

Ao utilizar palavras de baixo calão é uma forma de demonstrar que a mulher, hoje, 

tem liberdade de expressar sua opinião, tem voz e, também, tem vez, apesar das dificuldades 

que, ainda hoje, enfrenta. 
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Resumo 

A partir da emergência histórica da obesidade como objeto de saber e alvo do poder, busca-se 

compreender as formas midiáticas envolvidas no seu controle. A prevalência das diversas 

gradações do sofrimento sugere controles contínuos com participação dos mídias, 

especialmente com a introdução das novas tecnologias da comunicação. A descrição das 

estratégias do programa Bem Estar (TV Globo) e do quadro Medida Certa (Fantástico, TV 

Globo) permite identificar um duplo movimento de convergência entre técnicas políticas que 

se pretendem objetivas e totalizantes e técnicas subjetivas de individuação. Conclui-se, que os 

dispositivos midiáticos tornam-secada vez mais interativos e propõem modos de conduta 

disseminados para a audiência ampla permitindo aos programas televisivos também 

continuarem regulando a vida, em escala individual e cotidiana. 

 

Palavras-chave: Obesidade; Narrativas biomidiáticas; Dispositivos biopolíticos 

 

 

Introdução 

Contrariando qualquer perspectiva evolucionista sobre a experiência corporal, 

lembremo-nos, de antemão, que a corporeidade é uma realidade mutante de uma a outra 

sociedade, de um a outro tempo, de um a outro lugar, constituindo-se, muitas vezes, por saltos 

e descontinuidades. Há, em outros termos, uma historicidade dos corpos e dos sujeitos, algo 

que o projeto fundante de Michel Foucault tão bem demonstrou. 

Ao mesmo tempo, é notória a relevância assumida do tema da obesidade nos meios de 

comunicação nos últimos anos com perceptível prevalência de estratégias responsabilizando 

os indivíduos pelos cuidados corporais consigo mesmo. 

 

A primeira especificidade da utopia norte-americana tem a ver com o 

controle de si mesmo pelo corpo, em razão do enfraquecimento dos 

controles institucionais e de sua substituição pelo mercado. O controle do 

corpo só é possível por uma nova disciplina, uma nova moral, moral do 

controle do self pelo self a serviço de uma ordem social harmoniosa 
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generalizada. O self “natural” saberá opor-se vitoriosamente ao mercado 

(SFEZ, 1996, p. 68). 

 

Neste sentido, interessamo-nos pelas narrativas midiáticas atravessadas pelas técnicas 

terapêuticas adotadas no controle da obesidade que servem aos processos mais amplos de 

biossociabilidade (RABINOW, 1999). Entre estas narrativas destacamos aquelas que apelam 

cada vez mais à produção e dramatização da realidade (FELDMAN, 2008) na pedagogização 

dos cuidados sanitários com o corpo.  “Realidade essa mediada, produzida e dramatizada por 

códigos estéticos e suportes audiovisuais cujas fronteiras também estariam se tornando 

indistintas” (FELDMAN, 2008, p. 3).  

Considerando os aspectos apontados acima, indagamos de que forma as mídias 

participam das estratégias globais e individuais de controle da obesidade. Afinal, como as 

mídias, seus conteúdos e formas de mediação, serviriam aos controles biopolíticos da 

obesidade? Inicialmente, realizamos uma breve genealogia da obesidade destacando sua 

problematização social e política como objeto de saber e alvo dos poderes. Em seguida, 

apontamos a articulação de estratégias globais e individualizantes de controle, em outras 

palavras, a convergência entre técnicas políticas que se pretendem objetivas e totalizantes e 

técnicas subjetivas de individuação a partir da descrição dos produtos Bem Estar e Fantástico, 

ambos exibidos pela TV Globo.  

 

A questão biopolítica da obesidade 

Na passagem entre a Modernidade (XVII) e a contemporaneidade podemos perceber 

disparidades na percepção do corpo obeso. Da idade moderna até nossa época, interessa-nos 

descrever o nascimento da obesidade como acontecimento agregador de aparatos diversos e 

heterodoxos que a identificam, na atualidade, como uma patologia epidêmica de proporções 

globais, exigindo estratégias individuais e coletivas para seu controle. Emerge um novo objeto 

de saber e investimento de poder, pois as implicações da obesidade para os doentes 

desdobram-se em condutas de sobrevivência, em outras palavras, modos específicos 

desubjetivação. 

Desde o século XVIII, inúmeras medidas administrativas são estabelecidas pelos 

governos para controle e intervenção nos processos da vida das populações dos países. No 

“limiar da modernidade biológica” (FOUCAULT, 1988, p.134), a vida entra no domínio dos 

cálculos e o poder-saber se torna um agente de transformação humana com a instauração de 

um biopoder (FOUCAULT, 1979). Neste sentido, descrever o nascimento da obesidade 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

284 

implica acompanhara constituição de um objeto de saber, ao mesmo tempo efeito e 

instrumento de relações de poder, que induzem determinadas formas de vida em torno do 

corpo saudável. 

De modo inaugural, o século XIX viu nasceremos números e os cálculos acerca do 

corpo. De saída, as circunferências, os volumes, os contornos do corpo ligados ao olhar foram 

atravessados pela referência numérica. O peso irá predominar a partir de 1840. “A referência, 

ainda que mental, ao peso é, no entanto, determinante. Isso altera radicalmente a maneira de 

olhar e avaliar” (VIGARELLO, 2013, p. 202). Em especial, uma relação irá se consolidar: a 

escala de peso em relação à altura (IMC), apesar da ausência de menção mais sistemática à 

estética até então. 

A segunda metade do século XIX foi responsável por instaurar a obesidade mundana, 

mas também a científica. Ao mesmo tempo em que a obesidade se torna objeto corriqueiro em 

sua observação diária por meio do olhar ou dos espelhos, ela também está submetida à 

experiência e aos cálculos, tornando-se objeto de conhecimento especializado e propondo 

modalidades e níveis de tratamento para quaisquer outras patologias. 

Já no século XX, a história do corpo é a de sua medicalização. “A medicina se tornou 

um guia de vida concorrente das tradicionais direções de consciência. Ele promulga regras de 

comportamento, censura prazeres, aprisiona o cotidiano em uma rede de recomendações” 

(MOULIN, 2008, p.15). O aumento regular da longevidade e o progresso nos conhecimentos 

sobre o funcionamento do organismo justificariam as regulações propostas pela medicina para 

a vida ordinária. Essas recomendações dissolveram as doenças reduzindo, por exemplo, sua 

concentração na infância, e as diluíram no espaço, antes localizadas em focos de infecção, 

como representaram os hospitais. Para a autora, mais que eliminar as doenças, nós as diluímos 

em diversas graduações capazes de definirem o corpo como nem doente nem são. 

Assim,modificamos radicalmente a experiência das enfermidades. Uma dessas novas 

experiências inauguradas desde a Segunda Guerra é a do paciente com doenças crônicas: 

cardiovasculares, reumáticas, endócrinas, cancerosas. Neste caso, as doenças não estão 

totalmente eliminadas, mas aprende-se cotidianamente a prolongar a vida, administrando 

condutas mais adequadas para este fim. “Em doenças tão diferentes, o ponto comum é a 

sujeição a procedimentos de sobrevivência. O doente se torna parceiro do perito e completa 

um saber livresco por suas aprendizagens pessoais” (MOULIN, 2008, p.37). Enquanto 

indutora de outras doenças e comorbidades, a participação dos acometidos pela obesidade é 

imprescindível e desloca a experiência do obeso. 
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Neste contexto de nova experiência das patologias crônicas, um fenômeno caracteriza 

fortemente a obesidade no mundo atual: sua condição de doença epidêmica largamente 

disseminada que varia conforme classe, gênero e idade, masque a todos pode acometer.Trata-

se de um fenômeno, inicialmente social. No Brasil, segundo dados da pesquisa Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (BRASIL, 

2013), a obesidade cresceu 54% entre 2006 e 2012 e atinge 17,1% da população do país. Mais 

da metade dos brasileiros com mais de 18 anos está acima do peso: 18% das mulheres estão 

obesas e, entre os homens, a obesidade é de 16%. 

De acordo com Márcia Silva (2001), desde o século XIX, as tabelas de base são 

atualizadas a partir de levantamentos extensivos em dados coletados pelas companhias de 

seguradora em homens e mulheres economicamente ativos. A partir do mundo do trabalho e 

das concessões de apólices, a saúde transforma-se em sinônimo da capacidade objetivável de 

rendimento, reduzindo a dimensão existencial. Além disso, as tabelas, que antes eram 

aplicadas a populações específicas, propagam-se. 

As gradações desfazem a linha clara que limita a faixa normal daquela anormal e 

demandam ao sujeito um processo de constante aprimoramento para se afastar dos riscos. 

Além disso, a virtualidade desse corpo implica um trabalho contínuo de avaliação dos perigos 

inerentes a cada modo de vida. O objetivo é investir o capital biológico individual ou coletivo 

da espécie para evitar a degeneração. Por mais magros que sejamos, estamos sempre no limite 

ou na iminência de nos tornarmos obesos, nós e nossas gerações futuras.Todos, desafiados 

coletivamente, estariam convocados à guerra contra o flagelo social e planetário. Assim, a 

obesidade apresenta sua face política à medida que percorre o corpo social.  

 

Invasão rastejante, pouco controlada, atribuída tão ao consumo desenfreado 

quanto aos modos de vida, essa mudança atiça ainda mais o olhar sobre o 

obeso, cujo mal “perturbaria” a comunidade: trata-se de um doente social, 

um indivíduo sem vontade, incômodo e dispendioso (VIGARELLO, 2012, p. 

319). 

 

Assim, diante do obeso dispendioso, desde meados o século XX, é preciso emagrecer 

a sociedade!  “Seja como for, o tema invasivo dá as cartas. A obesidade passou a ser uma 

‘ameaça sanitária’, uma epidemia que se alastra rastejante, dissimulada, um ‘flagelo 

planetário’” (VIGARELLO, 2012, 321). Para o autor, duas expressões fixam a imagem da 

obesidade: “flagelo social” e “desafio à sociedade”. 
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Em resposta aos desafios, diversas instituições propõem guias para condutas mais 

saudáveis por meios das mais variadas narrativas e discursos. Estado, mídia, empresariado e 

medicina prescrevem diferentes roteiros para os indivíduos mobilizarem condutas com vistas 

a atingirem uma vida mais saudável, afastando-se dos riscos da obesidade. No entanto, é 

responsabilidade do indivíduo zelar pela própria saúde e agir quando necessário. “Talvez 

chegue um dia a fazer de cada um o médico de si mesmo, tornando a iniciativa e as decisões 

com pleno conhecimento de causa” (MOULIN, 2008, p. 16). 

 

Espetáculos do cuidado sanitário com o corpo: da telemedicina ao reality show 

Atualmente, notamos a efervescência de narrativas em torno da obesidade que se 

manifestam em inúmeros formatos: autobiografias, telemedicina, reality shows, 

entretenimento, jornalismo, redes sociais. Nelas, relacionam-se a experiência vivida, as 

terapêuticas clínicas e as políticas públicas sanitárias de controle da obesidade. Em sua 

maioria, elas dão vida à grande parte dos modos de viver em nosso tempo. 

Recentemente (mas nem tão recentemente assim), os canais da TV aberta se voltam 

para temas como a qualidade de vida, a saúde e a estética, principalmente durante as manhãs. 

Há mais tempo, estão disponíveis canais pagos sobre saúde e qualidade de vida. As mudanças 

na grade, antes dedicada ao público infantil, incluíram opções de programas de culinária, 

sobre saúde, talk-shows, noticiários. Uma destas propostas, endereçada àqueles que se 

interessam pelos saberes especializados em aspectos sanitários da vida cotidiana, é o 

programa Bem Estar (TVGlobo).Fortemente vinculados ao campo biomédico, os peritos 

respondem às perguntas da audiência ao mesmo tempo em que ensinam didaticamente, como 

se conduzir em relação aos temas abordados.  

Os peritos estão à disposição de toda a audiência, que pode participar especialmente 

por meios digitais. No site, além de reportagens, notícias e material de divulgação, têm 

destaque as formas de participação dos telespectadores. Além dos comentários ao material 

disponível no site, a participação acontece principalmente com envio de perguntas para os 

especialistas sobre os temas (médicos) propostos para edição, consultando os saberes 

instituídos: “Você no Bem Estar: mande sua pergunta com vídeo ou foto”
138

. A partir das 

questões enviadas e questões gerais propostas, o programa é estruturado.  

As categorias de temas, a partir das quais as informações estão distribuídas no site do 

programa, dividem-se em reconhecíveis especialidades médicas na opção Assuntos: 
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alimentação, atividade física, cirurgia plástica, cirurgia geral, coração e circulação, 

dermatologia, endocrinologia, infectologia, neurologia, odontologia, oftalmologia, oncologia, 

ortopedia, ouvido, nariz e garganta, pediatria, pneumologia, proctologia, psiquiatria, saúde da 

mulher, saúde do homem e saúde dos idosos.
139

 

Paralelamente ao predomínio dos depoimentos dos especialistas nas reportagens, a 

opção do menu principal Perdi Peso, Ganhei saúde centra-se em outras estratégias 

discursivas.  Desde o início das veiculações nessa guia, 17 reportagens trouxeram relatos de 

como obesos que conseguiram emagrecer. Parte delas é resultado de dados, relatos, imagens e 

vídeos enviados pelos telespectadores através do Você no Bem-Estar. Marcelo Bernadini 

decidiu perder peso ao atingir 110 quilos e começarem as complicações sociais e físicas. 

“Comia muito bolo, fritura, churrasco todo final de semana, cerveja. Hoje estou mais regrado, 

como pão integral, arroz integral, bastante fruta, legumes, e pedalo bastante, todo dia estou 

pedalando”
140

. A situação problemática social e sanitária é contornada por meio do esforço do 

indivíduo que assume a responsabilidade pela própria saúde.  

Em outros casos, as narrativas sugerem que acompanhamos estórias “vividas ao vivo”, 

estórias reais e seriadas de pessoas comuns que ganham visibilidade na medida em que têm 

seu desempenho avaliado midiaticamente. Neste caso, entre as temáticas e personagens que 

povoaram o programa nos últimos doze meses, o ex-jogador de futebol Alfredo Halpern 

contou com a ajuda de especialistas para sair da obesidade, expondo a própria vida, em 

capítulos, na televisão. “Depois de tantos anos sofrendo com o peso, ele tomou a decisão de 

que era o momento de mudar - segundo os médicos, essa atitude é o primeiro passo para quem 

quer emagrecer”
141

. 

Periodicamente, o convidado recebia orientações e era avaliado com veiculação 

seriada do seu caso. A “hora da verdade” é considerada o momento de subir na balança e 

medir as circunferências. Mas ela também era produzida com outros métodos incluindo 

exames, medições do corpo, comparações de imagens, descrições de sensações etc. Um mês 

após iniciar o programa de reeducação, a reportagem do programa informa a perda de peso e 

os ganhos na qualidade de vida: menos peso é sinônimo de diminuição dos graus de 

hipertensão arterial. A partir da reportagem, os peritos no estúdio reavaliam o desempenho do 

                                                 
139

g1.globo.com/bemestar. 
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“paciente midiático”, acenando com possibilidades de novas ações de superação que, por sua 

vez, sugeririam outros ganhos, além da redução da hipertensão.  

Gabriela Natanshon (2005) nos lembra que é fácil constatar o crescente número desses 

veículos temáticos que se baseiam em teleconsultas. Além de orientação médica através de 

diversas vias (fax, telefone, carta, e-mail), o termo designa “uma articulação entre um espaço 

não-midiático (...) e um midiático, entre a intimidade de uma prática institucionalizada e a 

publicidade do cenário, do espetáculo” (p.301).  

 Recorrentes no programa Bem Estar e outros similares, as teleconsultas materializam 

uma proposta de contato com a audiência: interlocutores leigos indagam os peritos que 

respondem a questões também comuns àquelas da audiência ampla. Os especialistas procuram 

esclarecer os questionamentos, reportando termos, exemplificando, metaforizando e propondo 

condutas.  

A pedagogia do discurso médico também manifesta-se em outros aspectos da 

linguagem televisiva. Como em outras situações, o programa recorre a elementos 

cenográficos para “ilustrar” patologias e terapias. As pedagogias por meio de imagens do 

corpo já são conhecidas. Resguardadas as diferenças de contexto, como na pintura de 

Rembrandt– A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, onde os alunos em formação médica estão ao 

redor do cadáver e o observam a partir das orientações do médico, –a audiência televisiva,em 

contínua formação para cuidar de si mesma, coloca-se ao redor de imagens e tem o olhar 

direcionado pelo perito. Além disso, se a audiência não está mais presente fisicamente como 

nas lições de outrora, agora ela encontra-se distribuída, pois participa por meio de todos os 

tipos de técnicas digitais e analógicas de sondagem. 

O programa vale-se de elementos visuais característicos do meio televisivo para 

descrição do equilíbrio dos hormônios no intestino (nas cores amarela, rosa e verde) e 

explicação dos cortes e das suturas (vermelho) ao representar os procedimentos relativos à 

cirurgia bariátrica
142

. Uma imagem funcional do corpo substitui o cadáver de Rembrandt, e 

permanecem os peritos em formação contínua ao seu redor. 

Como na lição de anatomia, as mãos dos doutores anatomistas canalizam a atenção do 

telespectador, apontando para onde e para o que olhar. De diferentes formas, temos ainda 

marcas de práticas pedagógicas ligadas à saúde. Para Natanshon (2005), a didatização é uma 

marca do discurso médico-midiático. “O que infundem esses programas, basicamente, é 

                                                 
142g1.globo.com/bem-estar/videos/t/edicoes/v/entenda-como-e-feita-a-cirurgia-bariatrica/3269655/ 
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segurança e confiança, tanto nos instrumentos científicos como nos atores e donos do saber, 

os médicos”.  

Ao mesmo tempo, conforme as considerações de Sibilia (2007) acerca de uma imagem 

quase digital da cirurgia plástica, também percebemos uma imagem asséptica e virtualmente 

indolor da cirurgia bariátrica quando “mostra-se apenas a reluzente ‘versão final’, o resultado 

como uma bela imagem bem construída, enquanto são silenciados os rudes métodos que foi 

preciso implementar para conseguir tal façanha” (2007). Temos agora uma imagem purificada 

da carne, do sangue, das dores, dos hematomas para o ensino para a explicação da terapia, por 

hora centrada nos ciclos hormonais envolvidos no procedimento.  

 

 

Figura 1 – Quadro Bem-Estar (TvGlobo) 

 

Além daqueles formatos próximos à “telemedicina”, outros gêneros também 

disponibilizam experiências de condutas sanitariamente corretas. Para Ilana Feldman (2007), 

os reality shows têm se transformado em presença constante. Por meio de múltiplos formatos, 

gêneros híbridos e convergência de mídia, o imperativo do emagrecimento capilariza-se 

penetrando no corpo social até os mais íntimos cuidados.  

O quadro Medida Certa, exibido no Fantástico, revista semanal da Rede Globo, 

apostou na convergência de mídias com o propósito de oferecer uma experiência pública de 

transformar não apenas o corpo e suas medidas, mas também outros aspectos da vida social e 
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psíquica. Dois apresentadores do programa tiveram 90 dias para “reprogramarem” o próprio 

corpo com a ajuda de peritos. Edições seguintes tiveram a participação de outras celebridades. 

Em alguns casos, elas competem entre si,tomando como critério os melhores desempenhos na 

melhora da saúde do corpo.  

As celebridades são os principais articuladores de uma cadeia de eventos públicos, 

entrevistas, reportagens, depoimentos, campanhas educativas, softwares que expandem a 

todos o imperativo do cuidar-se. Por meio desses mobilizadores, o homem comum é 

capturado em sua experiência quando se dá a ver. Pautado nas demandas de interatividade, o 

aplicativo da marca Medida Certa tem como proposta reprogramar, de maneira infinitesimal, 

a conduta dos indivíduos. Premiado internacionalmente
143

, o aplicativo visa a que 

 

cada usuário passe exatamente pela mesma experiência vivida pelos 

apresentadores com as ferramentas necessárias para que cada um reprograme 

seu próprio corpo em 90 dias. A partir dos dados e do perfil de cada usuário, 

o aplicativo programa um roteiro personalizado de atividades físicas para 

cumprir o objetivo determinado. Gráficos e ferramentas permitem que ele 

acompanhe o seu desenvolvimento. O aplicativo oferece calculadoras para 

índices de massa corporal, gordura e gasto calórico; notificações para que se 

alimente em intervalos regulares; contador de passos; receitas saudáveis; 

dicas de compras inteligentes no supermercado; lista de músicas para ouvir 

enquanto se exercita. Quem enfrenta dificuldades para cumprir as metas 

pode gravar um desabafo em vídeo e dividir sua experiência com mais 

usuários nas redes sociais. Tudo isso, antes exibido na TV, agora cabe dentro 

do bolso, no celular.
144

 

  

 Além de acompanhar o programa semanalmente, os espectadores também poderiam 

converter-se em usuários do aplicativo virtualizando o próprio corpo na maquinaria de 

cálculos do software. Trata-se da oportunidade de individualmente reconstruir a mesma 

experiência vivida pelos apresentadores, desenvolvendo uma trajetória própria de dados 

virtuais que resultam em gráficos, números, listas musicais, depoimentos, tudo isso por meio 

de uma tecnologia de bolso. Em ambos os casos, a conduta dos indivíduos em busca de 

melhores condições de saúde está no centro dos cálculos. A gestão de si mesmo e da própria 

conduta configuram a maior aplicabilidade. Esse foco sobre o indivíduo comum e sua 

performance decorre da preocupação em garantir a reprodução e sobrevivência da espécie 

(FELDMAN, 2007). Segundo a autora, as estratégicas contemporâneas privadas e 

individualizadas 

                                                 
143 Festival Internacional de Criatividade em Cannes (2012) na categoria “Mobile – Entretenimento, Estilo de 

Vida e Lazer” 
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g1.com.br/fantastico 
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disseminam como técnicas de auto-gestão, pautadas por valores empresariais 

de custo-benefício e por demandas de otimização do desempenho e 

atualização permanente, quando o indivíduo torna-se um empreendedor de 

si, tomando a si mesmo como seu próprio produtor de rendimentos, ou 

mesmo como produto de seus rendimentos. Dentre essas técnicas de auto-

gestão, teriam destaque as estratégias de “marketing pessoal” (...) e a 

administração dos riscos que ameaçariam esses mesmos commodities. 

(FELDMAN, 2007)[grifos da autora] 

 

Considerações finais 

No percurso entre a telemedicina e os aplicativos de gestão de si, se insinua, uma 

lógica dos reality shows. Os aplicativos são então espécies de reality shows quando portáteis, 

móveis e conectados às redes sociais: enquanto dispositivos biopolíticos, designam um duplo 

movimento de convergência entre técnicas políticas que se pretendem objetivas e totalizantes 

e técnicas subjetivas de individuação. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que propõem 

modos gerais de governo das populações, estabelecem tecnologias individualizantes. 

Atualmente, o regime de visibilidade plástico e plural do reality show e seus efeitos próprios 

conformam diversas propostas de individuação, como os aplicativos móveis articulados a 

produtos audiovisuais ou outros formatos.  

Como mescla de conexões e inserções, o aplicativo Medida Certa garante treinos 

individuais (recomendáveis para a faixa etária, gênero, peso, altura, etc.), agendáveis e 

compartilháveis nas redes sociais. Periodicamente, estão disponíveis informações para 

consumo direcionado e coerente com ideais de qualidade de vida. As dificuldades em seguir 

as orientações podem ser também compartilhadas com toda uma rede de gadgets móveis, 

chegando, em alguns casos, a serem exibidos no quadro do Fantástico. Desse modo, 

encontram-se articulados dois dispositivos midiáticos e biopolíticos, o televisivo e o móvel. O 

primeiro torna-se interativo e propõe modos de conduta que são disseminados para uma 

audiência ampla. O segundo permite ao programa televisivo continuar atuando e regulando a 

vida, em escala individual e cotidiana enquanto o dispositivo móvel retroalimenta o programa 

televisivo, com temáticas, dados e experiências particulares.  
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Escola e TICs: Desafios Educomunicativos para a Escola Atual145 
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Resumo 

O presente artigo visa fazer uma reflexão em torno de como o auge dos meios de 

comunicação e a sociedade em rede requer grande mudança no campo da Educação. Voltando 

à Educomunicação como campo interdisciplinar que visa à criação de ecossistemas de 

aprendizagem, os quais procuram formar e desenvolver uma visão crítica nos cidadãos da 

sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Tecnología, Sociedade Rede, Educomunicação, Alfabetiza Digital, TICs. 

 

 

Vivemos em uma época em que a convergência e a ascensão dos meios de 

comunicação têm aumentado a quantidade de informações que circulam sobre as realidades 

do povo, os jovens e a sociedade em geral estão imersos em uma onda de tecnologia que tem 

logrado transformar o mundo atual, desde as formas de habitá-lo até as configurações de 

cidadania que nascem a partir daí.  

É um fato que a tecnologia chegou para ficar, não há passo atrás. Por conseguinte, é 

necessário  repensar as dinâmicas sociais e educacionais em uma perspectiva dialógica, na 

qual a tecnologia não seja endeusada como a salvadora ou a solução aos problemas, mas 

também não seja satanizada, negando as novas lógicas de configuração que ela propõe. 

Nesta necessidade de transformação, inevitavelmente a escola ocupa o primeiro lugar 

em termos da necessidade de mudança e, nesta perspectiva, o surgimento da educomunicação 

como um campo interdisciplinar propõe desafios para a educação, de assumir a inclusão dos 

meios de comunicação na educação, em uma perspectiva não instrumental, reconhecendo que 

a educação não é um ato feito mas um ato feito em estado beta, o qual ocorre ao longo da vida 

e em todos os espaços possíveis. 

Uma das necessidades latentes da escola é a alfabetização digital, transgredindo aqui 

a ideia instrumental do termo, da mesma forma como não se trata de aprender a ler e escrever 

para ser alfabetizado, também não se trata de aprender o uso instrumental da tecnologia para 
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Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de 

outubro de 2014. 
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ser digitalmente alfabetizados. É, portanto, uma mudança de paradigma na estrutura do 

sistema de ensino, que permita formar cidadãos críticos para a sociedade contemporânea. 

 

As tecnologias e a sociedade em rede 

É difícil pensar o começo do século XXI sem se remeter às aceleradas mudanças que 

parecem não deixar nenhum espaço da vida social sem alteração. E, com o auge das novas 

tecnologias de informação e comunicação houve alteração das dinâmicas sociais, das formas 

de comunicar-se, de apropriar o mundo e, inclusive, de habitá-lo, gestando novas relações 

com o conhecimento e com a informação. No entanto, o desenvolvimento e avanço das novas 

tecnologias não giram em torno da substituição ou remoção das anteriores, pelo contrário tem 

girado em torno da convergência da mídia  

 

dando origem a um enriquecimento progressivo em termos de quantidade de 

dispositivos, mecanismos e formas de expressão que acabam estando 

disponíveis para os cidadãos-como-emissores e receptores 
147

.(FERRÉS, 

2008, p. 67) 

 

As novas tecnologias, especificamente a internet, têm revolucionado a sociedade, de 

tal forma que se fala agora da sociedade em rede, mesmo quando o termo rede não é novo. 

Como Manuel Castells diz:  

 

as redes são formas muito antigas da atividade humana, mas atualmente 

essas redes ganharam uma nova vida, ao converterem-se em redes de 

informação, impulsionadas pela internet (CASTELLS, 2001, p. 15). 

 

Assim, chegou com isso uma era, da sociedade em rede, um crescimento 

descontrolado das relações e informações que circulam excessivamente no ciberespaço e, sem 

pensar, fazem parte ativa do cotidiano do povo. Nesta época não só se consume informação 

televisiva ou radiofônica, agora a TV, o rádio e inclusive o cinema, fazem constantes 

referências ao mundo da rede, à internet. 

No começo relacionava-se o que aconteceu na rede como “outra realidade”, ou 

“realidade virtual” mas, com o passar dos anos essa outra realidade tomou  força até chegar ao 

ponto de se perder a diferenciação, o “real” não é mais só aquele contato face a face, agora o 

                                                 
147

“dando origen a un enriquecimento progresivo en términos de cantidad de dispositivos, mecanismos 

y formas de expresión que acaban estando disponíbles para los ciudadanos como emisores y receptores 

". 
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real inclui também o mundo cibernético. É tão real o que acontece no bairro, nas ruas quanto 

o que acontece na rede; os limites de partição desapareceram de modo que o que temos é um 

mundo onde todos os espaços relacionam-se com todos, um mundo interconectado. 

Como resultado da sociedade em rede diferentes instituições como, a política, a 

economia, a mídia, a igreja, entre outras, mudaram suas formas de comunicação e 

relacionamento. Assim evidencia-se que a sociedade está tendo tais mutações que têm sido 

uma exigência inevitável adequar-se às necessidades apresentadas pela atual dinâmica, bem 

sugere Castells quando compara a internet com a eletricidade. “Internet é para a nossa 

sociedade o que foi a energia à era industrial” (Castells, 2001). E, nesse sentido, não há 

alternativa que superar os medos que representa o novo e aceitar as vantagens e benefícios da 

mesma. 

No entanto, reconhecendo este cenário de múltiplas mudanças, reformas e novas 

demandas, surgem uma questão que é importante abordar: qual tem sido o papel da educação 

para atender a necessidade de uma nova cidadania que se tece de maneira implícita nesta 

sociedade? 

 

Escola, Educação e Novas Tecnologias 

Infelizmente, há que reconhecer que a escola como instituição oficialmente 

formadora de sujeitos não tem cumprido bem sua tarefa de abrir suas portas interiores para 

acolher as novas demandas que a sociedade apresenta. Ainda está tão hermeticamente fechada 

que cai em um desconhecimento das lógicas atuais, até o ponto em que os jovens ficam 

descontentes e desinteressados por ela. 

E, em um mundo onde a velocidade e rapidez são características primordiais e 

cotidianas é necessária uma educação que atenda ao chamado sedutor de sair de seu cerco e 

abrir as portas ao mundo, pois, 

 

a educação e a aprendizagem não se limitam nem se reduzem  às escolas, às 

bibliotecas, aos livros, ou seja, aos conteúdos. Eles estão muito além, por 

muitas razões. Aprendemos ao longo da vida e mais além dos espaços e 

paredes das instituições, em qualquer lugar e qualquer momento, junto com 

qualquer pessoa disposta a compartilhar
148

. (QUIROZ, 2010, p. 195) 
 

                                                 
148

 “La educación y el aprendizaje no se limitan, ni se reducen a las escuelas, a las bibliotecas, a los libros, es 

decir a los contenidos. Están mucho más allá, por varias razones. Aprendemos a lo largo de toda la vida y más 

allá de los espacios y los muros de las instituciones, en cualquier lugar y en cualquier momento, junto a quien 

esté dispuesto a compartlo” 
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Neste sentido não é possível pensar a educação fora do mundo atual de informação, 

comunicação, produção, recepção etc., em palavras de Guillermo Orozco (2010) 

 

a educação já não só é produto de um ensino, e também não só a resultante 

de uma escolarização. A educação também resulta de outras interações e 

encontros, sobretudo descobrimentos e explorações dos próprios 

educandos.
149

 (OROZCO, 2010, p. 269) 

 

 Por este mundo tecnológico se abrem possibilidades de acesso à informação que 

antes eram impensáveis, informações de diferentes naturezas e que se apresentam por 

diferentes meios e sentidos, no que me refiro a Barbero (2002) quando propõe que 

 

a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois há uma 

multiplicidade de saberes que circulam em outros canais e não pedem 

permissão para a escola para expandir-se socialmente (BARBERO, 2002, p. 

6) 

 

Assim, a educação precisa entender o desafio de compreender e repensar sua função 

social, não pode mais ser o lugar de repressão, obrigação e negação do mundo moderno. Para 

isso é importante pensara educação de um modo emancipador, no qual o modelo tradicional 

que educou nossos pais e avós seja reavaliado e superado, em concordância com as atuais 

necessidades da sociedade e, assim, seja possível apostar por uma educação atual e atualizada.  

A escola está sendo chamada, pois, a reavaliar o modelo educativo e 

comunicativoque prevaleceu na relação docente-estudante equivalente a comunicador-

receptor, já que este tem sido caracterizado por ser uma relação vertical,  onde o docente 

(comunicador) é quem tem o conhecimento e procura depositá-lo na mente de seus estudantes 

(receptor), gerando assim relações de autoridade e de poder, nas quais o estudante é um 

sujeito passivo no seu processo de aprendizagem, basicamente, e em palavras de Paulo Freire 

(1970), tem sido uma Educação Bancária, lembrando que para ele  

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 

ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1970, p 

33) 

                                                 
149

 “La educciónya no sólo es producto de de una enseñanza, nitampocosólola resultante de una escolarización. 

La educación también resulta de otras interacciones y encuentros, sobre todo del descubirmiento y exploraciones 

de los propios educandos” 
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Nessa necessidade de relacionar os campos Comunicação e Educação surge o campo 

da Educomunição, Educação para os Meios ou Comunicacão Educativa, como campo 

interdisciplinar que pretende estudar as fortes relações entre os dois termos para ficar perto e 

propor caminhos de mudança respondendo às necessidades da sociedade contemporânea. 

 

Educomunicação, Comunicação Educativa o Educação para os Meios 

Primeiro, é prudente remeter-se e compreender os termos comunicação e educação 

desde sua etimologia, na qual comunicar vem da raiz latina comunicare, que significa “por em 

comum, compartilhar algo”e  educar de e-ducere que significa “tirar de dentro”.  

Em consonância com isso, a educação deve ser um processo que, além de tirar o 

melhor de cada deve ser baseada no coletivo, em uma participação ativa dos sujeitos, na qual 

o diálogo seja o elemento potenciador do ato em si, entendendo o diálogo na perspectiva 

proposta por Freire, na qual  

 
o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca da, 

ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1970, p 45) 

Em palavras de Delia Crovi Deta (2010), a educação,
150

 “deve ser entendida como 

um espaço para o reconhecimento de e com os outros, um espaço para o diálogo, que também 

é parte de um autêntico processo comunicativo” (CROVI, 2010, p. 120) 

Assim que, o campo de estudo que surge nestas relações é o da Educomunicação, que 

propõe uma integração dialógica dos campos disciplinares de Educação e Comunicação. A 

esse respeito têm-se feito discussões e construções teóricas que permitem avançar, delimitar e 

compreender o tema.  

Na América Latina, especialmente no México, Colômbia, Brasil, Chile e Peru tem 

sido desenvolvida a teorização sobre o tema, até o ponto de ter, no Brasil, uma política 

pública da educomunicação como um direito
151

. 

                                                 
150

 “Debe ser entendida como un espacio para el reconocimiento de y conlosotros, un espacio para el diálogo, 

que también es parte indispensable de un auténtico proceso comunicativo.” 
151

“Um programa cultural destinado a reducir la violencia en lases cuelas públicas fue contratado por laAlcaldía 

de laciudad de San Pablo al Núcleo de Comunicación y Educación de laUniversidad de San Pablo. Entre 2001 y 

2004, educadores y alumnos de 455 escuelashan convivido, por un semestre, conprácticaseducomunicativas 

compartidas por mediadores debidamente preparados. El programa se denomina Educomunicación por las Ondas 

de la Radio (Educom.rádio). Para llevar a cabo sumisión, el NCE-USP ofrecía 96 horas de formación conjunta a 

maestros y alumnos, en doce encuentros de ocho horas losdías sábados, colaborando con maestros y niños en el 

diseño de proyectos educomunicativos para ser aplicados enlas unidades escolares. Más de 800 encuentros 

fueron realizados entres años y seis meses, atendiendo once mil miembros de la comunidad educativa de lared de 
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Há um pouco mais de duas décadas, em um encontro realizado em Santiago do Chile 

foram convocados pela Unicef, Unesco e Ceneca diferentes especialistas latinoamericanos e 

ali definiram que: 

 

educomunicação inclui, sem reduzir-se, o conhecimento das múltiplas 

linguagens e meios pelos quais se realiza  a comunicação pessoal, grupal e 

social. Abarca também a formação do sentido crítico, inteligente, frente aos 

processos comunicativos e suas mensagens para descobrir os valores 

culturais próprios e a verdade
152

 (APARICI, Roberto. 2010. P 9) 
 

Roberto Aparici, professor da Universidade Nacional de Educação a Distância na 

Espanha, fala que “a educomunicação apresenta-nos uma filosofia e uma prática da educação 

e da comunicação baseadas no diálogo e na participação que não requerem só tecnologias, 

mas uma mudança de atitudes e de concepções pedagógicas e comunicativas”
153

 (APARICI, 

2010, P. 17). 

E, não é suficiente incluir as novas tecnologias no ambiente educativo para falar de 

educomunicação, os desafíos que esta presenta à escola estão muito além disso, implicam uma 

transformação estrutural na sua concepção e na relação da educação e da tecnologia. Não se 

trata de reproduzir o modelo tradicional substituindo o quadro negro por um computador, a 

ideia não é ensinar pedagogias antigas com tecnologias modernas, pois uma revolução 

tecnológica sem revolução educativa não teria sentido algum.  Em palavras de Valderrama 

(2010),  

 

a instituição escolar deve considerar os meios em sua dupla dimensão: como 

agentes e como objeto de educação. Como agentes, por transmitirem valores, 

informação, saberes, que são apropriados de diversas maneiras pelas 

audiências; como objetos, na medida em que são suscetíveis de ser ensinados 

na perspectiva de formar uma audiência que compreenda seus gêneros, 

narrativas, formatos, linguagens e que adote uma posição crítica frente aos 

conteúdos
154

 (VALDERRAMA, 2010, p. 9). 

                                                                                                                                                         
escuelas de enseñanza básica de laciudad.” Disponibleenhttp://educa.upn.mx/hemeroteca/sport-mainmenu-

28/127-num-02/198-ismar-de-oliveira-soares 
152

 “Educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se 

realiza la comunicación personal, grupa y social. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, 

frente a losprocesos comunicativos y sus mensajes para descubrirlos valores culturales propios y la verdad.” 
153

 “La Educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y la comunicación 

basadasenel diálogo y en la participación que no requieren sólo de tecnologías sino de un cambio de actitudes y 

de concepciones pedagógicas y comunicativas.” 
154

 “La institución escolar debe considerar a losmediosensu doble dimensión: como agentes y como objeto de 

educación. Como agentes, en tanto transmiten valores, información, saberes que son apropiados de diversas 

maneras por las audiencias; como objetos enla medida en que son susceptibles de ser enseñado sen la perspectiva 

de formar a una audiencia que comprenda sus géneros, narrativas, formatos, lenguajes y que adopte una posición 

crítica frente a sus contenidos.” 

http://educa.upn.mx/hemeroteca/sport-mainmenu-28/127-num-02/198-ismar-de-oliveira-soares
http://educa.upn.mx/hemeroteca/sport-mainmenu-28/127-num-02/198-ismar-de-oliveira-soares
http://educa.upn.mx/hemeroteca/sport-mainmenu-28/127-num-02/198-ismar-de-oliveira-soares
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Trata-se, pois, e segundo as propostas de Bustamante (2007) de edificar 

“ecossistemas comunicativos, que permitam o intercâmbio horizontal entre os agentes, com 

uma intenção educativa, um alto compromisso social e potencial em termos de gestão e 

políticas públicas”
155

 (BUSTAMANTE, 2007, p. 202), pensando em promover  uma educação 

com  competências comunicativas demandadas pela  sociedade contemporânea.  Ecossistemas 

que, tendo como base o diálogo, levem ao reconhecimento do outro, à cultura participativa e, 

nessa medida, que a construção da cidadania seja um fato coletivo, participativo e inerente, de 

fato. 

No entanto, parece haver uma má interpretação da escola frente a este tema, ao 

pensar que o educomunicativo se esgota com uma perspectiva instrumental de uso da 

tecnologia, perspectiva na qual investem tempo, dinheiro e esforços para levar à sala de aula 

aparelhos tecnológicos com o fim de “dinamizar” e “atualizar” o ensino, recorrendo a uma 

alfabetização digital que está centrada no uso instrumental da tecnologia. A escola parece não 

reconhecer que “a alfabetização digital, como qualquer outra, será sempre um processo social 

com repercussões na transformação da própria sociedade”
156

. (GUTIERREZ, 2011,p. 

179).Isto implica superação do uso instrumental e aponta a um desenvolvimento crítico da 

consciência dos jovens, a uma construção de cidadania. Nesse sentido, Jesús Martín Barbero 

(2002) afirma que, “necessitamos de uma educação que não deixe os cidadãos inertes frente 

às poderosas estratagemas de que hoje dispõem os meios massivos para camuflar seus 

interesses e disfarçá-los da opinião pública”
157

 (BARBERO, 2002, p. 7). 

O que implica modernizar a educação, e despertar os jovens para que tenham um 

olhar crítico e questionador da atualidade, permitindo-lhes decifrar o mundo. A educação, em 

palavras de Barbero (2002), é moderna na medida em que seja capaz de desenvolver sujeitos 

autônomos. 

Por tanto, deve-se afirmar que os problemas da escola não estão sujeitos à 

incorporação na maior ou menor quantidade de tecnologia, os problemas da escola estão 

ligados a seu antigo modelo educativo vertical e arcaico, modelo que educou gerações após 

                                                 
155

 “Ecosistemas comunicativos, que permitan el intercambio horizontal entre los agentes, con una intención 

educativa, un alto compromiso social y potencial en términos de gestión y políticas públicas” 
156

 “La alfabetización digital, como cualquier otra, será siempre un proceso social con repercusión esen la 

transformación de la propia sociedad.” 
157

 “Necesitamos una educación que no deje a los ciudadanos inertes frente a las poderosas estratagemas de que 

hoy disponen los medios masivos, para disfrazarlos de opinión pública” 
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gerações como se o tempo fosse estático e as necessidades de cada sociedade não 

transformassem  de geração em geração. 

A escola está sendo chamada então a assumir as mudanças e reavaliar-se em seu 

fazer pois,  

 

“as mudanças tecnológicas produzidas nos últimos vinte anos exigem novos 

planejamentos metodológicos, pedagógicos e comunicativos, que estão além 

do uso de uma ferramenta” 
158

(APARICI e OSUNA, 2010,p. 307) 

 

A educação está sendo chamada a assumir os desafio que a Educomunicação lhe 

propõe, desafios como reinventar seu fazer, contemplando a tecnologia como possibilitadora 

de novos ecossistemas educomunicativos, que permite à escola dinamizar e dialogar além de 

suas paredes institucionais, compreendendo as TICs em uma perspectiva de transformação 

cultural que produz uma sociedade que encontra-se  imersa nelas.  

A este respeito, Carlos Eduardo Valderrama (2011) diz que um dos desafios que 

enfrenta a escola “está dado pela ideia de pôr em diálogo a escola com os meios massivos de 

comunicação e as novas tecnologias da informacão, com outras instituições da sociedade e 

com as dinâmicas da cultura da vida cotidiana”
159

 (VALDERRAMA, 2011, p. 9).Caso 

contrário, a escola continuará a ser o local de passagem, onde vai-se por obrigação, ao qual  

queremos fugir e, desta maneira, é difícil formar cidadãos.  

Recuperar o ideal da escola como “um local de conversa entre gerações, entre jovens 

que se atrevem a levar à escola suas verdadeiras questões e professores que saibam e queiram 

ouvir, convertendo a escola num espaço de memória e de invenção de futuro”
160

 

(TABOSA,2012)é outro dos desafios a serem enfrentados pela escola, sem esquecer que ela 

deve ser um espaço de cidadania, pois, parafraseando Gabriel Kaplún  a escola é espaço de 

cidadania, mas também é um espaço possível de não cidadania, onde se submete e se 

desconhece o outro. 

                                                 
158

 Los cambios tecnológicos producio sen lo últimos veinte años, exigen nuevos planteamientos metodológicos, 

pedagógicos y comunicativos que están más allá del uso de una herramienta” 
159

 “Está dado por laidea de poneren diálogo laescuelaconlosmediosmasivos de comunicación y 

lasnuevasteccnologías de información, conotrasinstituciones de lasociedad y conlasdinámicas de la cultura de la 

vida cotidiana.” 
160

 “Un lugar de conversación entre generaciones, entre jóvenes que se atreven a llevar a laescuela sus verdaderas 

preguntas y profesoresquesepan y  quieranescuchar, convirtiendolaescuelaenunespacio de memoria y de 

invención de futuro” 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

301 

Finalmente, é necessário reforçar a ideia de que a educomunicação “vai além dos  

meios no ensino. Perguntemos pela comunicação no trabalho do educador, no trabalho do 

estudante e nos meios e materiais utilizados”
161

 em palavras de Gabriel Kaplún, 

 

O modelo que se apregoa na educomunicação não contempla a 

educomunicação desde a perspectiva funcionalista tradicional, é considerada 

como um processo horizontal de intercâmbio e compartilhamento voluntário 

de signos, na qual os interlocutores mantêm uma interação democrática e 

igualitária em condições - de liberdade, acesso e participação - nas  que 

forjam relações diagonais comunicativas em total reciprocidade com o 

propósito de entrar em cooperação mental e conseguir um consenso comum, 

dando origem para a existência social (Kaplún 1998  e Beltrán 1990)
162 

 

Neste sentido é que a escola deverá assumir os desafios, além de dotar escolas de 

computadores e tecnologia se trata  de compreender e interiorizar os alcances destes na 

interação educativa e ato pedagógico de ensino e aprendizagem para a formação de cidadãos 

críticos capazes de enfrentar-se conscientemente na era contemporânea. 
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eneltrabajodelestudiante y enlosmedios y materiales utilizados.” 
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 El modelo que se pregona en la educomunicación no contempla la educomunicación en la perspectiva funcionalista 
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Trânsitos imagéticos urbanos
163
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Resumo: 

O sujeito pode inserir-se no mundo através da linguagem, das práticas comunicacionais ou 

caminhando pelas ruas de uma cidade. A rua é uma via de circulação. Trânsito. Quase 

geralmente um espaço público que configura itinerários. Destina-se a não permanência. O que 

se move pode passar. Para Michel de Certeau espaço é um cruzamento de móveis (1998, 

p.202). O que nos leva, junto com ele, a diferenciar espaço de lugar e a pensar a rua como um 

lugar praticado. Ao diferenciar esses termos, não pretendemos opô-los, mas discutir aspectos 

de um único tema, a organização dinâmica de uma sociedade. A diferenciação entre lugar e 

espaço é produzida a partir da apropriação pelo sujeito. Essas interações entre o sujeito e o 

mundo produzem significados e discursos. O aspecto que pretendemos explorar são as redes 

de significados tecidos na ‘rua praticada’. O recorte são os cartazes de rua. 

 

Palavras-chave: Rua; apropriação; cartaz urbano. 

 

 

Introdução  

 A rua é uma via de circulação. Trânsito. Quase geralmente um espaço público que 

configura itinerários. É local de passagem. Destina-se a não permanência. O que se move 

pode passar.  Para Michel de Certeau espaço é um cruzamento de móveis (1998, p.202). O 

que nos leva, junto com ele, a diferenciar espaço de lugar e a pensar a rua como um lugar 

praticado. Ao diferenciar esses termos, não pretendemos opô-los, mas discutir aspectos de um 

único tema, a organização dinâmica de uma sociedade.  

 O sujeito pode inserir-se no mundo através da linguagem, das práticas comunicacionais 

ou caminhando pelas ruas de uma cidade. A diferenciação entre lugar e espaço é produzida a 

partir da apropriação pelo sujeito. Essas interações entre o sujeito e o mundo produzem 

significados e discursos. O aspecto que pretendemos explorar são as redes de significados 

tecidos na ‘rua praticada’. O recorte são os cartazes de rua. 

 Para o desenvolvimento do tema buscarei dialogar com as abordagens das categorias 

tempo e espaço formuladas por Michel Foucault no texto Outros Espaços (2005).A questão 

de partida é: Um espaço pode se tornar uma heterotopia a partir de uma diferenciação (desvio) 

na forma de praticá-lo? 
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Trabalho apresentado no GT6: Corpo, Subjetividade, Mídia e Consumo do VI Seminário de Mídia e Cultura –
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 Tempo e espaço são categorias elementares da experiência humana. Na maioria das 

vezes são percebidas como possuidoras de essência e objetividade. Mas não é bem assim, 

tempo e espaço não são categorias naturais, são construtos sociais que podem variar 

geográfica e historicamente. É a partir dessa noção, que pensamos, juntamente com Harvey 

(2009), tempo e espaço como dependente da ação social. Assim consideramos que o processo 

de produção do espaço liga-se diretamente ao processo de (re)produção da vida. 

 Michel Foucault, em Outros Espaços
164

, demonstra as vicissitudes na forma de 

conceber/perceber o espaço ao longo do tempo.O espaço concebido antes a partir de uma 

noção de localização, que é substituída pela extensão, sobreposta pelo posicionamento.Mas o 

que causa os deslocamentos na percepção e interpretação dessas categorias? Primeiramente, 

não há como atribuir significados objetivos ao tempo e espaço sem levar em conta os 

processos materiais.  

 Muitos são os intelectuais que tem como seu objeto de investigação as profundas 

transformações da sociedade contemporânea. Metáforas temporais e espaciais como 

transformações, rupturas, deslocamentos, continuidades e etc., são recorrentes quando se 

busca entendimentos sobre a trama e a dinâmica da nova organização social.Quando Lewis 

Munford diz em A cidade na História (1991)
165

, “inicia-se esse livro com uma cidade que era, 

simbolicamente, um mundo: encerra-se com um mundo que tornou, em muitos aspectos, uma 

cidade” podemos apreender, entre tantas outras coisas, as mudanças na maneira de 

experienciar o tempo e o espaço.  

 Aludindo sobre os contínuos deslocamentos de sentido dessas categorias, logo no 

primeiro parágrafo de Outros Espaços, Foucault fala que a história foi a grande obstinação do 

século XIX.Isso permite fazer relações com uma concepção historicista e, por que não, uma 

teleologia e buscar conexões com as práticas e conceitos de tempo e espaço daquele período. 

Se assim considerarmos que, o campo teórico e conceitual no século XIX buscava 

compreender sua atualidade como resultado de processos históricos de formação.  Para logo 

conjecturar quais foram os movimentos que contribuíram para uma apreensão de tempo – 

cada vez mais acelerado, e de espaço – cada vez mais flexibilizado da trama atual. 

 Karl Marx, por exemplo, ao refletir sobre a luta de classes, buscou encadeamentos na 

história, supondo uma ordem social preexistente. Marx localiza a dicotomia entre dominador 

e dominado em todas as etapas da história. A oposição entre oprimidos e opressores no 

                                                 
164

Texto escrito por Foucault em 1967, mas só foi autorizada a publicação em 1984.  
165

  Lewis Munford deixa claro que sua pesquisa limitou à civilização ocidental, e mesmo nesse caso, não 

alcançou regiões como Espanha, América Latina, Palestina, Europa Oriental e União Soviética. 
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Império Romano, representados pelos patrícios e plebeus,a disputa entre senhores e servos no 

Feudalismo, chegando ao certame moderno entre burgueses e proletariados. Uma concepção 

linear, determinista e progressista que caminha para a construção inexorável de uma 

sociedade melhor
166

. No caso de Marx o destino manifesto seria a grande revolução 

comunista.  

 Marx era um homem do seu tempo, essencialmente do século XIX. Buscamos através 

dele,nesse fragmento (um pouco arbitrário, talvez),demonstrar o modelo de estrutura de 

pensamento que busca relacionar os fatos do passado com o presente, traçando um destino 

inevitável.Uma concepção em que não é o homem que faz a história e sim a história que faz o 

homem. Quando Foucault fala que “é no segundo princípio de termodinâmica que o século 

XIX encontrou o essencial de seus recursos mitológicos” (FOUCAULT, 2005, p.411) penso 

que ele se refere a essa ideia ‘de incrementação com o tempo’, evolucionista. O tempo como 

categoria fundamental, dialético, contínuo – invólucro do espaço localizado, fixo e pré-

histórico. 

 Pode parecer irônico, mas não despropositado, pensar em um teleologismo. Certamente 

a teleologia tem mais haver com teologia do que com a ciência, mas essa concepção da 

história como constituída de etapas lineares, em constante progresso orientado a um fim, se 

aproxima da doutrina cristã. 

 Seguindo com Foucault, a percepção de espaço no século XIX relacionava-se com a 

noção de extensão. Que é uma noção que privilegia o tempo sobre o espaço. Como vimos em 

Marx o tempo é substancial (outras tradições teóricas do período privilegiam tipicamente em 

suas formulações o tempo, como Weber, Adam Smith e Marshall
167

), tendo o espaço um 

aspecto contingente. Segundo David Harvey, 

 
A teoria social sempre teve como foco processos de mudança social, de 

modernização e de revolução (técnica, social, política). O progresso é seu 

objeto teórico, e o tempo histórico, sua dimensão primária. Com efeito, o 

progresso implica a conquista do espaço, a derrubada de todas as barreiras 

espaciais e a “aniquilação [última] do espaço através do tempo”. A redução 

do espaço a uma categoria contingente está implícita na própria noção de 

progresso. Como a modernidade trata da experiência do progresso através da 

modernização, os textos acerca dela tendem a enfatizar a temporalidade, o 

progresso de vir-a-ser, em vez de ser, no espaço e no lugar (HARVEY, 

2009, p.190). 
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 Essas reflexões partiram de videoaulas, do canal no Youtube Cantinho da História, profa. Anna Gicelle 

Garcia Alaniz – In https://www.youtube.com/watch?v=HPoPcNiRv04. Acessado em 01/07/14. 
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 HARVEY, 2009, p.190. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPoPcNiRv04
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 Voltamos para o presente, que é nosso campo de análise. Para FredericJameson (2004) a 

característica basilar da contemporaneidade é uma crise na experiênci(ação) do espaço e do 

tempo, onde categorias espaciais sobrepõem às categorias temporais – uma espécie de 

domínio do espaço sobre o tempo. Mas como isso se efetiva nos modos de viver? Antes de 

consultar qualquer embasamento teórico, busquei refletir sobre a minha relação cotidiana com 

tempo e o espaço: O tempo para mim é sempre ausência de tempo. E a busca pelo tempo 

perdido interfere na minha experienciação do espaço. Mas o tempo é o instante, o presente, o 

momento. O espaço é uma categoria mais difícil de assimilar, apesar de ser apreendido a 

partir de categorias mais objetivas do que o tempo: como direção, forma, área, padrão, 

volume, etc. Talvez seja por isso a dificuldade de pensar o espaço de forma abstraída. De toda 

forma, o espaço se apresenta para mim a partir da relação com o tempo-instante, por exemplo, 

o tempo que gasto para me deslocar de casa ao trabalho... Assim ficou difícil diferenciar o que 

é tempo e o que é espaço! 

 De forma bem superficial, a única constatação é que, com certeza, o meu modo de 

perceber, conceituar e experienciar o tempo e o espaço está em crise. As novas tecnologias de 

informação e transporte, os novos modos de produção, a gestão e organização do trabalho, as 

novas práticas relacionais da sociedade, tudo isso afeta o modo de experienciar o tempo e o 

espaço.  

 O espaço na contemporaneidade, seguindo Foucault, é concebido a partir de relações de 

posicionamento.  “Estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do 

próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso”. A época atual é tida mais próxima de 

uma “rede que interliga pontos e que entrecruza sua trama do que de uma via que se 

desenvolverá através dos tempos” (FOUCAULT, 2005, p.411-412). O ponto que queremos 

destacar nessa análise foucaultiana é que ela se aproxima da concepção de espaço como lugar 

praticado.  

 

Foi com Bergson, ou mesmo antes, que isso começou. O espaço é o que 

estava morto, fixo, não dialético, imóvel. Em compensação, o tempo era 

rico, fecundo, vivo, dialético. A utilização de termos espaciais tem um quê 

de anti−história para todos que confundem a história com as velhas formas 

da evolução, da continuidade viva, do desenvolvimento orgânico, do 

progresso da consciência ou do projeto da existência. Se alguém falasse em 

termos de espaço, é porque era contra o tempo. E porque "negava a história", 

como diziam os tolos, é porque era "tecnocrata". Eles não compreendem que, 

na demarcação das implantações, das delimitações, dos recortes de objetos, 

das classificações, das organizações de domínios, o que se fazia aflorar eram 

processos − históricos certamente − de poder. A descrição espacializante dos 
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fatos discursivos desemboca na análise dos efeitos de poder que lhe estão 

ligados (FOUCAULT, 1998, p.212). 

 

 A abordagem de Foucault sobre o espaço corrobora com sua estratégia de elaboração 

teórica denominada em outros momentos como genealogia – sobre a qual irei explorar logo 

mais. Ao acentuar que a inquietação de hoje se refere fundamentalmente ao espaço, Foucault 

privilegia uma leitura dos acontecimentos, não através de uma linearidade temporal, mas nos 

limites e possibilidades das relações que se pode estabelecer. Assim o problema do lugar ou 

do posicionamento se apresenta em termos de demografia.  

 
(...) não é simplesmente questão de saber se haverá lugar suficiente para o 

homem no mundo – problema que é, afinal de contas, muito importante – é 

também o problema de saber que relações de vizinhança, que tipo de 

estocagem, de circulação, de localização, de classificação dos elementos 

humanos devem ser mantidos de preferência em tal ou tal situação para 

chegar a tal ou tal fim. Estamos em uma época em que o espaço se oferece a 

nós sob forma de relações de posicionamento (FOUCAULT, 2005, p.413). 

 

 Isto posto, chegamos ao centro da tensão do pensamento sociológico contemporâneo, a 

dicotomia epistemológica “estrutura e ação” – as relações entre individuo e sociedade. Na 

sociedade atual padrões de sociabilidade, há muito sedimentado (ou talvez pouco 

problematizados), estão em indiscutível modificação. Esses fenômenos sociais, inéditos, 

causam certos embaraços às ciências sociais, acostumada a precipitar eventos. Em busca de 

nomear o ‘desconhecido’, surgiram os mais variados rótulos intentando captar a nova 

realidade social, podemos citar alguns exemplos: Revolução das tecnologias da informação 

(CASTELLS, 2000), pós-modernidade ou pós-modernismo (LYOTARD, 1979; VATTIMO, 

1985; JAMESON, 1991, BAUMAN, 1998, 2001; HARVEY, 1989; EAGLETON, 1996), 

modernidade líquida (BAUMAN, 2001), capitalismo tardio (JAMESON, 1991), capitalismo 

flexível (SENNET, 1998; BAUMAN, 2001), etc.
168

 

 Evitando ‘cair’ nesse mosaico de terminologias (mesmo porque, acredito que cada um 

se refere a uma particularidade da nova dinâmica, e não tenho domínio sobre isso), o que nos 

importa é que estamos imersos em novas formas de sociabilidade.  Segundo Jean Baechler 

(1996), sociabilidade é a capacidade humana de estabelecer redes, através das quais as 

unidades de atividades, individuais ou coletivas, fazem circular gostos, paixões, opiniões, etc. 

Tendo em vista que são, sobretudo, os processos comunicacionais os mediadores das 

                                                 
168

 Esses exemplos foram retirados da forma que foram citados, integralmente, do artigo A Passagem Interna 

da Modernidade para a Pós-Modernidade de Ana Maria Nicolai-da-Costa, In PSICOLOGIA CIÊNCIA E 

PROFISSÃO, 2004, 24 (1), 82-93. 
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dinâmicas sociais, as novas tecnologias da comunicação tem fundamental importância nas 

novas formas de sociabilidade. 

 Segundo Muniz Sodré (2002) a sociedade contemporânea está inserida em um espaço 

midiatizado, o que significa dizer que a comunicação, regida pelas novas tecnologias e 

moldada pelo virtual, passa a ser produtora de sentidos sociais. Nas palavras de Sodré 

midiatização (...) é a articulação do funcionamento das instituições sociais com a mídia. 

Essas novas tecnologias alteram a nossa percepção espaço-temporal, uma vez que a 

instantaneidade, simultaneidade e globalidade
169

, geram novas formas de perceber, cogitar e 

registrar o mundo.  

 Consideramos as tecnologias de comunicação e informação como redes de poderes, que 

como diz J. Paulo Serra assumiram nas nossas sociedades, um papel tão decisivo que é 

praticamente impossível passar (e pensar) sem elas
170

.  Mas é importante ressaltar que o que 

existe são relações de poder.  Segundo Roberto Machado “o poder não é um objeto natural, 

uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (MACHADO, 1998, 

p.X).  As relações de poder apresentam-se em formas díspares, heterogêneas, em constante 

transformação. 

 Voltando ao projeto genealógico de Foucault, este busca demonstrar que não existe 

sociedade livres de relações de poder, e que as individualidades são construídas por um 

intenso processo entre poderes e saberes para se tornar uma relação consigo (self). Citando 

Jurandir Costa, no texto Foucault e terapêutica dos prazeres (1999) “o sujeito além de 

formado pela ação dos dispositivos disciplinares, também aprende a se constituir sexualmente 

[acrescento as demais formas de sociabilidade] agindo sobre si por meio das tecnologias do 

self”. 

 Notamos aí uma transfiguração da noção de poder da apresentada em Marx, por 

exemplo. O poder era concebido como algo que uns tem, e outros não. Geralmente atribuída a 

grandes forças, como a Igreja ou o Estado. Nas análises foucaultianas é notório a existência de 

uma rede de micropoderes que atravessam toda a estrutura social. O poder é tido como uma 

prática social manifesta por um conjunto de relações. Assim se exerce como uma relação que 

opera entre os pares, há sempre uma negociação entre as forças, pois, como argumenta 

Foucault, nenhum poder que fosse somente repressor poderia se sustentar por muito tempo, as 

pessoas se rebelariam em algum momento. Segundo ele, 

 

                                                 
169

Expressão de Muniz Sodré, SIG (simultaneidade, instantaneidade, globalidade). 
170

 SERRA, J. Paulo. Manual de Teoria da Comunicação. Covilhã: Universidade Beira do Interior, 2007, p.1. 
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Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde ele se torna 

capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, 

principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito que 

organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-

se em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material, 

eventualmente violentos (FOUCAULT, 1998, p.182). 

  

 É o fim das visões totalizantes. O poder se pulveriza em micropoderes.  Em termos de 

espaço, as resistências passam a ser localizadas, e as ações cada vez mais regionalizadas. Isso 

significa que o poder se exerce em uma série de mecanismos, muitas vezes passando 

despercebidos por nós.  

 

2 

 

MAICKNUCLEAR.In http://www.pinterest.com/pin/91338698664123116/ acessoem 01/07/14. 

 

 Tenha um bom dia ou foda-se. Uma rápida pesquisa no Google basta para encontrar 

várias imagens de lambe-lambes contendo esta frase. Na maioria dos casos aparecem fixado 

em postes e muros espalhados por ruas de São Paulo.Esse tipo de manifestação pode ser 

considerado uma diferenciação (desvio) na forma de ocupação do espaço urbano.Ou seria 

apenas uma intervenção? Na busca de refletir sobre essas questões recorro a Michel Foucault. 

Para ele“vivemos no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos 

irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de serem sobrepostos” (FOUCAULT, 

2005, p.414). No entanto 

 

(...) entre todos esses posicionamentos, alguns entre eles tem a curiosa 

propriedade de estar em relação com todos os outros posicionamentos, mas 

de um tal modo que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de 

relações que se encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas 

(FOUCAULT, 2005, p.414). 

 

http://www.pinterest.com/pin/91338698664123116/
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 Esses posicionamentos seriam de dois tipos: utopias e heterotopias. O primeiro são 

espaços essencialmente irreais, o segundo 

 
(...) são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente 

realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros 

posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao 

mesmo tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares 

que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente 

localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferente de todos os 

posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, 

em oposição às utopias, de heterotopia (FOUCAULT, 2005, p.415). 

 

 Nesse sentido uma heterotopia é um lugar, uma delimitação espacial, onde se efetuam 

práticas desviantes em relação a outros posicionamentos. Uma heterotopia só é possível por 

estabelecer relações de subversão com um referencial. Foucault nos provoca com uma 

descrição sistemática desses “outros espaços”, uma espécie de heterotopologia. Ele descreve 

alguns princípios e características que os representariam. Buscando relações de 

posicionamento, onde funciona como o contrário, o desvio, o ‘ideal’ jamais alcançado fora da 

heterotopia. 

 A questão é: Um espaço pode ser considerado uma heterotopia a partir de uma 

diferenciação (desvio) na forma de praticá-lo? Ou seja, a nossa questão se desloca da 

delimitação espacial para as formas de apropriação. Tenha um bom dia ou fada-se é uma 

apropriação do espaço, e não uma delimitação. No entanto podemos considera-la uma 

heterotopia, apesar de não ser um lugar, e sim um espaço – no sentido de Michel de Certeau, 

espaço é o lugar praticado. 

 As grandes cidades contemporâneas apresentam uma diversidade de signos, que 

simultaneamente “ordenam e direcionam fluxos, localizam lugares e também impulsionam 

desejos através da publicidade exposta” (BEDRAN, s/d, p.2).Caminhando pelas ruas, 

transitando em uma condução, não importa, as visualidades urbanas nos alcança, e de alguma 

forma, provoca-nos. O movimento é o modus operandi do espaço urbano contemporâneo. E 

as mensagens expostas nesse itinerário tem potencial estratégico.  

 O cartaz urbano origina como uma ferramenta de anúncio, como diz Marcus Verghagen, 

de “aspecto tosco, preto-e-branco com uma imagem altamente esquemática ou sem nenhuma 

imagem” (VERHAGEN, 2004, p.127). Com o tempo e o desenvolvimento de técnicas, o 

cartaz foi se sofisticando, tornando no fim do século XIX uma poderosa estratégia de 

publicidade, somado a um status artístico, que o fez um produto cobiçado por estetas 

colecionadores. É atribuído a Jules Cherét o aperfeiçoamento e promoção do cartaz. Os 
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desenhos da chérette
171

que figurava os cartazes produzidos para casas de espetáculos, como 

Moulin Rouge, ultrapassaram a própria figura da dançarina, se tornando um ícone de 

irreverência, alegria e libertinagem. 

 
(...) as figuras de Chéret combinavam os atributos de sensibilidade com um 

anonimato pessoal, localizando sua função fora da personalidade, em uma 

máscara, digamos, e em seu riso. Não possuindo almas, elas serviam de 

vetores para sentimentos que eram despertados alhures. Seu contentamento 

ligava-se ao lugar ou evento com o qual estavam associadas, nesse caso, o 

Moulin Rouge: elas simplesmente transmitiam alegria para o consumidor ou 

para a plateia para a qual os gracejos eram dirigidos. Sem o espectador, a 

cena não tinha começo nem fim. As chérettesantecipavam os prazeres de 

consumo e os temperaram com fantasias e sedução (VERHAGEN, 2004, 

p.128-131). 

 

 O cartaz a partir de Chéret passa a ter uma função promocional. As imagens se tornam 

um convite ao consumo, não com fim no produto, e sim nas sensações que se pode alcançar 

através dele. Algo bem próximo das publicidades de carro ou margarina dos dias de hoje. O 

cartaz foi, segundo Verhagen, “tanto uma expressão do surgimento da cultura de massa na 

França quanto um catalisador no desenvolvimento de novas formas de cultura” (2004, p.132). 

 Os cartazes urbanos evoluíram e se multiplicaram juntamente com a indústria do 

entretenimento, causando contendas. Para D’Avenel, tornou-se uma presença intrusa na cena 

pública, estimulando a vaidade do homem e incitando os sentidos
172

. Acusada de ausência de 

bom gosto, esta publicidade buscava atingir todos os públicos, do rico ao menos abonado, 

todos poderiam ser potenciais consumidores. No entanto, o grande trunfo do cartaz urbano, 

foi justamente o que os mais conservadores atacavam: a potencialidade de alcançar todas as 

classes. Os defensores dos cartazes – dos escritores de esquerda a imprensa anarquista, 

enalteciam esse contragosto que os cartazes estampavam, chegando ao ponto de Félix Fénéon 

recomendar aos seus leitores que arrancassem os anúncios dos muros onde estavam fixados 

para usá-los na decoração de suas casas
173

.  

 Como visto, os cartazes desde sua origem estiveram no (entre), ora tidos como 

publicidades, ora como arte, ora oblíquo. Muitos propósitos foram atribuídos aos cartazes, no 

entanto seu objetivo manifesto sempre foi comercial. As outras atribuições foram a posteriori.  

 No caso da imagem Tenha um bom dia, ou fada-se, não se trata de uma peça 

publicitária, mas também não seria uma obra de arte nos cânones estabelecidos. Penso em 

                                                 
171

 Segundo Marcus Verghagen (2004, p.127-132) chérettefoi a dançarina com ares de ninfa que dominou os 

desenhos de Jules Chéret.  
172

 Apud VERHAGEN, 2004, p.133. 
173

 Félix Fénéonfoi um anarquista e crítico de arte (1861-1940) – Apud VERHAGEN, 2004, p.133. 
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uma nova forma de manifestação, artística no sentido contemporâneo, sem valor de venda, 

efêmera, desinstitucionalizada. A denominação ‘arte contemporânea’, além de ser uma 

assinalação temporal, arte produzida na atualidade, corresponde a um rompimento em relação 

a categorias modernas de se produzir e conceber arte. Conceber essas produções com base no 

valor visual é anacronismo, pois a arte contemporânea extrapola a própria arte, abrindo-se 

para experiências e experimentações díspares. 

 A arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo. E nessa asserção de Arlindo 

Machado (2010, p.09) podemos conceber meios não apenas como instrumentos, mas também 

como estado de ser e estar no mundo. As novas tecnologias de comunicação dinamizou a 

experiência humana na totalidade das práticas que a constitui: prática representativa, prática 

social e prática produtiva. Para Anne Cauquelin passamos do regime do consumo à 

comunicação (2005, p.56). Conjecturando que essas práticas e os elementos que as compõem, 

são três faces de uma única realidade, lançar reflexões sobre as expressões simbólicas 

demanda considerar os elementos materiais e as relações sociais sincrônicas. 

 Por conseguinte, a arte contemporânea apresenta-se tão singular em referência a 

modelos anteriores. No contexto em que é produzida há uma reconfiguração das relações 

sociais, transformação dos processos produtivos e a emergência de novas práticas 

representativas. Tudo isso mediado pelas novas tecnologias da comunicação, alterando e 

ampliando as formas de interação. 

 Nicolas Bourriaud no livro Pós-Produção: Como a arte reprograma o mundo (2009) 

discorre sobre como a arte não trata mais de criação, como nos modelos e escolas artísticas do 

passado, sempre em busca de inovações e superações. Hoje o objetivo e inscrever a obra em 

uma rede de signos e significações já existentes. Partimos da premissa de que não é a arte que 

reprograma o mundo, e sim a nova configuração do mundo que está reprogramando a arte. 

 

Dito em outros termos: como produzir singularidades, como elaborar 

sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de nomes próprios e de 

referências que constituem o cotidiano? Assim os artistas atuais não 

compõem, mas reprogramam formas: em vez de transfigurar um elemento 

bruto (a tela em branco, a argila), eles utilizam o dado (BOURRIAUD, 2009, 

p.13). 

 

 Reconhecemos que as produções contemporâneas de arte são sintomáticas do contexto 

mais amplo, respondem as mudanças que estamos vivendo na totalidade das nossas 

experiências. O rompimento com a ideia de criação, autenticidade, autoria nos remete a 

aumento do fluxo de informações a que temos acesso. O excesso de ofertas nos instiga muito 
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mais a apropriar e reconfigurar do que criar. Trata-se de tomar todos os códigos da cultura, 

todas as formas concretas de vida cotidiana, e coloca-as em funcionamento. 

 Estamos suplantando a ideia de espectador passivo. As tecnologias de comunicação 

estão cada vez mais apostando na interação, um sujeito ‘ativo’ ressignificador. A transição do 

consumo à comunicaçãoapresenta-se, entre outros aspectos, pelo estado de liberdade 

conferido a linguagem, superando os objetivos do modelo de consumo que presume uma 

relação passiva do sujeito com o produto. A rede produz uma descentralização da informação 

e a maior facilidade de acesso. Também há uma desterritorialização do conhecimento, citando 

Pierre Lévy (2004), causando uma (des)hierarquização e relativização dos saberes. 

 Esse movimento de ruptura com as metanarrativas leva-nos a uma mudança em direção 

ao conhecimento local, à valorização de um autoconhecimento e a consideração de que há 

várias interpretações para a realidade. E a arte tende a dirigir-se as coisas do mundo a partir de 

signos e símbolos oriundos do cotidiano e da cultura de massa. Nessa nova configuração, não 

cabe mais a ideia de um artista gênio, com total domínio das questões formais da arte. Hoje 

vivemos a ‘democratização’ do fazer artístico, segundo Luciano Trigo “qualquer pessoa que 

seja designada artista é artista, qualquer pessoa que queira se sentir em sintonia com a arte 

contemporânea basta aderir a ela: ninguém lhe cobrará reflexão, análise, sequer compreensão” 

(TRIGO, 2009, p.34). Essa é a lógica da rede. 

 

Consequência: uma extrema labilidade, uma estruturação permanente, mais 

próxima da topologia do que do organograma, quer seja piramidal, linear, 

em árvore, quer em estrela. Dentro dessa topologia, a importância não é 

concedida a um centro, a uma origem da informação em circulação, mas ao 

movimento que permite a conexão. Significa que a noção de ‘sujeito’ 

comunicante apaga-se em favor de uma produção global de comunicações. É 

o que designa também como interatividade. (...) Um exemplo: as 

informações das quais diferentes mídias nos fazem beneficiários não tem 

‘autor’. Elas provêm de redes interconectadas que se auto-organizam, 

repercutindo umas nas outras. A autoria é uma metarrede (CAUQUELIN, 

2005, p.59-60, grifo meu). 

 

 Afasta a ideia de obra de arte como produto acabado e registro da visão do artista, 

pronto para ser apreciado. Abdica-se da matéria-prima, produto bruto, tela em branco. 

Inscreve-se as apropriações, reconfigurações e programações de formas já existentes. O que 

fazer com isso?
174

, é a pergunta que rege o fazer artístico.  

                                                 
174

TRIGO, 2009, p.13. 
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 A arte não mais se coloca como forma de expressão da subjetividade do artista, como 

comunicação direta de um dado da realidade ou como ‘término do processo criativo’, mas 

como um local de manobras, um portal, um gerador de atividades
175

. Há uma aproximação 

entre o artista, à obra e o público, pois a arte não se realiza como produto e sim como 

processo. Mesmo essa sendo uma noção ilusória e utópica
176

. 

 
(...) o que importa é introduzir uma espécie de igualdade, é supor que, entre 

mim – que estou na origem de um dispositivo, de um sistema – e o outro, as 

mesmas capacidades e a possibilidade de uma relação igualitária vão lhe 

permitir organizar sua própria história em resposta à história que acaba de 

ver, com suas próprias referencias (FOERSTER apud BOURRIAUD, 2005, 

p.16). 

 

 Nesse sentido, estamos diante da circularidade total do dispositivo: “veem-se expostas à 

vista do público não tanto as obras singulares, produzidas por autores, mas uma imagem da 

rede propriamente dita” (CAUQUELIN, 2009, p.74). Não há como desprender a obra da rede 

de comunicação que a carrega. O objeto artístico fora do contexto institucionalizado para a 

exposição artística, se desconfigura como arte. Alheia aos elementos formais da linguagem 

visual, o que o legitima como arte é o próprio sistema da arte.  

 Destarte a essa configuração, a arte afasta-se das ‘qualidades’ que antes lhe conferia 

autonomia e legitimação, para se subordinar a imagem que “a comunicação pode fazer 

circular” (CAUQUELIN, 2005, p.74). Para Marcel Duchampa arte é um jogo entre todos os 

homens de todas as épocas
177

. E foi o próprio Duchamp, que no início do século XX 

transcendeu a ideia de aura na obra de arte, ao se apropriar de objetos do cotidiano e expô-los 

como obras de arte em museus e galerias. Esse foi um dos primeiros acenos em direção a 

nova configuração do campo artístico. O domínio artístico na atualidade converge com a 

própria sociedade, pois como fala Cauquelin, tem mecanismos de atribuição de valores 

idênticos (2005, p.83). E como acenou Duchamp, o modo contemporâneo de jogar esse jogo é 

sucumbir ao regime da comunicação. 
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Jogos de Avessos
178

 
Explorações do Livro-Fotográfico “Sertões: Luz e Trevas” de Maureen Bisilliat 

 

Kaíque AGOSTINETI
179

 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS.  

 

 

Resumo 

Esse trabalho intenta analisar o livro-fotográfico “Sertões: Luz e Trevas” de Maureen Bisilliat 

(1982). Para isso, o artigo explora as práticas enunciativas dessa fotógrafa e as características 

plásticas, icônicas e narrativas de sua obra. Chegamos à ideia de que Bisilliat, por sua busca 

individual por identidade e pertencimento,refaz os passos de Euclides da Cunha e ruma para o 

interior do Brasil, o espaço Sertão. Assim, o desejo individual da fotógrafa a faz realizar a 

performance que a inscreveria na dupla temporalidade da nação brasileira. O livro-fotográfico 

“Sertões: Luz e Trevas” é um produto dessa performance e, como suporte, apresenta 

possibilidades criativas que são exploradas pela fotógrafa na criação de sua narrativa. Por 

último, analisamos a fotografia de abertura dessa obra, uma foto-epígrafe que, ao nosso ver, 

introduz e totaliza os jogos de avessos que definem o sertão construído pela fotógrafa.   

 

Palavras-chave:Fotografia; Livro-Fotográfico; Maureen Bisilliat; Nação; Sertão. 

 

 

O sertão é temática recorrente no pensamento social brasileiro e se tornou categoria 

fundamental para os intelectuais que empreendem ou empreenderam buscas por uma 

identidade nacional, uma brasilidade. Ora como uma alegoria para o entendimento do próprio 

Brasil, ora como um lugar fechado que cria, isola e conserva uma população com 

características próprias, o sertão transborda as fronteiras da ciência e atravessa os diversos 

campos de enunciação, atingindo as produções artísticas – a música, a pintura, a literatura, a 

fotografia, entre outras. E, assim, ele se estabelece concomitantemente no pensamento social 

brasileiro e no nosso imaginário coletivo, como espaço fora da nação ou lugar de libertação 

dos excluídos do progresso: uma república popular. 

Essa busca pela brasilidade, que atravessa a categoria Sertão, pode ser facilmente vista 

na fotografia brasileira no século XX. Maureen Bisilliat é, com certeza, uma expoente entre 

esses fotógrafos e, talvez, aquela que mais esteja coadunada com o desenvolvimento da 

própria ideia de nação na contemporaneidade. Suas fotografias expressam tanto uma vontade 

de formação da identidade nacional, um ideário coletivo, quanto uma vontade individual de 
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fincar raízes, fixar uma identidade, criar um lugar. Elas surgem, portanto, da união entre uma 

pedagogia e uma performance: as duas temporalidades em que se articula a nação moderna 

(BHABHA, 2004). 

Nessa etapa, intentamos explorar, a partir do livro-fotográfico Sertões: Luz e Trevas 

(1982), as formas e sentidos do sertão fotografado por Maureen Bisilliat. Para isso, 

escolhemos algumas fotografias para serem analisadas, guiados pela análise semiológica. A 

escolha dessa obra se deve por entendermos que ela participa de uma circularidade, porque 

retomaa narrativa que insere a temática do sertão na centralidade do pensamento nacional, Os 

Sertões, de Euclides da Cunha. 

Assim, dividimos nossa proposta em três etapas: na primeira, ambicionamos desdobrar 

o encontro entre o sertão e a fotógrafa, discutindo alguns pontos da literatura sobre nação e 

fotografia; na segunda etapa, procederemos a uma análise geral do livro-fotográfico Sertões: 

Luz & Trevas, introduzindo a obra ao nosso leitor e discutindo a ideia de livro-fotográfico 

como uma forma de justaposição de imagens e textos capaz de gerar outras leituras e 

possibilidades criativas; por último, buscamos apresentar o resultado de nossa análise da 

fotografia que abre a obra e que parece reunir os significados e sentidos do sertão fotografado 

e construído por Maureen Bisilliat. 

 

Encontros entre Sertão e Maureen 

Nessa primeira etapa, julgamos ser necessário esclarecer e esboçar algumas relações 

entre o sertão e as fotografias de Maureen Bisilliat, problemática que perpassa a compreensão 

da nação moderna, como nascida da união da pedagogia e das performances narrativas 

nacionais. Nesse sentido,  temos como intento compreender como uma categoria fortemente 

literária influencia uma performance fotográfica engajada na construção de identidades, ao 

mesmo tempo, coletiva e individual. 

Segundo Souza (1997), o sertão adquire posição central no pensamento social 

brasileiro justamente no momento em que ocorre uma tentativa de ruptura com os padrões 

civilizatórios europeus e busca-se formar uma identidade e um povo nacional. Analisando 

várias narrativas sociográficas
180

, a autora enxerga características e preocupações recorrentes 

nesse corpus textual: 

                                                 
180

 Souza utilizou esse nome para categorizar os estudos descritivos e projetivos de vários pensadores brasileiros 

de início e meados do século XX, ou seja, narrativas que trabalham com a descrição do espaço e da população 

dos diversos territórios desconexos, mas também traçam julgamentos e propostas para maior integração nacional. 

Entre elas se encontram: Os sertões, de Euclides da Cunha; Populações meridionais do Brasil: história, 

organização e psicologia, de Oliveira Viana; entre outras. 
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O referente-guia desses trabalhos é a construção do chão que recebe o povo 

brasileiro, a reflexão caracterizante do quinhão de terras reconhecido como 

Brasil. Em todos eles, no entanto, a heterogeneidade desse território é 

constatação unânime ente os autores. A cartografia brasileira construída 

nesses trabalhos desenha regiões distintas que compõem a realidade 

nacional. Assim sendo, decorre da percepção da descontinuidade no espaço a 

convicção de que a própria nação se apresenta em desequilíbrio (Ibidem, 

p.36). 

 

O Brasil desconhece o Brasil, torna-se o canto repetido pelos pensadores da nação, 

que passam a utilizar a separação mais gritante entre a vida citadina, requintada e cosmopolita 

das cidades litorâneas e os ermos, rústicos e selvagens do interior brasileiro, para exemplificar 

essa desconexão territorial e populacional. O Brasil desconhece o Brasil é também o canto 

que entoa um projeto para nação: os sociógrafos buscam eliminar as fronteiras geográficas e 

temporais entre a hinterlândia e litoral pelas vias narrativas, apresentando um Brasil isolado, 

desconhecido e afastado dos cidadãos citadinos alfabetizados. Uma nação integrada e uma 

identidade nacional positiva deveriam nascer desse encontro que, ao proporcionar um choque 

de diferenças culturais, fosse capaz de diminuir ou eliminar as próprias diferenças, criando um 

brasileiro de terceira existência, um tipo humano elevado que neutralizasse as negatividades, 

assumindo apenas características positivas. 

Souza (1997) apontará Os Sertões – obra escrita por Euclides da Cunha e publicada 

em 1902 – como texto base para esses pensadores da brasilidade. No romance, o autor 

inaugura um pensamento genuinamente brasileiro, amparado em uma lógica distinta dos 

padrões civilizacionais europeus que enxergavam a miscigenação como verdadeiro obstáculo 

para o desenvolvimento nacional. Superando esse argumento étnico, o autor propõe que uma 

brasilidade integrada nasceria da equalização dos tempos das populações dispersas pelo 

território: era dever do litoral citadino e civilizado dominar meio sertanejo adusto, gerar 

avanço e estabelecer uma linha de progresso. 

Se as nações são criadas e vividas enquanto supostos compartilhamentos de narrativas 

e peregrinações (ANDERSON, 2008), é fácil observar o modo como os textos sociográficos 

utilizam esses movimentos narrativos imaginários na criação de um pensamento e identidade 

nacional. Para isso, eles elegem como marco fundador da nação os movimentos das bandeiras, 

responsáveis pelos primórdios de uma brasilidade. Afeiçoados e estabelecidos no interior 

bruto e selvagem, os heróis bandeirantes tornaram-se símbolo de uma brasilidade perdida e 

desconhecida para os colonos e habitantes citadinos – muito ligados aos ideais metropolitanos 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

319 

e europeus
181

. Os sociógrafos querem precisamente encontrar, no século XX, essa condição 

nacional perdida e conservada nos rincões brasileiros, para criar uma ideia de um organismo 

social homogêneo que se desloca através da história. 

Nessa prática recorrente da sociografia, podemos observar aquela dupla temporalidade 

da nação proposta por Bhabha (2001): uma pedagogia que rememora narrativas sedimentadas 

em uma tradição literária, os mitos originários; e uma performance que encerra, introduz, 

negocia, atualiza, revive e reencena esses mitos fundacionais em um presente, criando 

narrativas que retornam no mesmo ou na diferença. Dessa maneira, vemos uma condição 

nacional que nasce das práticas de criação e consumo de textos – escritos, visuais etc. – que 

mostram, descrevem e projetam os sertões brasileiros; narrativas que funcionam de forma 

suplementar porque não eliminam as anteriores, mas atualizam-nas, apresentando, talvez, 

novos sentidos inseridos em um tempo presente. 

Essa pedagogia e performance nacional ganha penetração também nas práticas 

políticas e na imprensa brasileiras, principalmente, em meados do século XX. Souza (1997) 

discute a presença do ideário sociográfico nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek, que estimulam a internalização do Brasil com projetos de colonização agrícola, 

fundação de cidades, construção de estradas, culminando na mudança da capital do litoral 

para o planalto central; na outra ponta desse processo, vemos a fundação da Revista 

Realidade, que estimulava repórteres e fotógrafos a percorrerem e produzirem reportagens no 

extenso território brasileiro – mesmo nos difíceis tempos de ditadura militar. 

Maureen Bisilliat – a Irlandesa Cigana, como foi apelidada por Guimarães Rosa – 

surge como fotógrafa justamente nesse período de meio de século
182

. Seu primeiro contato 

com a temática do sertão brasileiro foi a partir da leitura: 

 

Comecei a conhecer os sertões pelas suas veredas. Tudo começou em 1963, 

quando ganhei de um amigo um exemplar de Grande Sertão: veredas, de 

Guimarães Rosa – não sem a observação de que talvez não conseguisse 

compreender a linguagem especialíssima do autor. Não só compreendi como 

mergulhei nas águas daquele mar de palavras – o sertão viraria mar? –, 

inspirada e instigada a investigar a relação direta de Rosa com os Gerais de 

Minas Gerais. (BISILLIAT, 2009, p.260). 

 

O livro-fotográfico A João Guimarães Rosa foi publicado em 1969 e ganha força, 

principalmente, pelo método de trabalho da fotógrafa que cria uma parceria confessa e 
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 Conforme ironiza Frei Vicente de Salvador, no início da colonização, os portugueses pareciam os caranguejos 

que arranhavam as areias das costas brasileiras, temendo os perigos interiores (apud. ABREU, 1988). 
182

 Para maiores informações biográficas consultar livro de Bisilliat (2009). 
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manifesta com o romancista – falecido dois anos antes da publicação. Maureen Bisilliat 

estabelece-se, então, como artista entre duas linguagens: a fotografia e a literatura. Em 

entrevista publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em 1996, a fotógrafa discute essa 

relação: “mais do que a imagem, para mim a leitura é fundamental. Por exemplo, o livro que 

estou fazendo agora nasceu há 30 anos. É o livro sobre as obras de Jorge Amado, no qual o 

texto compilado tem tanto peso quanto as fotos” (apud. Ibidem, p.253). 

Dessa maneira, por esse relato, parece-nos plausível analisar as obras de Maureen 

Bisilliat também a partir da dupla articulação temporal das nações modernas: elas retornam a 

literatura ou a outras formas de enunciação sedimentadas em uma cultura nacional – a 

temporalidade pedagógica; ao mesmo tempo em que criam diálogos, buscam ilustrar ou 

profanar essas narrativas, apresentando-nos formas negociadas, próximas ou distantes das 

formas literárias, marcando traços singulares – a temporalidade performática. 

Mais do que uma fotógrafa de olhar engajado na construção de uma identidade 

nacional
183

, Maureen Bisilliat faz da fotografia uma maneira individual de pertencer a uma 

nação, de fincar raízes, conforme revelado na mesma entrevista – já citada – concedida ao 

jornal O Estado de S. Paulo: 

 

O meu passado foi um labirinto de raízes. Um certo caos. Meus pais eram de 

países diferentes, eu nasci em outro, viajávamos muito. Então a primeira 

viagem proposital foi depois de ter lido o livro Grande Sertão: veredas, de 

Guimarães Rosa, em que fui em busca das raízes dos sertões, as raízes de 

Rosa, mas sempre procurando adequá-las às minhas raízes (apud. Ibidem, 

p.253). 

  

Parece-nos, pelos motivos citados, que era inevitável o encontro entre Bisilliat e essa 

categoria tão tipicamente brasileira, o sertão. Nesse trajeto, à procura de uma identidade 

coletiva e individual, parece-nos ainda mais inevitável o retorno da fotógrafa à obra literária 

que, conforme discutido, insere o sertão no pensamento social brasileiro: Os Sertões, de 

Euclides da Cunha. Na próxima etapa, analisamos, de maneira geral, Sertões: Luz & Trevas, 

livro-fotográfico que traça um diálogo com o romance euclidiano, apresentando-o aos nossos 

leitores; também intentamos discutir as problemáticas que envolvem as possibilidades 

criativas desses meios, as fotografias sequenciadas e a relação entre imagens e textos no ato 

de leitura dessas obras. 

                                                 
183

 Mauad (2008), pensando as fotografias engajadas, discute as possibilidades de formação de comunidades 

imaginadas a partir de um corpus fotográfico. Assim, olhar engajado do fotógrafo é uma forma filiação a um 

projeto compartilhado por uma comunidade de sentido.  
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Sertões: Luz & Trevas 

O livro é o suporte mais recorrente na publicação dos trabalhos fotográficos de 

Maureen Bisilliat. A fotógrafa possui mais de quatorze obras produzidas e publicadas, fora 

participações na edição de diversos catálogos de exposições e em outros livros coletivos. 

Provavelmente, o livro-fotográfico é o meio que mais se adequa às inquietações da autora 

porque que possibilita uma mistura ordenada e minuciosa das imagens e das letras que 

compõem seus trabalhos. Em nosso caso, Sertões: Luz & Trevas (1982) é composto de 97 

fotografias da autora e outras muitas páginas textuais – textos próprios e excertos da obra Os 

Sertões, de Euclides da Cunha. 

Nesse ponto, podemos prever no livro-fotográfico certas proximidades com os álbuns 

do final do século XIX e início do século XX. Segundo Rouillé (2009, p.105), 

 

[...] antes do impulso da imprensa ilustrada, foi principalmente o álbum que 

serviu para reunir em “unidades ulteriores” as provas-fragmentos da 

fotografia-documento. Uma nova ordem simbólica surgiu e tomou forma 

então, quando o advento da sociedade industrial transforma o mundo, 

inunda-o com miríades de mercadorias, abrindo-o e movimentando-o, 

rompendo com seus antigos equilíbrios; quando o valor de troca, o dinheiro, 

submerge todos os outros valores; quando os modos de pensamento, de ação, 

de vida, de saber, ou de ver ficam completamente desordenados. Ao 

acumular, ao fragmentar, a fotografia-documento participa do caos; ao 

agrupar, o álbum gera coerência, lógica, unidade. 

  

Aqui, alguns esclarecimentos são importantes. Rouillé (2009) explica que a fotografia-

documento apoia-se em um regime de verdade inadequado ao nosso tempo, ou seja, o 

verdadeiro fotográfico sintoniza-se apenas com as condições de uma sociedade industrial e 

científica, que crê no pleno poder da fotografia para capturar o real por meio das reações 

químicas recém-descobertas. Mas com as alterações nos regimes de verdade no século XX, 

estabelece-se uma fotografia-expressão. Esta não nega os aspectos indiciários da fotografia, 

mas vacila entre mostrar as coisas do mundo e apresentar os fotógrafos e os eventos. Assim, a 

fotografia-expressão é uma forma tensionada entre uma realização e uma atualização – ou 

seja, uma materialização de universo virtual de incorporais, a partir de um real existente. 

Os livros-fotográficos são formas de atualizar as próprias fotos, que já nascem como 

atualizações, ou seja, eles agregam novos incorporais e sentidos às obras fotográficas ricas em 

possibilidades – são expressões de expressões. Em nosso caso, temos fotografias realizadas e 

atualizadas de forma instantânea e despropositada nas regiões de Juazeiro do Norte (BA), 
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Bom Jesus da Lapa (BA) e Canindé (CE), nos anos de 1967 a 1972. Posteriormente, essas 

fotos ligaram a fotógrafa “às palavras de Euclides, quando, subitamente, diante das folhas de 

contato, o passado se introduziu no presente dos romeiros e vaqueiros reais” (BISILLIAT, 

2009, p. 260). Dessa maneira, abriu-se um caminho extenso e demorado no trabalho de 

montagem do livro, publicado dez anos depois. 

Mais do que mera ilustradora
184

, Maureen Bisilliat trabalha sobre os textos e as 

sequências de imagens: as páginas escritas foram compostas de parágrafos de Os Sertões, 

posteriormente, versificados como em um poema épico; as fotos originais foram ulteriormente 

fotografadas com diversos filtros, dentro da água ou sob a luz da noite, o que confere marcas, 

riscos e distorções propositais às imagens publicadas. E, assim, mesmo com a intenção de se 

unir ao sertão euclidiano – utilizando, às vezes, uma iconografia comum –, mesmo oitenta 

anos mais tarde, a fotógrafa consegue ultrapassar os limites da ilustração e criar uma obra que 

dialoga e apresenta diferenças em relação ao mito original d’Os Sertões.  

Dessa maneira, vemos afirmações, diálogos e negociações entre esse sertão 

fotografado e o sertão romanceado, o que vai ao encontro da ideia da intertextualidade como 

uma prática poética que se situa entre o passado e o presente (SAMOYAULT, 2008). 

Obviamente, não estamos propondo que formalmente e estruturalmente essas obras possuam 

as mesmas características; elas são construídas em linguagens diferentes e em contextos 

díspares. Estamos apenas propondo que os significados, as conotações e os léxicos envolvidos 

na leitura dessas duas obras apresentam proximidades e distanciamentos, mais ou menos 

claros, o que impossibilita transformar peremptoriamente as fotografias em meras ilustrações 

do romance anterior. 

Algumas diferenças são evidentes: (1) enquanto Euclides da Cunha (1991) cria um 

sertão como um território adusto que determinará um homem e impulsionará uma luta entre 

irmãos, Bisilliat fotografa um sertão como uma vivência do sertanejo, mudando claramente o 

foco da narrativa; (2) outra diferença é a presença do homem negro, pois enquanto a fotógrafa 

não o esconde, Euclides da Cunha omite sua presença n’Os Sertões, não discutindo sua 

participação na sociedade sertaneja, nem mesmo na miscigenação étnica
185

. 

Explicitadas as relações entre as duas obras, devemos discutir três noções que nos 

permitem compreende melhor as possibilidades criativas e as leituras dos livros-fotográficos: 

                                                 
184

 Segundo Rouillé (2009), a ilustração fotográfica é uma prática que privilegia um aspecto mediano e 

generalista das fotografias. 
185

 Ainda que o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Dr. José Calazans, na UFBA, tenha apontado 

Canudos como, talvez, o último quilombo da história brasileira. 
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a sintaxe, a fixação e a etapa
186

. Sintaxe na semiologia é a propriedade de elaborar textos a 

partir da sequencialidade de unidades significantes e funcionais. 

 

Já falámos aqui de uma leitura discursiva de objetos-signos no interior de 

uma mesma fotografia; naturalmente, várias fotografias podem constituir-se 

em sequência (é o caso corrente das revistas ilustradas); o significante de 

conotação já não se encontra então no nível de nenhum dos fragmentos da 

sequência, mas no nível (suprasegmental, diriam os linguistas) do 

encadeamento (BARTHES, 2008, p. 20). 

 

Se selecionarmos três fotos de diferentes momentos da obra de Bisilliat, devemos 

encontrar essa conotação formada pelo encadeamento das imagens, ainda que os fragmentos 

possuam conotações próprias. Em três imagens escolhidas (Tabela 3), temos na primeira 

(Imagem 4) uma subexposição e um aspecto cromático azulado o que pode significar frio, 

sombras, sonhos, suspense e trevas; vemos na segunda fotografia (Imagem 5) uma 

superexposição e uma coloração em degradé do prata ao dourado, o que pode significar um 

esclarecimento, uma aproximação, uma visibilidade; na última foto (Imagem 6), observamos 

um aspecto cromático alaranjado, acobreado, e uma volta às baixas luminosidades, às 

sombras, aos sonhos, às lembranças
187

. 

 

Tabela 3 - Sequência fotográfica de Sertões: Luz e Trevas, de Maureen Bisilliat. 

 

 

 
 
 
 
Imagem 4 – BISILLIAT, Maureen. 
Sertões: Luz & Trevas, 1982, p.23. 
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 Noções elaboradas por Barthes (2008). 
187

 Optamos por não realizar a análise dessas imagens fotográficas nos anexos, porque entendemos que o único 

aspecto relevante nesse momento é a diferenciação das cores e a formação do dégradée. 
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Imagem 5 – BISILLIAT, Maureen. 
Sertões: Luz & Trevas, 1982, p.45. 

 

 

 
 
 
Imagem 6 – BISILLIAT, Maureen. 
Sertões: Luz & Trevas, 1982, p.55. 

 

Desse modo, a transição que ocorre entre as três imagens pode significar uma 

passagem do mundo desconhecido, sonhado e frio ao mundo caloroso, da lembrança, da 

família, da casa, do pertencimento etc.. No contexto de leitura da obra, esses significados de 

conotação são obtidos somente a partir do encadeamento dessas imagens e de suas leituras, 

por uma operação de oposição; no contexto de criação do livro-fotográfico, a autora utiliza 

esse mesmo sequenciamento para tensionar o sertão, entre as luzes e as trevas. 

Já as noções de fixação e etapa referem-se às funções dos textos que acompanham as 

fotografias. Fixação é uma restrição de sentidos, um controle dos léxicos e das leituras de 

uma fotografia a partir de um texto; a função de etapa ocorre quando “[...] a palavra (maior 

parte das vezes um fragmento de diálogo) e a imagem estão numa relação complementar; as 

palavras são então fragmentos de um sintagma mais geral, tal como as imagens, e a unidade 

da mensagem se faz em um nível superior [...]” (BARTHES, 2008, p.35). 

Em Sertões: Luz & Trevas, somos influenciados pela linguagem verbal já no início de 

nossa leitura. Mesmo o título pode ser analisado a luz dessas duas noções desenvolvidas: a 

palavra “Sertões” nos orienta e fixa a leitura das imagens em torno de uma categoria e um 
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corpus teórico, restringindo as possibilidades de leitura; “Luz & Trevas” também pode 

possuir essa função restritiva, mas também se porta como etapa na construção dos jogos de 

avessos, das inconstâncias do ambiente sertanejo. Desse modo, provavelmente, fixação e 

etapa não configuram funções opostas, mas complementares no ato de leitura e significação 

das imagens fotográficas. Porém, faz-se importante observar que, nesse caso, como nosso 

objeto é as fotografias dispostas no livro-fotográfico, o verbo é mero parasita da imagem
188

. 

Aproximamo-nos da obra de Maureen Bisilliat. Na próxima etapa, passamos à análise 

da fotografia que compõe a quarta página do livro, a primeira página fotográfica, portando-se 

como uma espécie de epígrafe da obra. Esta imagem parece-nos aglomerar os sentidos 

atribuídos em nossa leitura e, por isso, foi escolhida para uma análise mais minuciosa. 

Queremos entender o que é o sertão na proposta de Bisilliat e quais são suas formas e 

sentidos. 

 

O Sertão de Maureen 

Essa foto (Tabela 4 – Imagem 7) está localizada na quarta página do livro logo após a 

contracapa e se comporta como uma espécie de epígrafe, ou seja, ela introduz e ao mesmo 

tempo aglomera os sentidos da obra (SAMOYAULT, 2008), indicando um caminho por que a 

autora seguirá. Dissemos que essa foto comporta-se como epígrafe, porque esta classificação 

é geralmente um recorte de outro texto indicando também uma filiação genética, o que nesse 

caso não se faz verdade – embora a fotografia tenha sido realizada em um contexto anterior e 

com propósitos diferentes do livro-fotográfico ulterior. 

 

Tabela 4 – Primeira fotografia do livro Sertão: Luz & Trevas, de Maureen Bisilliat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 – BISILLIAT, 

Maureen. Sertões: Luz & 

Trevas, 1982, p.04 
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 E isso se faz verdade nos contextos de recepção da obra porque o consumo dos livros-fotográficos é 

impulsionado pelo consumo das fotografias; os textos, muitas vezes, sequer são lidos. 
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Na fotografia podemos enxergar signos plásticos e icônicos (JOLY, 1996). Os 

primeiros se referem às escolhas plásticas da fotógrafa: a proximidade do enquadramento; a 

composição que divide a fotografia em proporções iguais; um ângulo de tomada 

perpendicular em relação às personagens; o contraste entre uma zona de alta luminosidade à 

direita e uma zona de baixa luminosidade à esquerda da imagem; a utilização de um filtro 

amarelado; o baixo tempo de exposição que borra o lado esquerdo da imagem. Já os signos 

icônicos são aqueles que apresentam certa semelhança em relação às coisas visíveis: uma 

mulher magra, velha e marcada à esquerda, com um véu que parcialmente cobre sua cabeça, 

com movimento em direção à outra personagem; uma criança cabisbaixa e com a mão no 

rosto á direita. 

Realizando a passagem dos signos denotativos para os significados de conotação, 

temos então: uma mulher velha, magra, marcada à esquerda, que representa uma vida 

estressada pelo sofrimento; uma senhora de luto, alguém que vê a morte de um ente querido, 

mas resiste à vida mesmo próxima da morte; uma criança à esquerda que ao conotar 

juventude, sofre pelo luto, pela perda, pela incompreensão da morte. Em um nível mais 

elevado ainda vemos uma contraposição entre a decadência, a resignação e a esperança que 

começa a ser açoitada logo nos primeiros anos de sua existência. 

Esses jogos dos avessos são evidenciados pela contraposição entre claro/escuro, 

borrado/congelado, preto/amarelado, inexpressividade/expressividade, velhice/juventude, 

magreza/macies, etc. E, assim, essa foto exposta ao lado do título Sertão: Luz & Trevas, 

expressa a batalha pela vida nos ermos agrestes brasileiros. Uma batalha que começa ainda 

quando se é jovem e esperançoso, mas que pelas adversidades da vida torna o sertanejo um 

indivíduo resignado, em uma vida que sempre ruma para um caminho fúnebre, uma 

religiosidade mórbida. 

 

Considerações Finais 

Buscamos nessa etapa explorar a obra fotográfica de Maureen Bisilliat, 

especificamente a obra Sertões: Luz & Trevas. Em um primeiro momento, discutimos os 

encontros entre a categoria sertão e a fotógrafa, percebendo sua fotografia naquela dupla 

articulação temporal da nação moderna apontada por Bhabha (2001): uma pedagogia que 

aponta para um passado de narrativas sedimentadas; e uma performance que introduz o 

passado das narrativas no presente, revivendo e atualizando a nação. Também observamos 
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como essa busca por uma identidade nacional se confunde pela busca de uma identidade 

individual da fotógrafa. 

No segundo momento, analisamos de forma geral a obra escolhida, trabalhando com 

as noções de livro-fotográfico, intertextualidade, sintaxe, fixação e etapa. Vimos no livro-

fotográfico uma maneira de atualizar as fotografias, que em si nascem do processo de 

atualização. Uma atualização que utiliza também a literatura, no caso o livro Os Sertões, para 

traçar novos sentidos que afirmam ou dialogam com as obras anteriores, criando relações 

intertextuais. Como formas significantes, esses livros-fotográfico utilizam a sintaxe, o 

encadeamento das imagens para criar conotações que se estabeleçam na sequência das 

imagens, o que serve como possibilidade criativa para os fotógrafos. Essas obras, além de 

relacionarem imagens, relacionam imagens e textos; estes podem fixar os sentidos das 

imagens ou participar na construção. Cabe ao analista explicitar essas funções. 

 Por último, analisamos semiologicamente uma imagem que parece aglomerar os jogos 

de avessos que compõe a obra e o mundo sertanejo construído pela autora. Esse mundo é 

criado a partir de signos visuais que se sintonizam com a oposição Luz & Trevas expressada 

no título, mas que também opõem a juventude à velhice, a esperança à fatalidade, a vida à 

morte, o desconhecido à lembrança, o longínquo ao familiar. Um sertão criado por meio de 

linguagens e do encontro entre fotógrafo, fotografados, romances etc. 

Esse trabalho abre espaços para abordagens muito mais aprofundadas de agora em 

diante. Podemos então analisar as imagens separadamente procurando seus sentidos, mas 

também analisar os sentidos possíveis na leitura do livro-fotográfico. Também podemos 

procurar mais desvios em relação a outras narrativas sobre o sertão, evidenciando 

singularidades na obra fotográfica de Maureen Bisilliat. 

Se o sertão é onde os pastos carecem de fechos (ROSA, 2006), nossas perquirições 

continuam abertas. Estamos em plenas veredas que provocam dúvidas e encontros, que criam 

labirintos de signos; estamos nesse lugar onde estar perdido é também estar no rumo certo. 

Assim, continuamos a investigar esses autores e fotógrafos que se debruçam sobre esta 

categoria tão árdua e importante para o pensamento e imaginário popular brasileiro. 
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Resumo: 
 O presente artigo tem por objetivo traçar um histórico do discurso e do componente 

simbólico das marcas. Outrora produtos genuinamente humanizados e originários da 

subjetivação humana e da cultura, as marcas passaram a se configurar como entidades 

discursivamente construídas após a Revolução Industrial. Seu conteúdo simbólico, antes 

emergente de processos espontâneos da cultura, passou a ser estabelecido pelas vias da 

apropriação de símbolos e sentidos. Isso levou à criação de entidades aptas a serem percebidas 

como de comportamento humano e grande amplitude emocional, mas que, na verdade, podem 

apenas emular tais elementos sem conteúdo real. Essas entidades são as marcas. 
  

 
Palavras-chave: marcas; discurso; simbólico; cultura do consumo;  
  

 
Introdução 

 Muitas são as possibilidades do estudo das marcas e, portanto, as áreas do 

conhecimento que as estudam. Assim como nos demais objetos científicos, cada área ilumina 

um aspecto dessa entidade e a delimita de acordo com suas metodologias e objetivos próprios, 

o que nos permite afirmar que o sentido da marca não se encerra em uma definição, mas 

encontra várias interpretações possíveis. O objetivo desse artigo é estudar a evolução dos 

discursos e da natureza simbólica da entidade marca comercial desde o seu provável início até 

os dias de hoje, procurando traçar uma relação de causa-efeito dessas transformações com o 

contexto social e cultural vigente à época. Essa associação é possível pois partilho da teoria 

do consumo como um fenômeno cultural (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) e da visão 

acerca da finalidade comercial das marcas, que as impele a estarem ajustadas com as 

circunstancias econômicas, sociais e culturais às quais estão inseridas (KOTLER, 2000). 

Esses pressupostos serão melhor desenvolvidos mais à frente. 

 Para empenhar tal estudo de ambivalência teórica no campo do Marketing, da prática e 

também da academia, sociológica e filosofia, utilizo-me de autores das áreas do Marketing 
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 Trabalho apresentado no GT 7 do VI Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 20 e 21 de outubro de 2014  
190

 Mestranda do curso de Mídia e Cultura, da FIC- UFG e bolsista CAPES. E-mail: liessadallanora@gmail.com.  
191

 Orientador  da pesquisa e professor titular da FIC- UFG. E-mail: goiamerico@gmail.com 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

330 

(Kotler; Domingues; Semprini; Kevin Roberts; Gobé) da sociologia do consumo (Mary 

Douglas e Baron Isherwood; Lívia Barbosa, Campbell; Fournier; Batra; Albert) e da Filosofia 

da contemporaneidade (Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard e Gilles Lipovetsky). Eles 

iluminarão, respectivamente, questões da amplitude de atuação e das significações e discursos 

da publicidade e das marcas
192

; da relação das marcas com consumidores ao longo dos 

tempos; e do papel desempenhado pelo consumo, representado pelas marcas, na cultura e nos 

indivíduos. Através da justaposição dessas teorias, aproximar-me-ei de uma teorização a 

respeito da natureza e atuação – prática e abstrata, simbólica e cultural – dessas instituições 

que representam bens de consumo hoje e no passado desde a sua origem. Para realizar a 

análise do discurso, me apoio em Pêcheux (2011). Para a do simbólico, em Bourdieu (1989). 

 É importante dizer que esse artigo não pretende, ao propor um histórico, afirmar que a 

resposta para a evolução dos significados e simbolizações das marcas será dada de uma vez 

por todas. Muito menos pretendo encerrar as concepções e a própria dimensão desse objeto à 

percepção adotada e desenvolvida nesse artigo, definindo-o como bens de consumo dotados 

de significado cultural e que hoje são entidades humanizadas. Pretendo, conforme já 

mencionado, teorizar sobre a natureza simbólica e atuação das marcas na cultura ao longo do 

tempo, tomando em consideração teorias pertinentes ao assunto com a perspectiva de que as 

ideias e conclusões apresentadas são uma possibilidade, não um veredito sobre essa questão. 

 

Por um conceito de marca 

 Escolhi iniciar a reflexão sobre um conceito de marca a partir da definição mais 

sintética do termo, dada por Philip Kotler, definição essa que parece ser consenso entre as 

diversas áreas que se voltam para esse objeto. Posteriormente, seu conceito será discutido e 

expandido para algo mais abrangente e abstrato, em conformidade com as transformações 

históricas dos significados atribuídos às marcas ao longo do tempo, culminando com o que 

aponta ser sua forma ou manifestação mais recente, as marcas emocionais (GOBÉ, 2002) ou, 

em um termo que tem se tornado mais célebre, as ‘Lovemarks’ (ROBERTS, 2004), marcas de 

conceito mais abstrato. Partimos inicialmente da noção de marca dada por Kotler (2000) e 

adotada a partir da década de 60 pelo American Marketing Association (PINHO, 1996: 14), 

comumente tomada em consideração pelos profissionais do Marketing ao redor do mundo: 

“Uma marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, 
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 Nas primeiras décadas da Revolucão Industrial e da constituição da sociedade de consume, (BAUMAN, 
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que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e 

diferenciá-los dos concorrentes. (KOTTLER, 2000, p. 426 ) 

 Podemos incluir nesse conceito ideias, instituições comerciais e não comerciais, 

projetos e até mesmo pessoas públicas. ressalta Perotto (2007, p.129). Com essa consideração, 

as marcas não estão confinadas à categoria do comercial e também não são somente os 

objetos que podemos manusear, são também bens abstratos e humanos. Considerando as duas 

definições citadas, trazemos a reformulação para este trabalho de um conceito inicial de 

marcas
193

: ‘... um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, 

que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e também 

grupos, pessoas públicas, ideias, instituições e projetos que estão inseridos nos processos de 

consumo’. Esse conceito possui pontos interessantes os quais merecem mais atenção. 

 Primeiramente, o objetivo da marca, retomando ao conceito, é o de identificar, 

diferenciar o que ela é, oferece e representa em meio a um universo de opções possíveis de 

consumo. Essa característica será fundamental para diferenciar as marcas dos demais objetos 

de consumo não marcários e também servirá como ponto de partida para datar sua origem. 

Em segundo lugar, porém não menos importante, tem-se a palavra consumo como contexto, 

ambiência das marcas. Marcas estão inseridas em um processo de consumo, fora dele não têm 

sentido de existência. Por consumo, partilho do entendimento semelhante à origem latina da 

palavra conforme apontado por Lívia Barbosa (2006, p.21), consumere, que significa usar um 

objeto até o seu fim, esgotá-lo, consumar sua finalidade, e a origem inglesa da palavra, 

consuption, consumação. O objeto consumido pode ser material, como uma maçã, uma pessoa 

ou algo imaterial, como um sentimento, sensação ou pensamento e não há obrigatoriedade de 

se estar envolvido em uma relação ou troca comercial.  

 Ainda sobre o consumo, acrescento a ideia já mencionada de Mary Douglas e Baron 

Isherwood (2004) de que o consumo, assim como outras atividades humanas, não se aparta de 

seu aspecto cultural
194

, fazendo parte do simbólico, um dos elementos estruturantes da cultura 

(BOURDIEU, 1989, p.11), ainda que quem consuma não esteja ciente de todos os elementos 

que estão em jogo. Para ilustrar: quando consumimos uma bebida, consumimos o produto em 

si e também tudo o que ele simboliza, como saúde, beleza, uma imagem e até mesmo um 

comportamento. Esse caráter simbólico sempre esteve presente nos processos de consumo 
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 Esse conceito apresentado não é de minha autoria ou criação, pode ser encontrado de maneira indireta em 

outros autores que estudam o Marketing. 
194

 Frederic Jameson e  Zygmunt Bauman (2007) vão além e afirmam que a cultura atual, a da pós-modernidade, 

é definida pelo consumo. 
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material e imaterial, o que muitos teóricos apontam
195

 , entretanto, é que ele intensificou-se na 

contemporaneidade. Marcas são, sobretudo nos dias de hoje, de natureza permeada pelo 

simbólico, dada a nossa ”sociedade consumista” (BAUMAN, 2007), característica essa que 

será melhor compreendida e elucidada conforme avança o histórico.  

 Em suma, parto do conceito de marcas como objetos de consumo e, portanto, 

culturais; criadas com o objetivo primordial de serem percebidas como distintas e 

localizáveis, podendo estar inseridas ou não na esfera mercadológica. Por hora, partindo 

dessas definições da natureza e objetivo das marcas, apresento um breve histórico da atuação, 

evolução e manifestação das marcas e sobre como o elemento do simbólico esteve presente 

nessas marcas ao longo dessa trajetória.  

 

As primeiras marcas: símbolos da individualização humana 

 Não podemos precisar exatamente a data de aparição da primeira marca da 

humanidade, porém podemos apontar indícios de sua presença desde os tempos mais remotos. 

Esses tempos são os do aparecimento de uma consciência ou mundo interno, nas linhagens 

mais recentes do homo sapiens
196

. A maior ingestão de proteínas complexas pelo consumo 

mais frequente da carne acarretou no aumento da massa encefálica e, em consequência, em 

maiores habilidades cognitivas que levariam a espécie humana a enxergar-se como um ser 

singular que partilhava uma vida e noções com a comunidade, mas que não mais confundia-se 

com ela ou com o meio externo, como os demais animais o fazem. Somos a única espécie 

animal que tem subjetividade e isso se tornou possível a partir da alimentação e de processos 

de seleção natural. 

 A subjetividade, que implica uma "produção incessante que acontece a partir dos 

encontros que vivemos com o outro." (GUATARRI, apud Sônia Regina Vargas Mansano, 

2009, p.2), resultou em um homem altamente produtivo, modificador da sua realidade, pois 

agora ele não apenas reagia, mas sim ressignificava a partir da sua singularidade. Neste 

momento, o homem primitivo passou a tornar mais evidente a sua singularidade demarcando 

sua figura nas paredes, objetos e também, como ser único, empossando-se de objetos que 

                                                 
195

 Filósofos da contemporaneidade – dentre eles Baudrillard, Bauman, Lipovetsky e Jameson – convergem suas 

teorias na ideia de que vivemos tempos de um aumento da simbolização dos bens de consumo e da própria 

experiência do consumo. Para Baudrillard, por exemplo, o consumo, manipulação ativa de signos, tornou-se na 

pós-modernidade (termo do qual utiliza-se), imbricado ao abstrato, ao signo, constituindo uma mercadoria-signo,  

verificável no aumento da importância do consumo na organização das sociedades e produção das 

subjetividades. Teóricos do Marketing (Kotler, Fournier, Roberts, Gobé, entre outros) demonstram na prática 

exemplos dessa intensificação do caráter simbólico das marcas atuais, as marcas emocionais ou Lovemarks. 
196

 Boyd, Robert & Silk, Joan B. (2003).  
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havia fabricado e conquistado, aos quais afeiçoava-se de alguma maneira e os ligava a sua 

existência e subjetividade.  

 E onde as marcas entram nisso? A mesma característica da subjetivação humana deu 

origem a elas. Quando um artesão colocava sua assinatura nos vasos de argila, quando um 

criador de ovelhas marcava a pele de seu rebanho com a sigla de seu nome, quando um líder 

comunitário criava uma imagem pública e a administrava, eles estavam mais do que 

vinculando-se com posse daquele objeto, individualizando-o e individualizando-se. Eles 

estavam através de "... um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos" diferenciando seus bens, serviços ou sua pessoa, "inseridos nos processos de 

consumo". Eles estavam criando uma marca, no caso uma marca individual. Interessante notar 

que a palavra ‘marca’ tem origem na expressão proto-germânica ‘brandr’ – posteriormente 

‘brand’, ‘marca’ em inglês –, que significava sinalizar, marcar. E o que seria o ato de marcar 

se não o de querer diferenciar de um todo, de um outro sem sinais, sem marcas? E a 

manifestação da singularidade, da nossa subjetividade, não passaria ela pelo processo de 

marcar, sinalizar para o mundo externo a nossa diferença ou que existimos enquanto seres 

únicos? O desejo de diferenciação, que parte da constatação da singularidade, foi o que tornou 

possível o surgimento da marca. 

 Conforme o passar do tempo, o homem foi aglomerando-se em sociedades um pouco 

maiores, porém ainda bastante centradas no senso de grupo. O homem mantinha – e manteve 

até os tempos de hoje – a necessidade de deixar seu rastro de existência, a sua marca, de 

identificar a sua existência através dos seus objetos, suas relações, seu trabalho e outros 

aspectos da vida ainda que as instituições familiar, grupal e a própria cultura que emergia 

dessas atuasse vigorosamente no sentido de formatar indivíduos a um comportamento padrão 

ou aceito, segundo Freud (1976). Nas sociedades primitivas, os traços de singularidade ou 

criação eram suprimidos em prol de atividades que garantiam a sobrevivência do grupo, como 

métodos de caça já dominados, a cozedura segura dos alimentos, a maneira mais eficiente de 

fiar e rituais espirituais protocolados. Essas atividades eram aprimoradas para serem o mais 

eficientes possível e o espaço para a criação, para a improvisação ou para conferir um toque 

pessoal às mesmas era limitado. O valor do coletivo se sobrepunha ao do sujeito, que adquiriu 

um status maior somente na Idade Moderna, no Renascimento, com o Antropocentrismo.  

 

Das marcas individuais às coletivas (comerciais): a marca como símbolo de uma cultura.  

 Na Antiguidade, o homem encontrava-se preso a laços sociais ainda mais numerosos, 
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porém não tão rígidos. As tribos cresceram, viraram vilarejo, depois cidades e algumas  

nações. Nesse contexto de organização social mais fluída, complexa, havia mais espaço para o 

homem exprimir a sua individualidade, a sua identidade, do que nos tempos remotos. Como 

um ser mais autônomo, a ele era possível demarcar a sua presença e seu trabalho e até 

escolher se associar com ideias, religiões ou pessoas de acordo com suas próprias convicções 

e não obrigatoriamente as da tribo ou grupo que residia próximo. Essas sociedades 

econômicas, religiosas e políticas eram identificadas geralmente com símbolos, uma vez que 

poucos cidadãos eram letrados. Era a chegado o tempo da institucionalização, das marcas 

coletivas e "marcas de  comércio", ou trademarks (DOMINGUES, apud Pinho, 1996:11), que, 

como o próprio nome diz, envolviam a identificação de produtos ou bens comercializáveis.  

Essas marcas iam desde símbolos de fácil identificação, como cruzes e estrelas, até 

impressões digitais de seus proprietários ou quem as havia fabricado. Há muitos exemplos 

delas nesse período. Na Roma Antiga, os oficiais carregavam consigo carimbo e ferradura 

com o selo do Império que serviam para legitimar cartas oficiais, vistorias de mercadorias e 

cobranças de impostos. Em Roma e também na Grécia antiga, fabricantes de cerâmica e 

oleiros tinham como hábito marcar a sua produção no fundo das peças. As marcas individuais 

não deixaram de existir, pelo contrário, tornaram-se conhecidas por um maior número de 

pessoas. Nesse período houve várias delas, como, por exemplo, Cleópatra, o Imperador Nero, 

Xerxes da Pérsia, autoridades políticas e chefes de estado que construíam e alimentavam 

imagens míticas de si mesmos, personagens heróicas que os destacavam perante os demais e 

permitiam-nos obter prestígio e aceitação popular condizentes com seus cargos de poder
197

. 

Neste artigo, o estudo do objeto se concentrará em "marcas de comércio". Isso não quer dizer, 

no entanto, que as "marcas individuais" deixaram de existir a partir dessa época, pelo 

contrário, observa-se uma grande 'marcatização' de projetos, ideias e, sobretudo, pessoas na 

contemporaneidade, segundo Bauman (2007).  

 Em meados da Idade Média, a intensificação do comércio entre Oriente e Ocidente 

trouxe a necessidade de identificar a origem dos vários produtos que chegavam aos feudos e 

cidades-livres. Com isso, passou a ser de praxe, a partir do século XI, que os produtos 

comercializados nas feiras passassem a receber carimbos ou figuras, símbolos de sua 

manufatura. Os consumidores queriam saber a procedência de sua compra e a quem reclamar 
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 Todas as informações desse parágrafo foram extraídas de (DOMINGUES, apud Pinho, 1996: 7-11). 
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caso viesse defeituosa. As marcas "deixaram de ser meros nomes ou símbolos para se 

converter em selos de confiança e qualidade." (ROBERTS, 2003: 24-25).
198

 

  No fim da Idade Média, o Renascimento Comercial e o ressurgimento das cidades 

aqueceu o comércio e um grande número de guildas, representadas por suas respectivas 

marcas, disputava o mercado. Além de serem sinônimos de suas manufaturas, essas marcas se 

tornaram representantes de suas regiões. Na época, cada região da Europa tinha uma ou 

algumas atividades econômicas como especialidade, desenvolvidas durante séculos mediante 

aptidões econômicas e naturais, como o clima, relevo, proximidade com o mar, entre outros. 

Essa atividade econômica ou produto, como o vinho português de Porto, o queijo suíço de 

Gruyere, dizia muito sobre a identidade cultural de seu povo, ou melhor, era indissociável 

desse. Os produtos nasciam das habilidades e visões próprias de uma cultura, do que era 

considerado importante, belo, desejável. Uma vez transformados em trademarks pelas guildas 

ou sociedades de produtores, eles passaram a ser não somente marcas de uma categoria de 

produtos, mas também de uma cultura. A marca nascia a partir de um simbólico local que era 

reconhecido e reapropriado por essas comunidades como um dos símbolos de sua identidade a 

partir da criação das marcas. 

 Além de símbolos culturais, essas marcas tinham um caráter naturalmente 

humanizado. Nas corporações de ofício, geralmente de origem familiar, os trabalhadores 

participavam de, ou ao menos tinham contato com, todas as etapas da produção. Esse contato 

e tempo permitiam ao trabalhador, ainda que submetido a um regime disciplinar, imprimir o 

seu traço criativo ao produto. Mesmo nas marcas de associações comerciais maiores, como as 

Corporações de Ofício ou guildas, em que a produção era realizada por diferentes mãos de 

vários países e em muitas etapas, havia um senso de identidade entre o que era produzido e 

quem as produzia. Essa relação muito próxima na época entre o que era produzido, seu local 

de origem e as pessoas envolvidas no processo, ou seja, entre a cultura local, os fabricantes e 

as marcas, foi profundamente abalada com a Revolução Industrial que começou no século 

XVIII, conforme veremos a seguir. Com a Revolução Industrial, não somente a cultura, mas 

também as marcas comerciais experimentariam uma profunda transformação, sem volta. 
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 A preocupação quanto à origem do produto não era somente por parte dos comerciantes e dos compradores, 

mas também governamental. Em 1266, por exemplo, foi promulgada na Grã-Bretanha uma lei que obrigava os 

padeiros a identificar suas fornadas, deixando nelas a sua marca, medida essa que facilitava o controle da 

qualidade da produção. (DOMINGUES, apud Pinho, 1996: 9) 
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As "marcas de indústria": marcas como símbolo da cultura do consumo 

 Máquinas mais eficientes, movidas a vapor d'agua e depois, na Segunda fase da 

Revolução, a eletricidade e combustão do petróleo, produziam em horas o que centenas de 

trabalhadores faziam em dias. Para otimizar ainda mais o tempo, a produção, a partir da 

Segunda Fase da Revolução Industrial, passou a ser feita na chamada linha de produção
199

, 

em que o produto passava em uma esteira automatizada e cada funcionário, ou grupo deles, 

realizava uma etapa de seu processo de fabricação. Além de acelerar a produção, as linhas de 

produção afastavam o trabalhador do produto final ao entregarem o protagonismo da 

produção para a máquina. A produção mecanizada limitava a ação humana sobre o produto, 

reduzindo assim a sua diversidade, tornando-o padronizado e isso teve um grande impacto no 

conceito das marcas. 

 Antes da Revolução Industrial, as marcas tinham como origem a produção manual, 

artesanal, eram sinônimos das corporações de renome secular ou de artesãos que a fabricavam 

e das suas regiões de origem. Elas estavam impregnadas do toque das mãos que as fizeram, do 

cheiro das terras da onde vinham. As marcas eram produtos da natureza humana, 

manifestações de uma cultura, e continham elementos simbólicos dessa cultura. As novas 

"marcas de comércio e indústria" (DOMINGUES, apud Pinho, 1996: 13) agora eram um 

produto padronizado e, portanto, desumanizado, feito pelas máquinas e mãos anônimas e 

exploradas da indústria
200

. A relação entre marca e cultura local também perdeu-se. A partir 

da Segunda Fase da Revolução, as marcas passaram a ter a sua fabricação predominantemente 

mecanizada e em diversos países que não mais comunicavam a sua cultura nos produtos da 

indústria. O cenário da produção das marcas industriais tornara-se apátrida e acultural, em que 

na marca "desaparece o seu sentido simbólico e o seu estatuto antropomórfico milenário." 

(BAUDRILLARD, 2009, p.146).  

 Esta nivelação traz alguns benefícios econômicos e um panorama ainda mais profundo 

de empobrecimento daquelas relações originárias de identificação com os produtos e as 

pessoas. Juntamente com as possibilidades de ganho, surgiram questões problemáticas ao 

Marketing, entre elas, talvez as mais desafiadoras: 1 - Qual seria a identidade dessas novas 

marcas, uma vez que estavam vendendo os mesmos produtos ou semelhantes e não tinham 
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 Idealizada pelo americano Henry Ford (1863 -1947) e aperfeiçoada, posteriormente, pelo também americano 

Frederick Taylor (1856- 1915), nos sistemas de produção conhecidos como, respectivamente, Taylorismo e 

Fordismo. 
200

 A jornada de trabalho nas fábricas durante as primeiras décadas da Revolução Industrial variava de 14 a 16 

horas diárias para adultos, e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. Os salários eram muito baixos e as 

condições de trabalho precárias.  
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mais uma cultura facilmente identificável por trás? 2 - E, considerando a super produção, 

como fazer com que as pessoas consumissem bens com os quais não estavam habituadas? A 

saída foi a propaganda, que continha em seu gérmen o discurso globalizante da cultura do 

consumo moderna
201

, cultura essa que surgiu na Modernidade, cresceu e adensou-se 

substancialmente com o advento da Revolução Industrial (CAMPBELL, 2001). A identidade 

das marcas tornou-se a cultura do consumo, global, "um sistema cultural totalitário, isto é, que 

pode integrar todas as significações, seja qual for a respectiva origem." (BAUDRILLARD, 

2009, p. 146) do produto ou marca.  

 Em suma, o simbólico das marcas agora nascia não mais de uma cultura local, 

específica, ele alargou-se para uma fonte mais vasta e apátrida: a nova cultura capitalista e seu 

discurso de consumo. As marcas eram um dos símbolos dos novos tempos de prosperidade, 

de tempos de avanços científicos e tecnológicos na Europa que possibilitaram a invenção de 

muitas facilidades da vida moderna, como o telefone, o carro, o avião e também os novos 

produtos de consumo. A publicidade das marcas industriais, em seu estágio embrionário
202

, 

apresentava as marcas como soluções para a vida moderna e realizadoras dos desejos sempre 

sonhados, porém antes impossíveis. Essas proto-propagandas tiveram um papel fundamental 

na instauração da sociedade de consumo
203

, "educando os consumidores" não mais para a 

estocagem, o acúmulo de bens, e sim para o consumo e descarte contínuo e frenético dos 

mesmos (CAMPBELL, 2001, p.32; LIPOVETSKY, 2007, p.28; EWEN, 1976, apud 

FEATHERSTONE, 1995, p.32). A propaganda,  a partir de então, seria a principal porta-voz 

das marcas, vinculando seu discurso e simbolismo. 

 Após o fim da 2
a
 Guerra Mundial, a cultura do consumo fortaleceu-se mais ainda  em 

importância e experiência, ocupando definitivo lugar na cultura (LIPOVETSKY, 2007; 

BAUMAN, 2007). O discurso das marcas e seu simbólico, através da propaganda, passaram a 

estar associados com a cultura norte-americana que, dentre muitos aspectos, possui um traço 

de materialismo, ou da valorização da vida material
204

. Propagandas estampavam famílias 

felizes posando com seus carros novos na garagem, donas de casa exibiam orgulhosas 

geladeiras fartas de produtos e cozinhas repletas dos novos equipamentos elétricos. No 

                                                 
201

 A "cultura do consumo" pode ser definida por “sistema interligado de imagens, textos e objetos produzidos 

comercialmente e utilizados por determinados grupos para gerar um sentido coletivo e orientar suas experiências 

e vidas, através de práticas, significados e identidades” (KOZINETZ, 2001, apud SILVEIRA, 2011).  
202

 O nascimento da publicidade moderna ocorreu concomitantemente com a consolidação da imprensa e 

expansão dos mercados consumidores pela Revolução Industrial, no século XVIII (PAVARINO, 2013).  
203

 Nos termos de Bauman (2007). 
204

 A crença de que questões materiais trazem a realização pessoal parte da moralidade protestante, explicitada 

pelo sociólogo Émillie Durkheim na obra A Ética Protestante. 
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cinema de Hollywood, poderosa marca do país, astros seguravam garrafas de Coca-Cola em 

seus jeans Levi's, embalados por Elvis Presley. A mensagem era clara e em sotaque norte-

americano: estar de posse de uma marca simbolizava o sucesso não somente material, mas 

sobretudo pessoal-moral, pois um dos principais projetos de vida do cidadão médio, inserido 

na zona de influência da moral norte-americana do american way of life, era ter o poder de 

consumo e, portanto, pertencer à sociedade moralmente aceita, a que produz e consome. 

Consumir tornara-se um valor por si só e um parâmetro do sucesso material e do valor do 

indivíduo a partir de então (BAUMAN, 2007). 

 A partir da década de 50, o discurso habitual das propagandas, racional (apolíneo), vai 

cedendo lugar para o discurso emotivo, o dionisíaco na publicidade (CARRASCOZA, 2004). 

Segundo Kotler (2010), a decisão do consumidor repousava agora tanto na satisfação das 

necessidades básicas, de sobrevivência, tanto quanto as emocionais, tal como alegria, prazer, 

conforto, entre outras, o que ele chamaria de a Segunda Fase do Marketing. Conforme alude 

Lipovetsky (2007, p.102) a respeito dessa mudança substancial na cultura do consumo, 

“espalha-se toda uma cultura que convida a apreciar os prazeres do instante, a gozar a 

felicidade aqui e agora, a viver para si mesmo” e isso se daria através do consumo das marcas. 

Nesse discurso emocional da publicidade, as marcas progressivamente vão ganhando maiores 

tonalidades afetivas e simbolismos, criando laços afetivos profundos com as pessoas 

(FOURNIER, 1998; ALBERT & ET AL. 2008; BATRA & ET AL. 2012, apud BOER; ETI, 

2012). Nasciam assim as ‘marcas emocionais’ – conceito de Marc Gobé (2002) – ou  

Lovemarks (ROBERTS, 2004), conforme veremos no capítulo a seguir.   

 

Lovemarks, a evolução da experiência de consumo: a marca como um dos símbolos de 

identidade  

 O cenário do fim da década de 80 dava indícios de uma crise do discurso da 

propaganda e, consequentemente, das marcas em geral. Primeiramente, a fórmula de intensa 

veiculação de propaganda nas mídias, sobretudo na televisão, que a princípio alavancou a 

venda de muitas marcas acabou desgastando a imagem das mesmas pelo excesso de 

exposição. O público, que passava mais horas em média em frente à TV e de posse do 

controle remoto, não queria ser importunado em seu momento de lazer por comerciais e o 

excesso de comerciais e exposição dos mesmos agravava essa percepção negativa das marcas. 

Um outro agravante foi a aquisição de marcas locais, pequenas, por maiores, globais. Essas 

marcas menores passaram a seguir diretrizes de marketing divergentes das que seguiam, por 
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uma falta de percepção ou mesmo descuido dos profissionais da época, e perderam com isso 

parte significativa de seu discurso individual. O universo das marcas, com essa gestão, havia 

se tornando igual, homogêneo, desinteressante do ponto de vista de apelo ao consumo.
205

  

 Na década seguinte, a Internet chegava aos lares, trazendo um montante maior de 

informações, entre elas, sobre as marcas. Informações antes restritas à experiência real, boatos 

e histórias secretas agora estavam todas disponíveis e no mesmo "balaio". Nesse cenário, é 

compreensível que o consumidor tenha ficado mais atento e até cético ao discurso das marcas 

(SEMPRINI, 2010). A Internet também era um concorrente à atenção dispensada outrora 

exclusivamente para a televisão, dificultando mais ainda o apelo da publicidade. As 

consequências do fenômeno da globalização eram sentidas para além da chegada da Internet 

nas casas.  

A instabilidade se fazia presente em todos os campos institucionais da sociedade 

(estado-nação, família e religião) e os laços sociais e culturais locais e das classes que outrora 

davam ao indivíduo um senso de pertencimento, um aparato simbólico e, por fim, uma parte 

significativa de sua identidade, tiveram a sua presença esvaziada na formação dos mesmos 

(BAUMAN, 1999). Foi então que no consumo os sujeitos passaram a (re)significar a sua vida, 

exprimir a sua identidade, encontrar a segurança e a credibilidade perdidas nestes “tempos 

líquidos" repletos de incerteza (BAUMAN, 2007).  

 As empresas, entendendo esse complexo contexto anímico da sociedade com suas 

potenciais oportunidades de mercado, passaram a reelaborar, junto a agências de publicidade, 

profissionais do Marketing, pesquisadores de consumo e até sociólogos, um novo discurso 

para as marcas, mais abrangente e não mais subordinado à Publicidade. Esse discurso tenderia 

para uma nova forma em que as marcas não seriam apenas produtos desejáveis, experiências 

agradáveis e comerciais memoráveis. Elas seriam instituições dotadas de discurso próprio, 

capazes de participar ativamente do mundo virtual e simbólico em ascensão 

(BAUDRILLARD, 1991); seriam instituições sólidas, de valores positivos, para dar 

segurança e serem admiradas pelos consumidores e, por fim, porém não menos importante, 

seriam instituições de natureza e discurso humanizado para assemelhar-se aos principais 

traços de personalidade e valores de seus consumidores, e com isso seria possível o 

estabelecimento de uma relação mais próxima com eles (FOURNIER, 1998; ALBERT  et al. 

2008; BATRA et al. 2012; apud BOER; ETI, 2012), preenchendo esse vazio existencial dos 
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sujeitos da cultura contemporânea. Em suma, um discurso para ser amado, não apenas 

desejado e comprado: 

 

O que se pretende já não é vender um produto, mas, sobretudo um modo de 

vida, um imaginário, valores capazes de desencadear uma emoção: o 

objetivo da comunicação é cada vez mais criar uma relação afetiva com a 

marca. A finalidade da persuasão comercial mudou: já não basta inspirar 

confiança, divulgar e fazer memorizar um produto - é preciso mitificar uma 

marca e fazer o consumidor apaixonar-se por ela. (LIPOVETSKY, 2007, 

p.81-82). 

 

 Nasciam, assim, as "Lovemarks", construídas à nossa imagem e semelhança para que 

tivéssemos, enquanto consumidores, uma "fidelidade além da razão" (ROBERTS, 2004). 

Criadas a partir de um manual muito mais profundo que os antigos parâmetros de aplicação 

das cores, fontes e logomarca, os atuais manuais de marca preconizam valores, crenças e 

visões de mundo particulares, traços de comportamento, expressões linguísticas preferenciais, 

tom de voz, design, fonte e cores criteriosamente selecionadas que as marcas devem seguir, 

tudo especificamente talhado para estar em harmonia com o seu público. Não é de se admirar 

que a relação entre o consumidor e marcas tenha se adensado ao ponto de muitos 

pesquisadores acadêmicos (FOURNIER, 1998; ALBERT, 2008; BATRA, 2012 apud BOER; 

ETI, 2012) se debruçarem na possibilidade de uma relação interpessoal entre marca e 

indivíduos estar acontecendo. Isso porque além de amá-las, de devotar atenção e confiança a 

essas marcas, as pessoas ligam as suas narrativas pessoais ao discurso dessas marcas (BOER; 

ETI, 2012), manifestando a sua identidade através delas (LEISS et al., 2005: 37, apud 

SILVEIRA, 2011), organizando seu dia-a-dia e/ou de momentos especiais e ressignificando-

os em torno do seu consumo. Mais um indício dessa constituição de relação afetiva é a posse 

dos consumidores com as suas Lovemarks. Kevin Roberts (2004, p.73) cita o exemplo de 

várias marcas que tiveram suas decisões de mercado tolhidas pelo público, como o exemplo 

da mudança da fórmula da Coca-Cola, que mobilizou milhares de pessoas nos EUA para 

protestar contra. 

 É a sua forma antropomórfica, seu discurso humanizado, que possibilita a essas 

marcas além desse estreitamento de laços uma ampliação das formas e do conteúdo da 

comunicação e com isso de seu simbolismo. Antes limitadas a formas tradicionais, como a 

propaganda de ofertas, a institucional, a tiradas cômicas e frases de bordão, essas marcas, com 

esse formato e discurso, puderam estender sua paleta comunicacional para desde as suas 

embalagens, sedes próprias, atendimento ao cliente, passando pela propaganda massiva e 
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criativa no meio urbano, com outdoors em locais inusitados, moving boards e nas diversas 

mídias, tornando mais evidente a sua presença e mensagem na vida das pessoas. Como 

entidades discursivas, não mais sinônimos de anúncio, tudo torna-se objeto de propaganda e 

outras esferas da vida social, como a cultura, antes intocáveis, começam a ser povoadas não 

somente com a presença, mas também com seu conteúdo simbólico. A cultura e seu aspecto 

simbólico que foi a fonte alimentadora dessas marcas, de onde elas se fizeram, também passa 

a ser alimentada por elas em um ciclo contínuo e cada vez mais indissociável. Isso pode ser 

observado na prática com as marcas não apenas patrocinam e exibem seus produtos em séries, 

filmes, eventos musicais e projetos culturais, mas também viabilizam e até produzem 

conteúdos próprios, como séries, filmes exibidos no mundo off line – televisão, revistas, 

jornais, rádio – e online, principalmente nas suas páginas nas redes sociais
206

.  

 Dessa maneira, as Lovemarks são notadas pelo seu público como algo além, maiores 

do que bens de consumo. Elas passam a constituir objetos de referência para a identidade, 

bens culturais próprios com os quais se pode interagir em uma espécie de diálogo e 

estabelecer uma relação afetiva. Este novo patamar que as marcas atingem na cultura é algo 

talvez inédito para uma construção simbólica e estas relações merecem ainda mais análise no 

futuro.  

 

Considerações finais 

 As “marcas emocionais", culminando na sua forma atual de Lovemarks, retornaram, à 

primeira vista, à origem dessa instituição ou objeto aqui apresentada, que é ser algo 

humanizado, identificado à uma identidade pessoal e também à cultura de um grupo ou 

região. No entanto, em uma análise maior, verifica-se que o processo em que isso ocorreu 

deu-se maneira inversa. Em sua origem, as marcas eram um produto da subjetivação humana 

e, posteriormente, nasciam dentro de uma cultura maior. Seu conteúdo simbólico advinha 

dessa e continha em si, portanto, um elo com experiências e um simbólico compartilhado que 

emergia de algo real. Na Era Industrial, as marcas perderam o caráter de objeto de natureza 

humana e a identificação com seu produtor e local de produção. Elas desumanizaram-se e 

aculturaram-se, tornaram-se objetos de uma cultura sem territórios e face, a cultura do 

capitalismo, que não pertence a qualquer país ou região e não obedece a lógica da cultura e 

sim a do mercado. A identificação com as pessoas viria através da criação de um discurso, 

que foi desde a exaltação dos novos produtos como símbolo do progresso dos novos tempos, 
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passando pela posse dos mesmos como símbolo de triunfo material e pessoal, até o retorno à 

humanização com as Lovemarks. Essa humanização, porém, é simulada e artificial. Não nasce 

de um processo espontâneo da cultura ou da manifestação da individualidade, é uma criação 

racional que obedece à lógica do mercado, que escolhe certas manifestações culturais em 

detrimento de outras para criar entidades aptas a serem percebidas como algo próximo, 

humano e repleto de sentido, mas que, na verdade, apenas emulam tais elementos. Não sendo 

frutos espontâneos do jogo dos elementos culturais aos quais se alinham e sim objetos 

pensados para ser simbolicamente eficientes, seus conteúdos simbólicos são obtidos pela via 

da apropriação e não de forma originária. 

Certamente, este processo é também uma manifestação cultural legítima, mas a lógica 

envolvida é completamente inversa da anterior. Antes criava-se o símbolo a partir de 

experiências reais da cultura às quais ele representava; hoje cria-se o símbolo de maneira 

pensada, não pela experiência. A marca resultante passa a manifestar comportamentos e 

sugerir experiências no plano do real como elemento ativo da cultura, não mais passivo. Esse 

patamar extra de artificialidade das marcas, sua participação de maneira ativa na cultura e o 

poder que o consumo assumiu nas últimas décadas as questões de identidade confere ao tema 

uma importância ainda maior, pois os resultados deste processo podem ter reflexos 

importantes para a sociedade no futuro próximo. 
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O paradigma da sensação no discurso jornalístico contemporâneo
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Resumo 

Nos dias atuais, a dimensão do sensacional abarca todos os âmbitos da vida social, e o 

discurso jornalístico não passa imune a isso. Com o intuito de demonstrar que o paradigma da 

sensação mostra-se mais que presente no discurso jornalístico contemporâneo, este trabalho 

pretende evidenciar a dupla dimensão em que se encontra o universo da sensação e de que 

forma nossa sociedade como um todo, pode ser caracterizada, de acordo com o filósofo 

Christoph Türcke, como uma “sociedade excitada”. 

 

Palavras-chave:Sensação; Jornalismo; Discurso; Paradigma. 

 

 

Introdução 

 Embalados pelo ritmo frenético da música dançante, pela profusão de imagens digitais 

em três dimensões com seu aparato high tech, o celular que chama a todo o momento a 

navegar pelas mais diversas formas de comunicação, a propaganda que avisa sobre o prazer 

arrebatador do perfume ou do carro do ano, ou ainda, mais uma notícia sobre mortes e 

assassinatos brutais –, somos o tempo todo bombardeados por sensações fortes e fugazes, que 

nos fazem viver sob a égide da velocidade e da excitação. 

Das mais diversas formas de comunicação até áreas como política, economia, cultura, 

entre outras parecem estar ancoradas por esse ritmo. O universo da comunicação midiática, de 

um modo geral, perpassa por tais mudanças, de modo que as formulações teóricas muitas 

vezes nem conseguem acompanhá-las.  

O final do século XIX e início do século XX, período da história da imprensa, 

conhecido como “paradigma da sensação”, em que jornais sensacionalistas alcançaram seu 

auge opõe-se ao “paradigma da informação”, (decorrer do século XX) em que o jornalismo 

objetivareafirmar seu compromisso com a “verdade dos fatos”, com a objetividade e com a 

separação da opinião da informação. De fato, tal oposição por algum tempo foi aceita, porém, 

para os dias atuais, onde a dimensão do sensacional abarca todos os âmbitos da vida social, já 

não é mais suficiente. Neste sentido, com o intuito de demonstrar que o paradigma da 
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sensação mostra-se mais que presente no discurso jornalístico contemporâneo, este trabalho 

pretende evidenciar a dupla dimensão em que se encontra o universo da sensação e de que 

forma nossa sociedade como um todo, pode ser caracterizada, de acordo com o filósofo 

Christoph Türcke, como uma “sociedade excitada”. 

 

A dimensão do sensacional no jornalismo 

Sensação, emoção, paixão, sentimento sempre foram afetos relegados e considerados 

inferiores, tidos como manifestação de selvageria em oposição à razão, pois qualquer animal 

pode apresentar manifestações de sensibilidade, ao passo que ele é incapaz de obter raciocínio 

intelectual, porque não consegue fazer julgamentos, abstrações ou generalizações. Assim, os 

“sentimentos simples”, como a alegria, a tristeza, o medo, o ódio ou o amor estão no nível das 

sensações propriamente ditas e demonstram a selvageria deste lado obscuro do ser humano 

(SODRÉ, 2006). 

Esta constatação sempre fez parte do pensamento da cultura ocidental, e por esse 

motivo são grandes as dificuldades de se estabelecer um estudo da dimensão afetiva na razão 

e no pensamento. Como afirma Sodré, essa dimensão não se organiza como uma estrutura, 

pois é mais conteúdo sensível do que forma organizada. 

O modo como as mídias fazem uso das sensações é talvez a maneira pela qual se 

instaurasse um preconceito generalizado quanto ao seu uso. Terreno brumoso é este o das 

sensações. Na maior parte das vezes são utilizadas pelas mídias em geral (programas de rádio 

e televisão, shows musicais, programas humorísticos, talk shows, literatura de largo consumo) 

como estratégia mercadológica, no sentido de atrair a recepção para a emoção fácil e 

imediata. O próprio conceito de jornalismo sensacionalista surgiu para explicar um modo de 

produção jornalística que superdimensiona os fatos e exagera no conteúdo e nas formas 

linguísticas, priorizando o espetacular, a carnavalização, os fait divers. Alguns trabalhos de 

pesquisadores brasileiros como os de Danilo Angrimani (1995), Rosa Nívea Pedroso (2001), 

Ana Rosa Ferreira Dias (1996),Antonio Serra (1986), Márcia Franz Amaral (2006, 2008), 

entre outros buscam exatamente compreender este universo. 

O fato é que o uso das sensações no discurso jornalístico contemporâneo encontra-se 

ancorado em uma lógica muito maior, que integra objetivos mercadológicos, mas que não 

ficam somente limitados a estes: a própria lógica da cultura midiática objetiva integrar os 

estímulos sensoriais e afetivos dos indivíduos, para atender às demandas do mercado e do 
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consumo; mas a partir deste fato, esta lógica pode também apresentar um duplo caráter, ponto 

que será discutido mais adiante. 

Para boa parte dos teóricos que teve o sensacionalismo no jornalismo como seu objeto 

de estudo, o uso das sensações no mesmo é uma forma de trivialização e banalização dos 

problemas sociais, e parte da grande engrenagem com que se encontra a “sociedade do 

espetáculo”, onde o entretenimento e as sensações possuem função narcotizante, capazes de 

destruir os ideais iluministas da sociedade moderna. É o que se percebe quando Haroche 

(2008) afirma que o mercado estimula as sensações dos indivíduos com o intuito de 

desenvolver o consumo e dispondo nestes indivíduos, a necessidade de consumo sempre 

ampliada. Assim, o desengajamento e a fluidez do indivíduo “hipermoderno” devem-se, em 

parte, ao fato de que a lógica do mercado destrói os elos, vínculos e sentimentos que não 

podem ser convertidos em valores mercantis. Marcondes Filho (1986) atribui a jornais que 

priorizam as sensações como um conceito de mercadoria da indústria cultural que busca 

intensivamente melhorar sua aparência para vender mais. Para ele, qualquer jornal deve 

vender-se pela aparência, por isso é que foram criadas as manchetes, os destaques, as 

reportagens. Assim, ele realiza uma separação do jornal dito de “referência” do dito 

sensacionalista, e os diferencia através do grau. “Sensacionalismo é apenas o grau mais 

radical de mercantilização da informação: tudo o que se vende é aparência e, na verdade, 

vende-se aquilo que a informação interna não irá desenvolver melhor do que a manchete” 

(MARCONDES FILHO, 1986, p. 66). O autor atribui ao conceito uma função alienante, 

considerando-o um produto popular degradante, que estaria “matando” os ideais iluministas 

da sociedade moderna, além de estar carregado de “apelos às carências psíquicas das pessoas 

e explora-as de forma sádica, caluniadora e ridicularizadora” (p. 67).  

As mudanças velozes e frenéticas em que vemos ocorrer no seio da sociedade fazem 

com que coexistam novos posicionamentos acerca dessas questões. No contexto atual, em 

todos os níveis, as sensações tornaram-se mais presentes e atingiram um ponto em que não é 

mais possível separar um jornalismo “sério” daquele “não sério”, tido como sensacionalista. 

Como bem explicitado por Sodré: 

 

Não mais se trata, porém, de atribuir cores depreciativas a um jornalismo 

presumidamente opositivo a outro “sério”. Hoje, o sensível, abertamente 

espetacular ou não, impõe-se à mídia como uma espécie de solo cultural, em 

virtude da afetação da esfera pública pelo mercado de bens e serviços, além 

das redefinições progressivas de cultura como entretenimento e de política 

como gestão eficaz do capital humano. (SODRÉ, 2011, p. 129). 
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O conceito de “sociedade excitada” cunhado por Christoph Türcke mostra claramente 

que todos os âmbitos, padrões e comportamentos da vida humana estão voltados para o ser e 

fazer sensação. Isto significa dizer que a torrente de estímulos e choques audiovisuais aos 

quais somos compelidos diariamente não deixa ninguém imune ao frenesi viciante de tais 

choques. E a comparação com o efeito que as drogas causam é alarmante: a igreja, a droga e o 

cinema são, para o autor, os três pilares de sustentação da sociedade da sensação, pois todos 

distraem, divertem e entretêm. O vício agora é transformado em fenômeno sensacional e a 

sensação é convertida em fenômeno viciante. Desta forma, o jornalismo aparece como grande 

agenciador desta sociedade da sensação, pois seu discurso, linguagem e narrativa estão 

impregnados de apelos ao hiper-estímulo das sensações e à dramatização do acontecimento. 

 

Que os atos de sexo e de violência, os corpos nus e mutilados, as faces 

transbordantes de lágrimas e sangue passem rapidamente nas telas com 

frequência cada vez maior – desde que a luta pela percepção se transformou 

na luta existencial dos canais de televisão –, todas essas situações não 

implicam um abuso dos meios de comunicação de massa, mas sim a 

ostentação desenvolta daquilo que significa choque imagético. Antes de 

tudo, o choque é simplesmente algo formal: a forma brusca como as imagens 

penetram na aparência. Mas essa forma como que grita pelos conteúdos que 

lhe são adequados. Esta é a própria força da gravidade do meio de 

comunicação, ou seja, quando se traduz o choque imagético em conteúdos 

chocantes, que o tornam mais forte; ou até se encarregam da estimulação 

sensorial e da comichão de nervos que ele não mais produz (TÜRCKE, 

2010, p. 306).  

 

À questão que se impõe, é oportuno objetar: não seria o discurso jornalístico, um 

discurso da sensação? Afinal, o paradigma da sensação sempre esteve presente, desde que os 

meios de comunicação de massa surgiram e se tornaram partícipes da dura competição do 

mercado capitalista. Por todos os lados, a presença do sensacional é constante, e o discurso 

das mídias, como nos mostra Charaudeau (2012), baseia-se em estratégias de encenação da 

informação, que buscam transformar o acontecimento de seu estado bruto em acontecimento 

interpretado. E para que isso ocorra, um longo caminho é percorrido, sendo que em certa parte 

deste caminho, estratégias de dramatização e espetacularização da notícia serão acionadas, 

para que a notícia se transforme em produto vendável e principalmente rentável.  

 

Sensação e sensacionalismo 

Percebe-se que hoje, sempre que nos referimos à palavra sensação, principalmente nos 

arredores do discurso jornalístico, um efeito de sentido pejorativo está envolto. Porém, 
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sensação não é apenas aquilo que se relaciona ao sensacionalismo, ao chamativo, ao 

espetacular, mas antes de tudo, em seu sentido etimológico refere-se à percepção, percepção 

de algo comum. Entretanto, é exatamente na primeira definição que prevaleceu, até a 

atualidade, a definição desta palavra.  

De acordo com o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, o significado de sensação 

é:  

 

s.f. Impressão recebida pelo sistema nervoso central quando um dos órgãos 

dos sentidos recebe um estímulo exterior (muitas vezes associada a prazer ou 

dor): sensação de frio. / Fig. Impressão moral; emoção. / Surpresa, espanto 

seguido de certa agitação: notícia que causou sensação. / Vivência 

significativa que mobiliza afetos e emoções: viver à procura de novas 

sensações. // Fazer ou causar sensação, produzir nos outros impressão 

marcante de espanto, de admiração, de interesse etc. (Disponível em 

http://www.dicionariodoaurelio.com/, grifo nosso).  

 

As últimas três definições são as que mais nos interessam. Percepção do ordinário, que 

outrora designava a palavra sensação deslocou-se para percepção do extraordinário, como nos 

aponta Türcke (2010). Aquilo que chama atenção, o espetacular, o insólito, o diferente podem 

ser entendidos, a partir do século XVIII, como significado de sensação: “Notícia que causou 

sensação”; “Viver à procura de novas sensações” exemplificam muito bem o deslocamento 

semântico desta palavra.  

Quando a modernidade estava se estabelecendo, e finalmente, quando a Revolução 

Francesa se consolidou, dois diferentes tipos de discursos sobre sensação surgiram, de acordo 

com Türcke: o filosófico (que procurava fundamentar epistemologicamente o processo de 

percepção), incluindo também a moderna fenomenologia, a teoria da Gestalt e a 

neurofisiologia; e o vulgar, ligado ao senso comum, que se ocupa de questões concernentes à 

superexcitação da sociedade, disposta pela “maquinaria de sensação”, que, entre muitos 

outros, é constituída pela máquina midiática. Embora os filósofos que se ocupavam do termo 

sensação em seu sentido ordinário, o julgassem indigno de reflexão, é o segundo tipo de 

discurso que sustenta, até hoje, a conceituação do termo
209

. 

Entendemos, assim, que a mudança de sentido da palavra sensação foi resultado não 

só dos grandes acontecimentos que deram origem à modernidade (Revolução Francesa, 

surgimento da ciência moderna, revolução tecnológica etc.), mas também do surgimento da 

imprensa como empresa capitalista, com sua necessidade diária de publicar notícias que 

                                                 
209

Diferentemente dos filósofos da geração de Kant, Hume e Berkeley, Türcke acredita ser o discurso vulgar o 

terreno mais propício para se analisar filosoficamente a sensação, como ele mesmo o faz em seu trabalho. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

349 

abastecessem as páginas dos jornais, além da explosão, a partir do século XX dos meios de 

comunicação audiovisuais.  

Segundo Türcke, a expressão esse est percipi(ser é ser percebido) criada pelo teólogo 

anglicano George Berkeley ainda no século XVIII explicita de forma muito esclarecedora as 

transformações da palavra sensação: o que não é visto, notado ou percebido, simplesmente 

não é. Assim, para que alguém seja alguém é preciso ser notado, levado em consideração, 

visto. Este argumento serve para pessoas poderosas, que ocupam altos cargos – estes sim são 

realmente notados. Já os subordinados ou serviçais não são dignos de atenção. Apesar de 

serem percebidos, por conta de sua presença corporal, eles não são notados, não chamam 

atenção. Este fato nunca mudou. O que mudou é que hoje a presença corporal desaparece por 

detrás da presença midiática. Desta forma, tomando emprestada de Max Weber a ideia do “aí 

de seu ser”, Türcke esclarece que o “aí” da presença corporal desaparece, dando lugar ao “aí” 

da presença midiática:  

 

(...) por todos os lados, a presença corporal produz um efeito pálido e 

apagado em comparação com a midiática. Isso não é válido apenas para o 

telespectador, que está “aí” em um sentido muito mais fraco do que aquele 

que cintila em seu aparelho. Vale também para tudo aquilo que é filmado. 

Sua existência somente está “aí” para ser um “aí” das mídias de massa: como 

suporte e material da presença midiática (TÜRCKE, 2010, p. 41 e 42).  

 

Aplicando este argumento ao conceito das sensações, o autor utiliza outra expressão 

esse est percipere(ser é perceber), que significa dizer que hoje “quem não tem sensações, não 

é”. Obviamente que o sentir, a sensibilidade são próprias do ser humano; se não se pode 

sentir, é porque se está morto. Todavia, as mídias se apoderam deste dado fisiológico, 

interpretando-o à sua própria maneira, e criando formas de proporcionar estímulos e torrentes 

de excitação bem maiores que aquelas que recebemos do ambiente físico de nosso dia a dia. 

Tais estímulos cotidianos, entretanto, não possuem nenhum “aí”, são estímulos quase 

imperceptíveis, em comparação com os advindos das mídias. Estes, por outro lado, 

representam “estímulos demais”, e não permitem que o organismo seja capaz de transformar 

os puros estímulos em percepção.  

Deste modo, no que concerne às sensações utilizadas pelas mídias em geral, o 

problema, como veremos adiante, é que nos programas de rádio e televisão, jornais, literatura 

de largo consumo, entre muitos outros produtos culturais há uma intensa exploração 

mercadológica da sensação que resulta em sua transformação em emoção fácil, imediata, 

banal e fugaz – dando vazão ao conceito mais conhecido como sensacionalismo. Este último, 
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destarte, encontra-se na ordem do sensacional (que produz grande sensação). Acrescentado ao 

sufixo de origem grega ismo, produzirá a palavra sensacionalismo, entrando, portanto, como 

uma ramificação para a palavra sensação, o que atenua ainda mais, seu sentido negativo.  

A partir do século XVII, quando os panfletos com tiragens esporádicas foram 

gradualmente se transformando em jornais com tiragem regular, e com isso, os jornais 

começaram a se transformar em empresas que poderiam obter lucro, mas também corriam o 

risco de ir à falência, o material noticiável começou a passar por uma significativa 

transformação. A lei de base da lógica da notícia teve uma reviravolta. O modo de confecção 

de notícias tornou-se mais sofisticado, recebendo uma nova ênfase; enfim, o jornalismo estava 

se tornando uma profissão. Desde então, eis que surge uma inversão da lei de base da lógica 

da notícia: o que antes, quando da imprensa como veículo político, estava centrado em “a ser 

comunicado, porque importante”, ao se tornar veículo empresarial, passa a “importante, 

porque comunicado”. Isto porque, o jornal, se tornando gradualmente uma empresa de 

comunicação e posteriormente uma rede de informação, era necessário que tivesse diária ou 

semanalmente notícias dignas de serem comunicadas (TÜRCKE, 2010).  

Agora, não seria mais necessário saber se os acontecimentos dizem respeito a todos, é 

preciso que se faça (forçadamente) que sejam. Como afirma o autor, esta é a perversão da 

lógica da notícia. “Inflar o banal, simplificar o complicado, chamar a atenção pública para 

determinados públicos e desviar de outros: isso pertence a ela, como a transpiração ao corpo” 

(TÜRCKE, 2010, p. 18). No entanto, para a imprensa poder sobreviver como uma empresa 

lucrativa, ela precisa fazer com que seja importante tudo aquilo que ela se propõe a divulgar. 

Sendo assim:  

 

Não é mais suficiente que os acontecimentos sejam por si só explosivos, 

confeccionados de forma chamativa, ou que tenham as manchetes gritadas 

como nas edições de outrora; o meio audiovisual necessita mobilizar todas as 

forças específicas de seu gênero e ministrar a notícia com toda a violência de 

uma injeção multissensorial, de forma que atinja o ponto que almeja: o 

aparato sensorial ultrapassado dos contemporâneos (TÜRCKE, 2010, p. 19).  

 

Quando o autor menciona a última frase – “o aparato sensorial ultrapassado dos 

contemporâneos” é possível fazer uma ponte com as teorias sociais de Georg Simmel, 

Siegfried Kracauer e Walter Benjamin, trabalhadas no ensaio de Ben Singer (2001) sobre a 

modernidade neurológica e o início do sensacionalismo.  

Com suas formulações teóricas acerca da modernidade, Simmel, Kracauer e Benjamin 

conseguiram captar uma nova definição de modernidade, acrescentando às que são 
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caracterizadas pelas normas e valores sujeitos a questionamentos; surgimento da 

racionalidade instrumental e pela grande quantidade de mudanças tecnológicas e sociais, que 

se deram com o início da ciência moderna. Esta nova definição de modernidade, que 

encontra-se ancorada na ordem neurológica refere-se àquilo que Singer (2001) localizou que 

havia de comum nos trabalhos dos três teóricos. A modernidade também deveria ser 

entendida através da mudança da experiência subjetiva dos indivíduos, caracterizada por 

choques físicos e perceptivos no ambiente, além da nova intensidade de estimulação sensorial. 

Este ambiente, agora especificamente urbano tornara-se “marcadamente mais rápido, caótico, 

fragmentado e desorientador que as fases anteriores da cultura humana” (SINGER, 2001, p. 

96).  

Com o rápido crescimento das cidades, a aglomeração de multidões, o barulho, o 

trânsito, a propaganda com seus painéis e anúncios, as feiras populares, as vitrines, a 

velocidade, o transporte rápido, os horários fixados para tudo, além do crescimento de jornais 

que estimulavam ainda mais as sensações fugazes, o indivíduo moderno passa a ter uma 

experiência subjetiva com seu impacto visual e auditivo, amparado por estimulações físicas e 

sensoriais sem precedentes. Esta experiência sensorial, relacionada com o caráter efêmero da 

modernidade tem seu auge com o nascimento da imagem em movimento, onde as pessoas 

buscavam a sala escura – local capaz de reproduzir a realidade que se vivia. Para Singer, o 

cinema era um tipo de espetáculo capaz de dar sentido a estes estímulos exacerbados. O 

cinema canalizava estes estímulos e amenizava os choques diários. Ele e os outros espetáculos 

do final do século XIX e início do XX eram, assim, as expressões da experiência urbana e 

moderna.  

Com a ascensão da modernidade neurológica, e, portanto, o surgimento dos meios 

impressos e audiovisuais, capazes de acompanhar e compensar a carga de estímulos desta 

modernidade há uma mudança substancial no aparato sensorial dos indivíduos, que no 

decorrer do século XX até os dias atuais passou por transformações que o deixaram 

“ultrapassado”, exacerbado. “O organismo mudou de marcha, por assim dizer, sincronizando-

se ao mundo acelerado”. O organismo ficou condicionado a receber, gerar e necessitar sempre 

de novos estímulos, “uma vez que somente passatempos estimulantes podiam corresponder às 

energias nervosas de um aparelho sensório calibrado” (SINGER, 2001, p. 117)
210

.  

                                                 
210

Aqui, Singer situa sua pesquisa no século XX, com o surgimento do cinema e dos jornais sensacionalistas, 

sendo que desde então, o desenvolvimento tecnológico trouxe novos aparatos de comunicação, como a televisão, 

o rádio, a internet, o video game, os tablets, os celulares etc., que atenuam ainda mais as excitações e distrações 

dos contemporâneos, tornando seu aparato sensorial indubitavelmente “superexcitado”. 
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O surgimento de jornais sensacionalistas e dos novos entretenimentos populares 

corresponderia, segundo Singer, citando Kracauer, Benjamin e seus predecessores, à nova 

estrutura da vida diária, como também o reflexo e o sintoma destes novos tempos. 

Neste sentido, é possível perceber que o paradigma da sensação tende ase tornar cada 

vez mais permanente nas mídias. O que na reportagem, há alguns anos era prioritariamente de 

maior importância – o furo da reportagem, a eficiência do repórter em chegar ao local logo 

após o fato ter ocorrido, hoje vem mudando de forma avassaladora. Agora, é preciso estar no 

local no momento em que ocorrem os fatos; é preciso flagrar os momentos mais 

emocionantes, as lágrimas, os balbucios, os gritos de dor; é preciso VER os feridos em seu 

estado de choque; é preciso ESCUTAR suas dores. Por isso, tão contundente a afirmação de 

que “as sensações estão a ponto de se tornar as marcas de orientação e as batidas do pulso da 

vida social como um todo” (TÜRCKE, 2010, p. 14). Mas as sensações a que Türcke se refere 

são aquelas sinestesicamente intensificadas, baseadas na emoção fácil, imediata e no choque 

imagético; não estão na ordem do estético-poético ou da contemplação; pelo contrário, são o 

produto de uma modernidade acelerada, frenética e efêmera.  

 

Sensação e sensibilidade 

A noção de lógica da sensação, formulada pelo filósofo francês Gilles Deleuze na obra 

em que analisa filosoficamente o trabalho de Francis Bacon, bem como as reflexões finais da 

obra O que é a filosofia? (2010), escrita em parceira com Félix Guattari cabem muito bem aos 

propósitos de nossa perspectiva, ao verificarmos a dupla faceta em que consiste o fenômeno 

da sensação. Para Deleuze e Guattari (2010, p. 249), “a sensação não é menos cérebro que o 

conceito”; ela se mantém na retaguarda, na medida em que consideramos as conexões 

nervosas excitação-reação e as integrações cerebrais percepção-ação como prolongamentos 

onde a sensação fica suposta, contida.  

 

A sensação é excitação mesma, não enquanto se prolonga gradativamente e 

passa à reação, mas enquanto se conserva ou conserva suas vibrações. A 

sensação contrai as vibrações do excitante sobre uma superfície nervosa ou 

num volume cerebral: a precedente não desapareceu ainda quando a seguinte 

aparece. É sua maneira de responder ao caos (DELEUZE e GUATTARI, 

2010, p. 249).  

 

A sensação vista por esta perspectiva se configura como contemplação. Por meio da 

sensação contempla-se, vibra-se, contrai-se e conserva-se. Assim, como bem advertem os 

autores, de nada adianta procurarmos pelas sensações, se nos limitarmos às reações e 
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excitações que elas prolongam, ou às ações e reações que elas refletem. E é exatamente neste 

ponto que incide sua armadilha: ao vincularmos as sensações à imediaticidade e fragmentação 

com que ela se apresenta, não será possível alcançar o estado de criação passiva e 

autorreflexividade em que consiste a “contemplação pura” enquanto sensação.  

Para Santos (2013), vivemos em um mundo onde a regra do jogo traduz-se no gozo 

pura e simplesmente. Segundo o autor, estamos carentes do pensar e do sentir: 

 

Compreendemos assim que os grandes acontecimentos, que se avolumam 

com o estardalhaço que se conferem as mídias, não propicia que as 

percepções extrapolem o momento, o ato, o fato realizado. Ou seja, o 

homem pode estar imiscuído nos estrondosos espetáculos em busca de 

sensações fortes, mas, contraditoriamente, as suas percepções ficam fracas, 

embotadas. Necessário se faz, pois, que descansemos, que sigamos devagar, 

devagas e sempre, poiso viver essencial e em plenitude se faz no vagar 

(SANTOS, 2013, p. 104). 

 

De fato, a busca de prazer imbuída nas sensações e distrações fugazes leva o sujeito a 

uma incapacidade estética. O estardalhaço, a profusão de luzes, cores, imagens e sons, o 

brilho das telas de TV, computador, celular, tablets etc., nos são estampados a todo instante e 

mesmo nos momentos em que buscamos silêncio e concentração, parece difícil conseguir, 

pois uma espécie de “chamamento” nos convida o tempo todo. 

Nossos sentidos vão ficando aos poucos embotados, pois tudo em exagero é 

prejudicial, e assim, um ciclo vicioso se impõe: enquanto a maquinaria mercadológica-

midiática nos bombardeia com tais distrações e sensações fugazes, por consequência, nossa 

sensibilidade é anestesiada e colocada para dormir. 

Para além de objetivos mercadológicos, as sensações encontram-se em um plano 

diferente, que foge daquele das abordagens do primado da razão instrumental. Para Sodré 

(2006), em algumas ocasiões, é possível interpretar o pathos ou o ethos como uma forma de 

se buscar a formação de um sentimento forte de comunidade, ou mesmo de formação de 

práticas e atividades de transformação do sujeito. As demandas da modernidade são muitas e 

sabemos que se não nos adequarmos a elas, ficamos para trás, parados no tempo. Mas, como 

sabiamente nos aponta Santos (2013) é preciso reconhecer que as instâncias do poético, do 

lúdico, enfim, da afetividade apresentam possibilidades inimagináveis de atividade criativa, 

provocação da imaginação, além de “novas reverberações do sentir”, que podem criar no 

sujeito uma consciência autorreflexiva, capazes de proporcionar uma reinvenção do próprio 

Ser. 
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Considerações finais 

Ao final de nossas reflexões, muitas interrogações ainda permanecem, pois o ato da 

pesquisa não é a busca de respostas definitivas, mas aquelas às quais possibilitam a abertura 

de novos horizontes, novos rumos, novas inquietações.  

O discurso jornalístico perpassa por mutações na medida em que visualizamos uma 

intensa instabilidade dos gêneros discursos, diante do atravessamento da estética, antes restrita 

a outros domínios, como as artes e a literatura, por exemplo. Modalidades discursivas vão 

sendo constituídas através de linguagens plurissígnicas, que chegam a variadas plataformas, 

podendo facilmente ser visualizadas pelos múltiplos suportes e situações com os quais se 

apresentam. O discurso jornalístico, aqui defendido como discurso da sensação é erigido 

sobre o fenômeno do sensacional, que por sua vez abarca a sociedade como um todo, 

elevando-a ao conceito de “sociedade excitada”. No entanto, mais do que sensacionalizar, a 

enunciação jornalística deveria buscarsensibilizar, realizando uma afetação da dimensão do 

sensível, através da transversalidade estética e poética da linguagem. As hibridizações 

discursivas demonstram que o atravessamento da estética na linguagem abre horizontes até 

então inimagináveis para a problematização do real e para a autorreflexividade. 

Se a percepção humana é parte de nossa inteligência, não há por que continuarmos 

com a variante dicotômica razão versus emoção. O que realmente nos está faltando nos dias 

atuais é uma educação adequada dos sentidos; precisamos aprender a lidar com estes para que 

o empobrecimento estético não se torne um problema ainda maior. Precisamos voltar a ter a 

sensibilidade perdida em meio ao turbilhão de sensações fortes ecarnavalescas. Quem sabe 

assim, não consigamos nos tornar seres mais reflexivos, compreendendo a nós mesmos e aos 

outros pelo simples fato de sentir? 
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Resumo 

Este artigo pretende estabelecer uma discussão sobre a construção de discursos e formas de 

representação do homem nas narrativas cinematográficas que não perpassam os padrões de 

espetacularização da vida propostos pelo cinema hegemônico. São discursos elaborados por 

um cinema cuja essência se encontra na sensibilidade com que se captam as relações afetivas 

do ser humano, colocando em evidência o indivíduo comum e sua relação com o cotidiano, tal 

qual é feito pelo cineasta Domingos Oliveira.  

 

Palavras-chave: cinema; discurso; representação; cotidiano; Domingos Oliveira. 

 

 

Introdução 

 O cinema, bem como outras mídias, reforça a visão mercadológica das imagens na 

chamada sociedade do espetáculo. Sendo um produto cultural de grande alcance, cria 

mecanismos que contribuem para alimentar discursos hegemônicos e para estabelecer formas 

de controle da esfera da cultura. Tal regulação intervém nas próprias práticas sociais, 

significados e valores culturais, estabelecendo padrões de comportamento, de moda, de 

hábitos que interferem diretamente na relação dos indivíduos com suas culturas. 

 Como alguns desses mecanismos, as formas de representar o homem e o universo 

ficcional possibilitadas pelo cinema, valorizando determinados aspectos da vida social ou 

visões de mundo próprias, podem se tornar importantes construtores dos discursos que 

sustentam o poder da cultura hegemônica. 

 No entanto, a representação pode ser trabalhada sob diversos aspectos no contexto 

fílmico, não necessariamente reforçando enunciações ou lugares de falas praticados 

comumente na grande mídia. Como as representações podem ser construídas sem se valer das 

estruturas estabelecidas pelo circuito cultural dominante? A intenção deste artigo é a de 

discutir outros olhares que o cinema lança sobre o homem: sãomodos de representar a vida a 
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partir de cotidianosob seus aspectos mais sensíveis e menos extraordinários, que atravessam 

os limites colocados pelo cinema espetáculo. 

 

Imagem e poder 

Ao lermos os jornais, ligarmos a televisão, acessarmos as redes sociais, irmos ao 

cinema ou até mesmo quando ativamos nosso imaginário, nos deparamos com um verdadeiro 

bombardeio de imagens, presentes a cada momento do nosso cotidiano. A sociedade atual se 

tornou a sociedade do consumo frenético das imagens. E se criamos uma relação de 

proximidade e, até mesmo, afetiva com as imagens, se deve a própria transformação, no 

contexto da modernidade, em produto cultural e em forma de espetáculo: elas nos seduzem, 

operam em nossas subjetividades suscitando novos desejos de consumo. 

A cultura como estruturadora e organizadora da vida cotidiana
213

, em suas construções 

simbólicas e experiências subjetivas, sustentou o desenvolvimento tecnológico contínuo – em 

destaque dos meios de comunicação – abrindo novas possibilidades para a circulação ágil de 

informações e produtos culturais em escala global, com a redução da relação entre tempo e 

espaço. 

A velocidade com que as imagens nos são dispostas permiteaos indivíduos – seja nas 

transmissões ao vivo dos telejornais, no acesso em tempo real às informações na internet ou 

nos cortes abruptos das imagens cinematográficas garantidospor meio da montagem – o 

contato com universos particulares, mas principalmente reforça discursos produzidos pela 

cultura hegemônica. A cultura da mídiaatua na sociedade de forma a modelar 

comportamentos, apresentar tendências, alimentar necessidades de consumo e definir padrões 

para a própria construção do imaginário social. 

Em relação à ligação da cultura com a vida cotidiana, Stuart (1997), percebendo o 

impacto causado pelas transformações culturais nas sociedades globais, ressalta o caráter 

fundamental da cultura na constituição da subjetividade e da identidade, já que essa está 

presente em todos os aspectos da vida social.  

 

A cultura está presente nas vozes e imagens incorpóreas que nos interpelam 

das telas, nos postos de gasolina. Ela é um elemento chave no modo como o 

meio ambiente doméstico é atrelado, pelo consumo, às tendências e modas 
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mundiais. É trazida para dentro de nossos lares através dos esportes e 

revistas esportivas, que frequentemente vendem uma imagem de íntima 

associação ao “lugar” e ao local através da cultura do futebol contemporâneo 

(HALL, 1997). 

 

Tais processos de manutenção do poderio hegemônico estabelecidos pelos meios de 

comunicação se dão, não de forma mecânica, mas numa adaptação às pressões sociais, 

compondo assim o próprio sistema cultural, (ESCOSTEGUY, 2006, p.147). Apesar 

influenciar a reprodução de determinados discursos e ideologias, as imagens produzidas pelos 

meios de comunicação de massa não estabelecem com o público somente uma relação de 

domínio: os significados compartilhados com os receptores podem se tornar negociáveis ou 

até mesmo estimularem formas de resistência por grupos excluídos pela hegemonia.  

É possível estabelecer relações afetivas no consumo das imagens pela forma como ela 

interpela seu espectador, circula no imaginário social, comove a partir da própria construção 

de sentidos das experiências culturais as quais a sociedade vivencia? Este questionamento se 

justifica pelo fato de as construções imagéticas, mais especificamente as mídias, forjarem 

realidades de forma homogênea, ignorando certas particularidades culturais e até mesmo 

realidades de minorias marginalizadas pelas estruturas de poder, impossibilita outras 

perspectivas de identificação entre público e imagem.Os sujeitos são forçados a lidarem 

constantemente com enunciações que legitimam práticas cotidianas de algumas classes sociais 

mais elevadas ou grupos étnicos favorecidos pelas mídias.  

Dessa forma, de acordo com Mendonça (2010), na própria elaboração das imagens se 

seleciona aquilo que é pertinente ao interesse dos meios de comunicação em se tornar visível, 

o que está diretamente ligado ao caráter ideológico das imagens. As mídias determinam ainda 

 

[...] a ênfase a determinados aspectos ou assuntos, a escolha dos temas a 

serem representados, a omissão ou camuflagem de certas imagens, 

apresentando-as como boas ou más, revelando assim preferências e 

hierarquias sociais ao optar por determinadas construções narrativas, e não 

por outras; ao escolher determinada perspectiva política, e não outras (2010, 

p.42). 

 

Em se tratando das imagens cinematográficas, tal apelo se constitui nos processos de 

sua elaboração que vão desde sua captura (o que compreende os ângulos, deslocamentos de 

câmera e enquadramentos); sua edição e montagem, até toda a produção de cenário, figurino, 

iluminação e efeitos especiais, incluindo ainda toda a estrutura do aparato cinematográfico – 

sala de projeção escura, somente um foco de luz à frente do espectador que é colocado na 
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posição passiva de voyeur, interpelado isoladamente pelos filmes, mesmo que em meio a uma 

multidão. 

São esses elementos, além do encaixe com o conteúdo da narrativa, que possibilitam 

ao espectador uma proximidade maior com o cinema e que determinam formas de 

identificação com as imagens em movimento. Eles pontuam no universo diegético as próprias 

articulações das representações dos indivíduos e legitimam, a partir de estratégias particulares, 

os discursos que serão alimentados pelas produções cinematográficas, que tendem, em grande 

parte, à reprodução de falas do hegemônico. 

 

Representação e a manutenção dos discursos hegemônicos 

 A capacidade que os produtos culturais como o cinema têm de estimular o imaginário, 

comover o público, desencadear determinadas emoções e interpelar os sujeitos na construção 

de identidades e subjetividades por meio da circulação de símbolos e significados, evidencia a 

própria força que as mídias têm como espaço de diálogo e de enunciação de visões de mundo, 

muitas das vezes distorcidas pela própria indústria ou omitidas em seus diversos aspectos.    

 A maneira como se elabora as representações dos indivíduos nas produções 

cinematográficas corrobora para a construção de determinados valores e, consequentemente, 

de discursos e ideologias segundo a percepção de mundo e os interesses de quem produz.  

Investigando as práticas de representação, com base nos estudos da semiologia 

influenciados pelo linguista Ferdinand Saussure, e o enfoque discursivo de Michel Foucault, 

Stuart Hall (2002) faz uma conexão entre representação, linguagem e cultura para 

compreender como se dá tal processo. O autor compreende a representação como a “produção 

de sentido dos conceitos em nossas mentes mediante a linguagem” (2002, p.4, tradução 

nossa)
214

, sentido o qual é intercambiado pelos indivíduos em sua cultura.  

Para Hall, a cultura se constitui a partir do sentido que é dado às ações cotidianas dos 

indivíduos, que por sua vez é determinado pelo sistema de significado que utilizamos na 

própria codificação do mundo e nas relações interpessoais. Sendo assim, para que os 

integrantes de uma mesma cultura possam interagir, trocar sentidos acerca do mundo, eles 

devem compartilhar do mesmo modo de interpretar os signos. O sentido das coisas é 

construído pelo próprio sujeito, que institui códigos de linguagem ou convenções, assimilados 

                                                 
214

 Texto original: “Representaciónes la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes mediante el 

lenguaje”.  
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naturalmente à medida que o tempo passa, para estabelecer assim a comunicação entre 

membros do mesmo grupo. Hall ressalta que 

 

Pertencer a uma cultura é pertencer [a] aproximadamente ao mesmo 

universo conceitual e linguístico, é saber como os conceitos e ideias se 

traduzem a diferentes linguagens, e como a linguagem se relaciona ou se 

refere ao mundo. Compartilhar estas coisas é ver o mundo a partir do mesmo 

mapa conceitual e dar sentido a ele mediante o mesmo sistema de 

linguagem. (2002, p.8, tradução nossa) 
215

. 

 

 Ainda que o sentido dado a um signo integre uma convenção determinada 

previamente, no mesmo instante em que ele se perpetua em uma cultura, pode se modificar ao 

longo do tempo de acordo com as transformações históricas e do próprio contexto cultural 

vivido. Dessa forma, a própria representação está sujeita a novas interpretações à medida que 

os indivíduos se encontram em contextos diferentes. 

 Podemos estabelecer a partir daí um paralelo entre tradição e novas formas culturais: 

enquanto alguns signos mantém seu sentido e são transmitidos para as gerações seguintes 

numa tentativa de resistir às mudanças temporais – ainda que sua essência permaneça, mas as 

formas de transmissão de interpretação fujam um pouco aos padrões anteriores –outros se 

renovam rapidamente ao longo da história.  

 O sentido que é delegado às coisas e seus significados contribuem na construção de 

discursos, compreendidos por Michel Foucault em sua capacidade de produzir e representar o 

conhecimento de determinado tempo por meio da linguagem. Hall (2002) considera que se 

todas as práticas sociais se constituem por meio de um sentido dado, este é compartilhado na 

linguagem. Então, todas as práticas humanas estão associadas ao discurso.  

Foucault (1980) afirma que o poder está arraigado em todos os aspectos da vida social, 

circulando nas esferas macro e micro políticas e posicionando os indivíduos tanto no papel de 

detentores do poder, quanto no de vítimas da hierarquia.São os regimes de verdade, 

elucidados por Foucault, que produzem discursos que se utilizam do poder. 

 

A verdade não é o poder fora. ... A verdade é uma coisa deste mundo; é 

produzida somente em virtude de múltiplas formas de restrição. E induz 

efeitos regulares de poder. Cada sociedade tem seus regimes de verdade, 

suas ‘políticas gerais’ de verdade; isto é, os tipos de discurso que essa 
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 Texto original: “Pertenecer a una cultura espertenecer [a] aproximadamente al mismo universo conceptual y 

lingüístico, es saber cómo los conceptos e ideas se traducen a diferentes lenguajes, y cómo el lenguaje refiere, o 

hace referencia al mundo. Compartir estas cosas es ver el mundo desde dentro del mismo mapa conceptual y dar 

sentido al mismo mediante el mismo sistema de lenguaje”. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

361 

sociedade aceita e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as 

instâncias que possibilitam distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, 

os meios pelos quais cada um é sancionado... o status daqueles que estão 

encarregados de dizer o que é o verdadeiro (apud HALL, 2002, p.32, 

tradução nossa)
216

. 

  

As formações discursivas estabelecidas na relação entre poder e conhecimento 

circulam de forma mais ampla nos meios de comunicação. Em um caso particular, os veículos 

que se utilizam das imagens, como a televisão e o cinema, detém certa força mobilizadora 

ainda mais ampla, já que produzem discursos a partir de imaginários pré-fabricados, o que 

facilita a aproximação com o espectador. 

 Se as formas de representar as culturas e seus indivíduos são definidas por meio do 

discurso e das relações de poder que se quer sustentar, o que acontece no chamado cinema 

hegemônico é o fechamento das representações, predominantemente, em grupos sociais mais 

favorecidos e a supressão de grupos minoritários. Ou ainda, o deslocamento de ideias acerca 

da própria realidade, a partir da reprodução de estereótipos, da espetacularização da 

experiência cotidiana e da disseminação de leituras de mundo que priorizam um olhar 

instantâneo, padronizado e “extraordinarizado” sobre as realidades vividas, artificializando 

assim as relações humanas. 

 Temos assim um mercado global que, sendo tecnologicamente inovador – no caso das 

narrativas cinematográficas o desenvolvimento de novos efeitos especiais, da tecnologia do 

3D, são algumas saídas que indústria encontra para se renovar – cria padrões tanto para os 

produtos culturais quanto para o consumo que são assimilados pela sociedade. Em função 

disso, a força dos discursos e valores ressaltados pela grande indústria do cinema – e aqui 

excluímos, portanto, as produções de menor alcance comercial – se reciclam com a 

continuidade de tal lógica. 

 O cinema incorpora discursos já existentes, ou seja, se baseia nas concepções das 

próprias relações sociais para reforçar o poder do hegemônico, como avalia Richard Johnson 

(2006, p.82): “Pois o cinema, como outros meios públicos, pega seus materiais brutos 

emprestados do campo preexistente dos discursos políticos – isto é, de todo o campo, e não 

apenas daquele segmento chamado “cinema” – e [...] também dos conhecimentos privados”. 
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 Texto original: “La verdad no está por fueradel poder. ... La verdad es una cosas de este mundo; es producida  

sólo en virtud de múltiples formas de constricción. E induce efectos regulares de poder. Cada sociedad tiene sus 

regímenes de verdad, sus ‘políticas generales’ de verdad; esto es, los tipos de discurso que esa sociedad acepta y 

hace funcionar como verdaderos, los mecanismos y las instancias que posibilitan que uno distinga los 

enunciados verdaderos de los falsos, los medios por los cuales cada uno es sancionado... el status de aquellos que 

están a cargo de decir qué es lo verdadero”. 
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 Os discursos do cinema e a própria leitura subjetiva do espectador estão interligados 

com outras formas discursivas que permeiam as experiências do indivíduo no mundo público 

e privado, se entrelaçam com os diversos textos que estão à disposição paralelamente ou que, 

uma vez encontrados, permanecem na memória, onde podem ser retomados. 

 Sendo assim, existe um processo de retroalimentação do discurso hegemônico, em que 

o cinema, ao beber de outras fontes e compactuar com o mesmo pensamento político, social e 

cultural, abre possibilidades para este mesmo discurso se sedimentar influenciando outros 

meios discursivos. 

Quando certo cinema busca dissolver tais enunciações e abre novas possibilidades de 

pensar a representaçãodos sujeitos e a produção de filmes que não serendem ao hegemônico, a 

partir de novos modos de agenciamento que não se valem dos sentidos predominantes que 

circulam nessas produções cinematográficas ou dos estereótipos e formas espetaculares de 

mostrar os indivíduos, suas produções são comumente excluídas da lógica industrial, que 

prioriza a acumulação de capital e, consequentemente, a atração massiva do público às salas 

de exibição. 

 Tal necessidade de estabelecer formas não espetaculares de representar o homem 

comum surge da necessidade de desprendimento dos padrões impostos pelo cinema 

hegemônico, de suas formas de dominação, expressas no bombardeio de imagens, sons e dos 

diversos efeitos que os circundam, e de trazer à tona formas de representação menos artificiais 

e mais cotidianas.  

A questão da necessidade de emergência de um cinema contra espetáculo é tratada por 

Comolli na obra Cinèma contre Spectacle (2009). O autor visualiza novas possibilidades 

cinematográficas que se contrapõem aos desejos de alienação do cinema dominante e que 

emancipam o espectador, considerando sua capacidade crítica e sua compreensão dos limites 

de ver e escutar, além de ser atuante na representação com sua sensibilidade e imaginação. 

 Traçando uma reflexão sobre o poder de domínio dos sons e imagens e a relação com 

as mercadorias e o mundo do espetáculo – tal qual Guy Debord
217

 já havia alertado –Comolli 

destaca que devido à própria mercantilização da vida, tudo se transformou em espetáculo. 
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No livroA Sociedade do Espetáculo (2003), Debord aponta como a sociedade moderna se configura, desde o 

momento em que se organiza um novo contexto econômico-político com os meios de produção industrial, sob a 

lógica de acumulação de espetáculos. Segundo o autor, “o espetáculo, compreendido em sua totalidade, é 

simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente [...] constitui o modelo presente da vida 

socialmente dominante” (2003, p.15). Manifestando-se na ordem do poder do sistema econômico sobre a 

sociedade, onde tudo se torna mercadoria, o espetáculo vê em instrumentos como os meios de comunicação de 

massa e, consequentemente, as imagens, mais uma forma de domínio, de mediação da experiência sensível e 

dedo mundo aparente, alienando os indivíduos. 
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Com isso, afirma, o cinema, produto cultural voltado para o lazer, também se tornou forma de 

espetáculo que anestesia a mente do espectador: 

 

É o mundo todo, inteiro, que se dá a ver como espetacular. E esse balanço 

concluído no espetáculo quer fazer e muitas vezes consegue fazer de nós 

espectadores cúmplices, não “alienados” pelas representações imaginárias de 

uma “vida”, que seria a versão falsa da “vida verdadeira”, mas alienados por 

tudo simplesmente que os faz gozar, que os dá prazer, que os seduz; 

alienados (se é necessário esse termo) pelo seu próprio prazer de alienação. 

(2009, p.9, tradução nossa)
218

. 

 

 Alguns caminhos já foram trilhados pelo cinema brasileiro. São notórios os trabalhos 

de documentaristas como Eduardo Coutinho e Jorge Furtado e, ainda, de cineastas dedicados 

às narrativas ficcionais, dentre os quais Júlio Bressane, Karim Aïnouz e Domingos Oliveira. 

 

Outras perspectivas de representação: aposta no baixo orçamento 

 Representar o cotidiano do indivíduo comum em suas relações com o trabalho, a 

família, as amizades e, principalmente, com os amores é tarefa para a qual Domingos Oliveira 

se dedica desde o início de sua carreira. Em seu filme de estreia, Todas as Mulheres do 

Mundo (1967), – um dos mais reconhecidos de sua obra – o cineasta já mostrava sua 

habilidade em casar a cotidianidade e relacionamentos amorosos a um tom poético bastante 

característico de seus filmes. 

 Apostando em fórmulas narrativas de fácil comunicação com o público, mas que 

mostram a complexidade das relações humanas e os limites entre razão e emoção, a obra do 

diretor carioca se baseia em suas próprias vivências pessoais: os amores frustrados, a 

proximidade com a família e até mesmo a carreira profissional desajustada e a dedicação ao 

teatro – o personagem Vieira, interpretado pelo próprio diretor no longa-metragem 

Amores(1998) reflete claramente um dos momentos de sua vida quando foi roteirista da Rede 

Globo, mas foi demitido. 

 A simplicidade também aparece no próprio estilo de filmar de Oliveira, que não se 

preocupa tanto em inovar, mas não deixa de lado o apreço pela câmera na mão, colocada de 

forma mais livre nas filmagens, com certa instabilidade combinada aos movimentos para 

enquadrar os personagens e aos cortes para close-ups, outra de suas preferências. 

                                                 
218

Texto original: “C’est le monde tout entier, tout um, qui se donne à voire como espetaculaire. Et cette bascule 

achevée dans le spectacle veut faire e souvent parvient à faire nous des spectateurs complices, non pas 

« alienés » par les représentation imaginaire d’une « vie » qui serait la version mensongère de la « vraie vie », 

mais alienés tout simplement à ce qui le faire jouir, qui leur plaît,  qui les séduit ; alienés (s’il faut encore ce 

terme) à leur propre désire d’aliénation”. 
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 Em uma breve análise sobre as construções presentes em Amores, Oricchio (2003) 

enxerga no próprio modo de filmar do diretor a possibilidade de transmitir a inconstância e 

complexidade das relações amorosas. Segundo ele, “a instabilidade dos relacionamentos está lá, 

no jeito como a câmera registra os pequenos dramas e as pequenas alegrias de cada um dos 

personagens” (2003 p.82-83). 

 A despreocupação em transgredir os padrões cinematográficos ou em tomar parte de 

uma linguagem inventiva se explica não só por um gosto pessoal de Oliveira, mas pela 

necessidade de pensar alternativas na produção devido ao próprio orçamento limitado. A 

dependência de recursos oriundos de leis de incentivo e a própria falta de espaço no mercado 

cinematográfico, que prioriza as superproduções hollywoodianas e reserva um espaço 

bastante restrito aos filmes brasileiros nas salas de exibição, é uma das dificuldades 

enfrentadas e questionadas ao longo de sua carreira.  

 O diretor acredita que, mesmo com todos esses empecilhos, os filmes de baixo 

orçamento permitem maior criatividade: “Filmei com pouquíssimo dinheiro esses dois filmes, 

o que é saudável, torna a obra mais livre”
219

, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo 

sobre seus filmes recentes Primeiro Dia de um Ano Qualquer (2012) e Paixão e Acaso(2012). 

A disseminação de produções de baixo orçamento no mercado nos últimos anos, ao 

lado de um pequeno número de produções financiadas por grandes produtoras, veio de uma 

herança do cinema brasileiro da década de 1990 em diante. Com o fechamento de órgãos 

fomentadores no governo de Fernando Collor, houve uma redução a quase zero do número de 

produções cinematográficas brasileiras. A instituição da Lei do Audiovisual, em 

1993,impulsionou novamente o desenvolvimento da indústria cinematográfica no país, num 

momento denominado como a retomada do cinema. Ainda assim, a lei não ofereceu soluções 

adequadas aos realizadores, que se tornaram demasiadamente dependentes dos fomentos 

governamentais para a produção de filmes e da escolha das empresas de onde os recursos são 

captados quanto ao tipo de filme nos quais querem investir. 

Se, como coloca Johnson (2006, p.89) nas leituras de produtos culturais como formas 

discursivas textuais, “o contexto determina o significado, as transformações ou a saliência de 

uma forma subjetiva particular, tanto quanto a própria forma”, é possível considerar que o 
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 MASINI, Fernando. Domingos Oliveira lança dois filmes e ataca mentalidade do cinema nacional. Folha de 

São Paulo. São Paulo, 30 nov. 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/11/1378850-

domingos-oliveira-lanca-dois-filmes-e-ataca-mentalidade-do-cinema-nacional.shtml. Acesso em: 28 jul. 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/11/1378850-domingos-oliveira-lanca-dois-filmes-e-ataca-mentalidade-do-cinema-nacional.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/11/1378850-domingos-oliveira-lanca-dois-filmes-e-ataca-mentalidade-do-cinema-nacional.shtml
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próprio contexto de produção dos filmes de Oliveira, no esquema de baixo orçamento
220

, 

interferiu na construção de universos simbólicos em sua obra.  

Também condiz ao contexto da retomada a pluralidade estética e de temáticas 

retratadas nos filmes e a ausência de um viés político unificado, tal qual no Cinema Novo. Da 

esfera pública, colocando em evidência questões sociais como o sertão, a favela e a 

diversidade cultural, à esfera privada, abordada nas comédias românticas ou nos dramas 

individuais,o momento da retomada abre novas possibilidades tanto ao cinema ficcional 

quanto ao documentário. Enquanto alguns cineastas primam por uma linguagem mais 

próxima ao cinema comercial, outros optam por imprimir um tom mais pessoal às produções, 

como é o caso de Oliveira
221

. 

Partindo de um cinema cuja essência se mostra nas questões relativas ao indivíduo em 

seu mundo mais íntimo, Oliveira faz emergir em seus títulos suas experiências pessoais e 

memórias, que se misturam a uma visão do cotidiano menos tendenciosa ao espetacular. Um 

exemplo disso pode ser visto na frequente tematização da classe média sem qualquer glamour 

ou espetacularização: ela é vista em seu cotidiano, em suas tarefas diárias envolvendo a 

profissão, a casa, a família, enfim, em seus espaços de intimidade. 

 

Os modos de representar o homem ordinário 

Mas se o cinema de Domingos Oliveira procura não estabelecer relações com formas 

espetaculares de ver as nuances da vida, de que modo ele o faz? Como o indivíduo comum é 

representado em sua cinematografia? É possível fazer tal análise sob vários aspectos que vão 

desde as relações sociais das personagens até o vínculo das mesmas com os espaços cênicos e 

a forma como os personagens são representados. 

Apesar de não tematizar grupos minoritários, o fato de representar o cotidiano da 

classe média a partir de sentidos e significados que não são os produzidos pelo discurso do 

cinema hegemônico, exclui, de certa forma, as construções dominantes normalmente legadas 

às minorias. Ao passo que o discurso das minorias fica ausente na narrativa – mesmo não as 
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Em entrevista cedida à Lúcia Nagib (2002, p.334-342) que integrou o livro O cinema da Retomada: 

depoimentos de 90 cineastas dos anos 90, o diretor critica a falta de retorno financeiro dos filmes brasileiros, 

devido à restrição dos exibidores que preferem reservar as salas de cinema para os filmes americanos, sendo um 

dos motivos da lucratividade irrisória a própria lógica promulgada pela Lei do Audiovisual. Segundo Oliveira, 

grande parte do investimento das empresas nas produções vai para o número de cópias e divulgação por meio de 

mídia. 
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 A presença constante do diretor como personagem de seus filmes, o baixo orçamento, a opção pela câmera na 

mão, a exclusividade de alguns atores em grande parte de sua filmografia, como sua esposa Priscila Rozenbaum 

e Ricardo Kosovski, a frequência de temas amorosos, a encenação em espaços de intimidade e a constituição 

poética dos diálogos são alguns dos elementos característicos aos filmes de Domingos Oliveira. No entanto não 

será focada esta questão no artigo.  
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subordinando a modos de representar que não condizem a seu universo – a questão do 

feminino se coloca de forma mais marcante: são as ações das mulheres, em grande parte, que 

desencadeiam toda a problemática tratada nas narrativas e que ampliam o espaço de reflexão a 

que se pretende os filmes de Oliveira. Mas não é nesta questão que este artigo se fixa. 

Atendo-nos ao ponto de vista das relações dentro da trama, a interação entre as 

personagens é enriquecida por meio de diálogos sobre o cotidiano da família, dos casais, de 

amigos. Elas discutem suas relações amorosas, falam sobre traição, choram, riem, se alegram 

com as pequenas coisas da vida, perdem o controle emocional, mentem, iludem, enfim, 

mostram as nuances emocionais do ser humano, suas fraquezas e limites, sem se tornarem 

meras vítimas ou serem colocadas de forma caricaturada, estereotipada. As relações humanas 

nos filmes de Oliveira se valem de uma sinceridade que aproxima o espectador de sua 

condição humana.  

Não se trata de pessoas perfeitas, pelo contrário, os defeitos humanos são colocados à 

prova, principalmente em relação à sexualidade. A exemplo, o filme Amores (1998) retoma a 

temática da traição, dos desencontros amorosos, sem que as cenas de sexo ou a sensualidade 

sejam tratadas de forma banal ou de forma extremamente erotizadas, tal qual é tendência nas 

grandes produções cinematográficas.  

Como se dialogasse com a poesia de Carlos Drummond Andrade em Quadrilha, o 

cineasta brasileiro remonta a complexidade dos relacionamentos: Telma e Pedro, considerado 

pela família um casal inseparável, tentam ter um filho, mas nesse percurso Pedro acaba 

traindo a esposa com a filha de seu amigo Vieira e a engravida; depois de se separar de Pedro, 

Telma reencontra uma antiga paixão, engravida, mas decide retomar seu casamento com 

Pedro; Luiza, irmã de Telma, se apaixona perdidamente por Rafael, que já teve um 

relacionamento homossexual e contraiu o vírus da AIDS, mas acaba se separando dele, 

enquanto o mesmo se apaixona por outro homem. 

O calor da paixão, o esfriamento das relações, a separação, as brigas familiares todos 

esses fatores compõem a vida do indivíduo ordinário e são tratados por Oliveira com uma 

sensibilidade e fluidez que mobilizam as emoções do espectador, não sendo necessário 

qualquer apelo excessivo. 

Ao problematizar a questão do cinema cotidiano, Sandra Fischer o distingue dos 

demais cinemas pelo fato de 

 

Fosse de quem ou do que fosse ou como fosse esse cotidiano, o foco 

predominante seria dirigido à problemática da cotidianidade, daquilo que se 
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repete, que é reiterado no escoar dos dias e não ao caráter de 

extraordinariedade de um ponto ou passagem específicos na história da 

personagem – quando personagem houvesse, e considerando as mais 

diversas configurações possíveis (2009, p.23). 

 

Tal definição evoca um cinema onde as pequenas coisas da vida são colocadas 

livremente diante dos olhos do espectador, em sua simplicidade, abstendo-se de grandes 

choques sensoriais. Como Fischer (2009, p.22) enfatiza, a questão do comum, em princípio, 

trataria das necessidades para sobrevivência diária do homem, dentre elas os hábitos 

biológicos e culturais, como comer, dormir, se higienizar, trabalhar, assim como as vivências 

particulares que desencadeiam os mais diversos sentimentos humanos. Aí é que reside a 

cotidianidade nas obras de Domingo Oliveira. 

As lentes captam a riqueza das ações mais simples do dia a dia que são encadeadas, 

com bastante efetividade, aos diálogos e aos espaços cênicos mais familiares. A exemplo, ele 

filma banalidades discutidas em um jantar entre amigos na mesa de bar, demonstrações de 

carinho em momentos íntimos no quarto, situações de discussão familiares na sala de casa, 

atos do dia-a-dia, como o de higiene pessoal, combinados a conversas entre família. Tudo isso 

sem uma demasiada distorção das experiências da vida, da qual faz questão o cinema 

espetáculo. 

Os diálogos refletem discursos mais humanistas, problematizando as experiências da 

vida, em embates sobre valores, concepções e sentimentos. Na tentativa de terem um filho, 

Telma e Pedro, personagens de Amores, após se depararem diante de um esfriamento em um 

momento que iam transar, refletem sobre seus próprios limites e desejos. “Não, a culpa é 

minha, Pedro. Eu que ando completamente sem tesão”, retruca Telma a Pedro quando ele se 

culpa por não sentir vontade de transar com a esposa. “Será que é isso mesmo, Pedro? Será 

que a gente realmente quer esse filho?”, se pergunta Telma diante da delicada situação. 

A construção de discursos sobre o cotidiano, que não sustentam o poder enunciativo 

do hegemônico, também se dá no próprio uso da técnica. A preferência pela câmera na mão 

dá um caráter menos engessado à narrativa e permite maior mobilidade na construção dos 

planos, enquanto a voz off remonta de forma poética a história de vida das personagens. 

Enquadramentos com câmera fixa recortam parte de cenários de intimidade como a sala ou a 

cozinha de uma casa, onde as personagens fazem sua performance, alternando o aparecimento 

no campo e a presença fora-de-campo. 

De acordo com Comolli (2008), a alternância entre campo e fora-de-campo explora os 

limites de visão do espectador no filme. Aquilo que está demasiadamente visível suscita 
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desejos exagerados de consumo da imagem, uma das estratégias do cinema como espetáculo. 

Enquanto os modos espetaculares de ver o mundo se valem de um olhar sedento por mais 

imagens, a utilização do fora-de-campo abre possibilidades mais críticas para o olhar: o fora-

de-campo permite ao espectador uma interação mais ativa com os filmes na produção de 

significados, ativando sua capacidade imaginativa. 

 

Quanto mais o poder se exerce por meio da fabricação, do controle e da 

distribuição de imagens e dos sons, mais é necessário nos apoiarmos nesta 

rocha do sentido aberto que é a concepção cinematográfica do mundo; 

digamos que às reduções triunfantes da indústria do espetáculo que 

procedem por meio de efeitos (de velocidade, de trucagem, sonoros...) nada 

teríamos a opor além daquilo que, na experiência histórica do cinema, é 

impulsionado pelas ínfimas, pacientes e obstinadas forças do olhar e da 

escuta: elas se mantêm apenas graças à experimentação contínua de seus 

próprios limites (2008, p.187). 
 

 Em Amores, é possível observar com mais efetividade o funcionamento do campo/ 

fora-de-campo. Em uma cena a personagem Cinthia, filha de Vieira, prepara sua mala para 

viagem transitando pelos diversos espaços da casa, enquanto o pai a questiona sobre o 

passeio. Enquanto procura suas roupas e objetos para colocar na mala, Cinthia sente-se mal e 

desmaia. O pai, desesperado, tenta acordá-la e procura um termômetro para ver se ela está 

com febre.  

A ação se passa intercalando rapidamente a câmera entre os dois personagens que, 

seguindo-os durante a cena na qual o diretor opta por um número menor de cortes e um 

deslocamento mais livre da câmera para enquadrar as personagens. Enquanto Cinthia anda 

pela casa, a câmera registra apenas ela, mas a voz em off de Vieira permanece. O mesmo 

acontece quando Vieira é enquadrado (quando Cinthia acorda após o desmaio, ouvimos 

apenas seus gemidos). Esse jogo é feito de forma rápida, o que traz também à tona a 

efervescência emocional das personagens e do momento da narrativa. 

Ao mesmo tempo, enquadramentos mais próximos em close-up garantem maior 

proximidade entre espectador e imagem. No processo de identificação entre espectador e 

filme, BélaBalázs (1983, p.91) enxerga no close-up uma forma de contemplação das 

intimidades da vida, pois são “as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. 

Mostram as faces das coisas e também as expressões que, nelas, são significantes porque são 

reflexos de expressões do nosso próprio sentimento subconsciente”. 

Também os depoimentos em off e o diálogo direto com a câmera traz formas mais 

subjetivas de interpelar o público.Em uma das cenas de Amores, cada personagem faz um 
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relato sobre o destino de suas vidas, contando situações de tristeza e felicidade, frustrações e 

realizações, encarando a câmera como se conversassem com o público. 

 São todos elementos técnicos que se entrelaçam na narrativa e que são essenciais na 

representação da cotidianidade do indivíduo comum, expressando também a instabilidade 

psicológica das personagens. 

 

Conclusão 

 Por se tratar de uma mídia que reconstrói imaginários, interpela a memória do 

espectador e dispõe de um turbilhão de imagens apresentadas com agilidade e impacto ao 

espectador, o cinema carrega uma força singular na construção de discursos e formas de 

representar o homem. 

 É justamente por essa força discursiva que as estruturas dominantes se apropriaram do 

cinema para a circulação de discursos e formas representativas que contemplam e reforçam a 

cultura hegemônica. Bem na verdade, o próprio cinema é instaurado em fins do século XIX, 

já dentro dos padrões mercadológicos da modernidade, como espetáculo e dispositivo de 

entretenimento da sociedade. 

 Enquanto grande parte das produções cinematográficas da atualidade opta por 

reproduzir esses discursos, compartilhando visões de mundo atreladas ao espetacular, ao 

extraordinário, ao estereotipado, enunciados por vozes hierarquizadas, outras produções que 

não integram os grandes circuitos de exibição apresentam alternativas nos processos 

elucidativos da experiência humana. 

 São discursos que se aproximam do homem cotidiano, ao evidenciá-lo com maior 

naturalidade nas narrativas cinematográficas, mostrando a complexidade da própria vida e seu 

caráter afetivo, nas pequenas vivências do dia a dia. É o caso das produções de Domingos 

Oliveira. 

 Com humor, mas ao mesmo tempo sensibilidade, o diretor se vale de um cinema que 

não tem a intenção de resistir às condições de alienação e domínio estabelecidas pela grande 

indústria cinematográfica, mas que nega as estratégias utilizadas pela mesma para atração do 

público a partir do mero entretenimento. O choque de sensações próprio à lógica industrial é 

substituído, por exemplo, pela percepção afetiva da experiência cotidiana, disposta ao 

espectador com certa delicadeza e espontaneidade, sem a pretensão de trazer o extraordinário, 

o sublime e o espetacular às telas. 
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NARRATIVAS, ENTRETENIMENTO E 

TECNOLOGIA 
 

O GT visa estudar as narrativas contemporâneas e suas interfaces tecnológicas a partir 

de uma investigação sobre os gêneros literários que atravessam diversas mídias (rádio, 

cinema, TV, vídeo, videogame) formando ricos universos temáticos. O debate se 

desenvolverá em dois eixos. No primeiro eixo será tratada a imaginação melodramática no 

cinema, a partir da análise fílmica de obras contemporâneas procurando identificar os motivos 

pelos quais o gênero se atualiza e mantém seu vigor como forma narrativa que mobiliza uma 

vasta audiência em todo o mundo. No segundo eixo será trabalhado o modo como os diversos 

gêneros literários constituem possíveis modelos narrativos transmidiáticos a partir de um 

mesmo universo temático. Nesta perspectiva os gêneros narrativos serão analisados no 

contexto de uma teoria do jogo enquanto estrutura cultural fundamental. 

 

Coordenador: Prof. Dr. Daniel Christino (dchristino@gmail.com) 
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As narrativas transmídia no universo de Sherlock Holmes
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo iniciar meus estudos acerca dos livros de Sherlock Holmes e 

suas adaptações, procurando pesquisar como uma mesma história pode ser contada através de 

diferentes plataformas de mídia. Para tal, estudo a cultura transmídia para procurar entender 

como os meios de comunicação influenciam as diferentes narrativas e como elas interagem 

com o seu público. 

 

Palavras-chave: Sherlock Holmes; adaptação; narrativas transmídias; meios de comunicação. 

 

 

Introdução 

 O presente artigo tem como finalidade entender como as narrativas transmídia podem 

ser aplicadas ao universo de Sherlock Holmes e procurar compreender como uma mesma 

história pode ser contada através de narrativas diferentes. Para tal, irei utilizar como objeto de 

estudo os livros do detetive britânico Sherlock Holmes, escritos pelo escocês Sir Conan 

Doyle, e uma de suas mais recentes adaptações, a série televisiva da BBC, Sherlock. O 

seriado traz Sherlock Holmes e Watson para a contemporaneidade e apresenta as histórias 

narradas por Doyle com uma nova roupagem. Aqui, não apenas o formato é adaptado para se 

adequar a uma nova narrativa, mas o espaço e a forma como os personagens são construídos 

também são transformados para se adequarem a uma realidade diferente e original. 

 Valendo-me apenas dessas duas narrativas Sherlockianas, eu já poderia afirmar que o 

universo de Sherlock Holmes se insere nas narrativas transmídias. Entretanto, as histórias do 

detetive britânico vão muito além. Existe toda uma franquia criada a partir dos livros de 

Conan Doyle, sendo que cada narrativa existe independentemente da outra. Cada adaptação 

de Sherlock Holmes existe por si só, apesar de possuir em sua essência os livros de Doyle.  

Carlos Scolari (2013) defende a ideia de que cada meio de comunicação conta a sua 

parte da história com total autonomia e independência narrativa, mesmo que esses meios 

estejam, de alguma forma, conectados entre si. Sendo assim, o relato se expande e os 
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conteúdos convergem através desses meios. “Cada meio é um suporte à construção do mundo 

narrativo; evidentemente, as contribuições de cada meio ou plataforma de comunicação 

diferem entre si” (SCOLARI, 2013, p. 24).  

O universo ficcional iniciado por Conan Doyle talvez seja um dos mais vastos 

envolvendo os diferentes meios de comunicação. Tomando por base as afirmações de Scolari, 

cada pedaço desse universo possui vida e força própria, servindo à sua maneira para atingir 

um público específico e contar a história de Sherlock Holmes de diferentes formas. Mesmo as 

adaptações que se fazem valer da mesma plataforma comunicacional (como o cinema), 

possuem uma maneira diferente de enxergar os personagens e contar as suas aventuras, pois 

partem do pressuposto de como esse mundo é identificado e representado por seus narradores. 

A representação de cada indivíduo (nesse caso os narradores) dependerá de sua bagagem 

cultural e da forma como reage perante os diferentes símbolos de comunicação 

(THOMPSON, 2001). 

Assim como vários exemplos clássicos da cultura transmídia, como os livros Harry 

Potter (J.K. Rowling) e O Senhor dos Anéis (J.R.R. Tolkien) e o filme Matrix (Andy e Lana 

Wachowski), este último um dos maiores responsáveis por incentivar os estudos 

transmídia
224

, o Sherlock Holmes de Doyle dá vazão a um universo quase infindável, sendo o 

público também grande responsável por esse fator. As formas como esse personagem 

consegue penetrar nos mais diferentes meios de comunicação o torna também um objeto de 

estudo curioso para os interessados em processos comunicacionais, cultura transmídia, cultura 

da mídia, gêneros narrativos, narrativa literária e narrativa cinematográfica. No presente 

momento irei me focar nas narrativas transmídias. 

 

O universo de Sherlock Holmes 

Considerado um dos detetives mais famosos da literatura mundial, o excêntrico e 

amado Sherlock Holmes foi criado pelo médico Sir Arthur Conan Doyle. Suas primeiras 

histórias surgiram em 1887 no romance Um Estudo em Vermelho. Doyle também escreveu os 

romances O Signo dos Quatro (1990), O Cão dos Baskervilles (1901) e O Vale do Terror 

(1915), além de uma série de contos envolvendo o personagem de 1892 a 1927. Mas logo 

Holmes deixou de pertencer apenas a seu criador e se tornou personagem do mundo através 

de suas inúmeras adaptações.  

                                                 
224

“Matrix é entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos para criar uma narrativa que 

não pode ser contida em uma única mídia” (JENKINS, 2006, p. 137). 
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 As aventuras de Sherlock Holmes saíram dos livros e se transformaram em cinema, 

televisão, rádio, histórias em quadrinhos, teatro, webséries, música, videogames e até mesmo 

jogo de tabuleiro. Hoje existem mais de 200 filmes em que o detetive britânico aparece, sendo 

ele o protagonista ou apenas coadjuvante. O Sherlock mais famoso talvez seja o interpretado 

por Basil Rathbone, tendo-o vivido 15 vezes no cinema. O número de programas de televisão 

(sendo séries ou filmes) em que Holmes é retratado é menor, mas não menos impressionante.  

Atualmente existem duas séries de TV que narram a história de Sherlock Holmes, mas 

de maneiras bem distintas. Elementary, criado por Robert Doherty e exibido pelo canal CBS, 

traz em sua narrativa dois elementos que se destacam e, por causa disso, geraram tantos 

conflitos entre os fãs dos livros. Além de se passar nos dias atuais, a história é vivida em 

Nova York. No entanto, mais impactante que a mudança de ambientação
225

, é a transformação 

de John Watson em Joan Watson, personagem vivida por Lucy Liu. 

A segunda série é conhecida simplesmente por Sherlock e exibida pela BBC. Criada 

por Steven Moffat e Mark Gatiss, Sherlock ambienta Holmes e Watson em uma Londres 

moderna e consegue adaptar de forma singular algumas das aventuras mais celebradas do 

detetive. Os personagens, as histórias, o espaço, o tempo e até mesmo a forma como cada um 

se relaciona com o outro (incluindo os meios de comunicação) foram construídos, adaptados e 

transformados para caber nessa nova realidade, mas sem perderem a essência.  

Enquanto o Homes de Doyle tinha o cachimbo como um de suas marcas mais 

conhecidas, o Sherlock de Moffat e Mark usa adesivos de nicotina. Watson continua relatando 

as aventuras de seu companheiro, mas em vez de ser em um diário, o faz através de um blog. 

Os títulos de alguns episódios fazem brincadeiras com as histórias originais, como Um Estudo 

em Vermelho (primeiro romance de Doyle) e Um Estudo em Rosa (episódio piloto da série). 

Existem outras últimas formas em que Sherlock Holmes é retratado, mas partem 

principalmente da iniciativa de seu próprio público. “No mundo da convergência das mídias, 

toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por 

múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2006, p. 29). Para Jenkins (2006), a circulação de 

conteúdo depende fortemente da participação ativa dos consumidores e a convergência 

representa uma transformação cultural no sentido de que esse público consumidor é 

incentivado a buscar novas informações através de diferentes plataformas de mídia. 
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De acordo com Lindsey Faye (autora do prólogo de Sherlock andTransmediaFandom, 2012), leitores e 

estudiosos dos originais escritos por Doyle falam de Londres como o terceiro personagem principal ao lado de 

Holmes e Watson. 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

375 

Nesse sentido, enquadram-se perfeitamente as fanfics, ou seja, narrativas ficcionais 

escritas por fãs sobre livros, filmes, séries, histórias em quadrinho, jogos, etc. As fanfics 

surgem justamente para suprir a necessidade dos fãs de terem mais conteúdo sobre as histórias 

que lhes são queridas. Material feito pelos fãs para os fãs. Outra plataforma de interação que 

ganhou força com a série da BBC foi o Tumblr, rede social na internet utilizada 

principalmente para a postagem de imagens e que é usada por fãs Sherlockianos para narrar 

novas historietas interpretadas pelo Sherlock Holmes e o Watson do seriado.  

Posso também apontar as obras literárias inspiradas em Holmes e que se apropriam dele, 

assim como O Jovem Sherlock Holmes, de Andrew Lane. “O que queremos são mais 

histórias, e nós iremos encontrá-las – de uma forma ou outra, e por diferentes métodos, cada 

uma adequada à nossa natureza e à nossa idade e aos nossos gostos e à nossa criatividade” 

(FAYE, 2012). E aí se inserem as narrativas transmídias. 

 

Narrativas transmídia e processos comunicacionais 

Para que uma história seja considerada transmídia, ela precisa se desenrolar por meio 

de múltiplas plataformas de mídia, sendo que cada meio de comunicação contribui de forma 

única e valiosa para a construção da narrativa como um todo, utilizando atributos próprios e 

dialogando com um público específico (JENKINS, 2006). Jenkins aponta que:  

 

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – 

a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida 

pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em 

games ou experimentado como atração de um parque de diversões. Cada 

acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o 

filme para gostar do game, e vice-versa. Cada ponto determinado é um ponto 

de acesso à franquia como um todo. 

 

Os diferentes meios de comunicação apresentados pela cultura transmídia implicam 

em diferentes formas de representação de significado e maneiras diversas de chegar, impactar 

e influenciar seu público. Públicos que até podem ser bem distintos dependendo da mídia, 

mesmo que a história em si seja a mesma. Para Marshall McLuhan (1990), não se pode 

desprezar o impacto da tecnologia na impressão sobre a vida psicológica dos leitores.  

McLuhan (1964) afirma que toda tecnologia pode ser considerada como extensão dos 

órgãos, sentidos, faculdades ou funções do ser humano, requerendo dessa forma relações ou 

equilíbrios com os demais órgãos e extensões do corpo. Ele afirma que os meios de 

comunicação incidem na transformação constante da ecologia cultural das sociedades, 
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resultando em inevitáveis trocas de sentido que acabam por também alterar nossa percepção 

de tempo.  

Com relação à essa questão, Jorge Luis Borges (1995) consegue definir muito bem o 

papel do livro como extensão do homem:  

 

Dos vários instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem 

dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o 

telescópio são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em 

seguida temos o arado e a espada, extens~oes de seu braço. O livro, porém, é 

outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação. 

 

McLuhan (1964) sustenta que os meios configuram nossa consciência e experiência e 

os efeitos da tecnologia alteram nossos índices sensoriais (ou pautas de percepção), 

regularmente e sem resistência. Os meios de comunicação e a tecnologia estão profundamente 

conectados com o processo de aprendizagem e transmissão do legado cultural nas sociedades, 

provocando mudanças significativas nos ambientes educativos e meios sociais. 

Em seu artigo Visão, som e fúria, McLuhan destaca as inovações dos meios de 

comunicação, desde a tradição oral até a televisão e como os indivíduos tiveram que se 

adaptar levando em consideração os meios envolvidos para a transmissão de informações. 

Para o autor do pensamento “o meio é a mensagem”, permanece a dúvida se a própria forma 

de qualquer meio de comunicação é tão importante quanto aquilo que ele transmite. Vivemos 

em uma época de “empacotamento de informação”, tudo é mais rápido e em maior quantidade 

(MCLUHAN, 1990).  

McLuhan aponta que o livro, anteriormente considerado o principal meio de 

transmissão de informação, não consegue acompanhar o ritmo de grande parte da população, 

não se tornando tão eficaz como é a TV na questão de assimilação de ideias. Tudo é 

instantâneo. O livro abre um grande leque para interpretação e compreensão das ideias, ao 

contrário da televisão, em que tudo é apresentado pronto ao espectador. Além disso, a leitura 

de um livro é solitária, enquanto a TV provoca o debate (MCLUHAN, 1990). 

Levando esse ponto em consideração, é possível afirmar que as constantes adaptações 

de Sherlock Holmes são causadas pela infindável busca de manter a história criada por Doyle 

atual e encaixá-la nos meios de comunicação que tem um maior poder de alcance e 

assimilação entre o público. Isso não descarta, contudo, a importância do livro, que, apesar de 

realmente possuir características mais isoladas, continua sendo fundamental na construção da 

mitologia Sherlockiana.  
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Pode-se até observar um fenômeno inverso, daqueles que têm conhecimento das 

adaptações antes e buscam conhecer o que as originou. Independente da direção de fluxo 

escolhida pelo público, a sua procura se mantém no sentido de querer descobrir mais a 

respeito dessa história, refletindo aí a narrativa transmídia. A cultura de convergência 

“representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” 

(JENKINS, 2008, p. 29/30). Os fãs de Sherlock Holmes estão constantemente buscando novo 

material e novas informações, pois toda história importante é contada. 

Sandra Reimão (2004) aponta que a alteração da materialidade básica gera mudanças 

também nos elementos que compõe a narrativa desses meios de comunicação:  

 

Uma adaptação de um texto literário para um programa televisivo é, em 

primeira instância, um processo de mudança de suporte físico. Trata-se da 

passagem de sinais e símbolos gráficos assentados em papel para um 

conglomerado de imagens e sons captados e transmitidos eletronicamente. 

 

Um desses elementos principais que quero destacar é a relação entre leitor e 

espectador. As imagens, assim como aparecem na televisão, fotografias, pinturas ou cinema, 

se apresentam como meios muito mais acessíveis aos indivíduos, sendo que é preciso menos 

interpretação ao codificá-los. A representação dos símbolos apresentados pelas imagens é 

mais universal que os símbolos encontrados na linguagem falada ou escrita. Dessa forma, 

passar uma informação através desses meios que utilizam da comunicação imagética se torna 

muito mais eficaz. 

A forma como leitor e espectador interpretam os conteúdos emitidos através de sinais 

distintos revelam duas formas diferentes de compreensão e apreensão: o leitor se utiliza 

unicamente da visão, enquanto o espectador tem ao seu alcance o uso simultâneo da audição e 

da visão, cada uma delas em uma multiplicidade de sentidos e direções. É possível entender, 

dessa forma, que a apreensão do leitor é muito mais concentrada e a do expectador mais 

dispersa. A leitura de livros corresponde ao homem concentrado, analítico e racional, já o 

consumidor de meios eletrônicos de comunicação pode ser classificado como o homem 

emotivo e multiestimulado sensorialmente (REIMÃO, 2004). 

A forma como cada indivíduo decodifica os sinais é uma reflexão de todas as suas 

vivências, sentidos e processos, ou seja, a bagagem cultural que carrega (THOMPSON, 

2001). Sendo assim, o público específico de cada meio de comunicação possui suas próprias 

singularidades que o difere dos demais grupos, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. A 
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forma que esses meios têm de se comunicar é diferente, assim como o seu apelo. O que não 

impede que o indivíduo busque descobrir novas formas de narrativas, pois essa é a essência da 

cultura transmídia. A sua identificação com todas as narrativas descobertas se dará por causa 

de sua bagagem cultural, e sempre existirá um meio que o excite mais. 

É interessante notar isso entre os próprios fãs de Sherlock Holmes e como os leitores e 

espectadores se diferenciam entre si, apesar de existirem integrantes em ambos os grupos. 

Enquanto a produção de fanfics parece ser realizada especialmente pelos entusiastas da série 

Sherlock, os leitores das obras de Conan Doyle são, em sua maioria, acadêmicos, 

pesquisadores ou interessados nos estudos de literatura. De acordo com Faye (2012), esses 

dois grupos dificilmente interagem entre si. Essa é uma questão fascinante de buscar ser 

entendida: como diferentes narrativas conseguem se apropriar de um mesmo conteúdo e cada 

uma dessas narrativas despertar sensações e reflexões distintas? 

O fandom
226

 de Sherlock Holmes é histórico e existe antes mesmo de Sir Arthur 

Conan Doyle terminar de escrever os livros. Mesmo se pensarmos nos fãs do detetive como 

um todo, independente da narrativa escolhida, ou pequenos coletivos desse todo que tenham 

um apreço maior por determinada mídia, estaremos trabalhando com um nicho cultural 

específico. Uma mesma compreensão une essas pessoas (o grupo maior ou os grupos 

individuais), pois elas dividem os mesmos mapas conceituais
227

 (HALL, 2004), ou seja, 

podem interpretar de maneira semelhante os mesmo significados emitidos pelos meios de 

comunicação, experienciam sensações similares e pertencem a uma mesma cultura ou 

subcultura: 

 

Porque nós interpretamos o mundo de maneiras similares, somos capazes de 

construir uma cultura compartilhada de significados e, assim, construir um 

mundo social onde habitamos juntos. Por isso ‘cultura’ é às vezes definida 

em termos de significados compartilhados ou mapas conceituais 

compartilhados. 

 

A identificação e a compreensão entre essas subculturas são muito fortes, pois dividem o 

mesmo entendimento e sentimento em relação a um mundo específico e do qual são fãs. As 

diferentes narrativas sobre Sherlock Holmes se tornam parte de uma cultura participativa, no 

                                                 
226

 Termo inglês utilizado para se referir a uma subcultura composta por fãs e caracterizada por um sentimento 

de empatia e camaradagem com outros que dividem os mesmos interesses. Star Trek, Star Wars e Harry Potter 

provavelmente possuem os maiores fandomsatuais, mas a primeira fandom da história é creditada justamente aos 

fãs de Sherlock Holmes. 
227

 Sistema de representações mentais em que correlacionamos objetos, pessoas e eventos e assim somos capazes 

de interpretar e dar um significado ao mundo (HALL, 2004). 
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sentido que todos os envolvidos no processo (tanto emissores quanto receptores) interagem de 

alguma forma, não ocupando mais papéis separados. “A convergência ocorre dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 

2008, p. 30). 

 

Adaptação: do livro à televisão 

 No seriado de Moffat e Gatiss, Sherlock Holmes é interpretado por Benedict 

Cumberbatch e John Watson por Martin Freeman. Além da dinâmica envolvente entre os dois 

protagonistas e demais personagens,a grande conquista do seriado é de transportar a história 

que originalmente se ambienta na era Vitoriana para os dias atuais. O que poderia ser 

arriscado, pois muitos fãs ainda sentem dificuldade em dissociar a adaptação do original e 

entender que, por mais que estejam interligadas, são mídias que trabalham 

independentemente.  

Ismail Xavier, no entanto, aponta que isso vem mudando e a cobrança pela 

fidedignidade da obra vem perdendo espaço, “pois há uma atenção especial voltada para os 

deslocamentos inevitáveis que ocorrem na cultura” (XAVIER, 2003, p. 61). Ou seja, os 

processos históricos e externos do mundo ao redor também influenciam na representação da 

obra e não devem ser ignorada. Ismail Xavier (2003, p. 61-62) também coloca que: 

 

A interação entre as mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta à 

interpretação livre do romance ou peça de teatro, e admite-se até que ele 

pode inverter determinados efeitos, propor outra forma de entender certas 

passagens, alterar a hierarquia dos valores e redefinir o sentido da 

experiência das personagens. A fidelidade ao original deixa de ser o critério 

maior de juízo crítico, valendo mais a apreciação do filme como nova 

experiência que deve ter sua forma, e os sentidos nela implicados, julgados 

em seu próprio direito. 

 

Ao pensar seu próprio Sherlock Holmes, Gatiss criticou as recentes adaptações da obra 

de Doyle para a televisão, afirmando que eram muito lentas e reverenciais ao original. Dessa 

forma, ele buscou ser mais irreverente ao canon
228

, como foram os filmes protagonizados por 

Basil Rathbone nos anos 30 e 40. Assim, é possível afirmar que os criadores do seriado 

realmente buscaram representar o universo de Sherlock Holmes como o enxergavam, criando 

uma história própria sem perder a essência do Sherlock de Doyle.  

                                                 
228

Na ficção, o termo canon é o material que faz parte da história original, mas em um universo ficcional 

independente, e é muitas vezes usado como base dos trabalhos de fanfics. O termo pode se referir ao material 

original do qual o autor de fanfic se vale ou para determinar se certos elementos são aceitáveis em determinado 

universo ficcional. 
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O Sherlock Holmes interpretado por Cumberbatch, ao se ambientar em uma Londres 

moderna, também passou a se valer das novas tecnologias, como celular, internet e GPS. O 

mais interessante nesse ponto talvez seja o diário pessoal que Watson usava para narrar as 

histórias de seu companheiro se transformar em um blog, que, se valendo de suas 

características de plataforma de comunicação, é muito mais dinâmico, veloz, abrangente e 

instantâneo. O diário físico é algo extremamente pessoal e talvez por causa disso desse uma 

liberdade maior a Watson para descrever o detetive e expressar suas opiniões sobre um ou 

outro assunto, sendo que seu interlocutor é apenas o leitor da obra em si, ou seja, alguém fora 

da história. Caso viesse a ser publicado para a sociedade (ficcional), seria muito depois de as 

histórias terem se desenrolado.  

Com o uso do blog e da internet, as aventuras de Sherlock rapidamente ganharam 

notoriedade e fama. As histórias de Sherlock podiam chegar a diferentes tipos de público 

quase instantaneamente, logo após terem acontecido. O público do detetive, personagens do 

próprio seriado, estava sempre a par do que acontecia a ela. Por causa disso, posso afirmar 

que a celebrização de Sherlock é incomparavelmente maior no seriado do que nos livros, 

especialmente graças à força da internet e da imprensa. Na obra literária, enquanto o detetive 

é conhecido e respeitado, na obra televisiva ele acaba sofrendo os percalços de ser uma 

celebridade, passando de herói a vilão, de amado a odiado, assim culminando na sua queda
229

, 

no final da segunda temporada. 

A ficção, dessa forma, se coloca devidamente de acordo com a cultura vigente e 

momentânea, assim como já foi anteriormente apontado por Ismail Xavier (2003). É 

interessante observar como uma obra ficcional consegue incorporar elementos modernos a 

uma história que já foi reconstruída várias vezes. Outros elementos são inseridos ao longo da 

narrativa de Sherlock para se adequarem ao tempo vivido pelo personagem. Por exemplo, 

enquanto Watson se invalidou na Segunda Guerra Anglo-Afegã na obra de Doyle, o Watson 

de Martin Freeman retornou do serviço militar no Afeganistão.  

Já o Sherlock de Cumberbatch se apropria das tecnologias modernas para auxiliá-lo 

em seu trabalho, aliadas à própria inteligência. Um exemplo bem interessante ocorre durante o 

casamento de John e Mary na terceira temporada, quando Sherlock precisa desvendar um 

mistério em um tempo limitado. Para tal, os criadores do seriado conseguem mesclar o uso de 
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Aqui eu uso a palavra queda de forma ambígua. Metaforicamente falando, a carreira e avida de Sherlock 

sofrem um terrível impacto após os planos de seu inimigo Moriarty se mostrarem eficazes. Ao final do último 

episódio da segunda temporada, Sherlock cai de um prédio em direção à morte. Supostamente. 
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redes sociais e o palácio mental
230

 do detetive, transformando-os em um método único. Outro 

exemplo é a sua corrida contra Moriarty no final da primeira temporada, quando busca um 

assassino através de um celular. Paul McGuigan, que dirigiu dois episódios do seriado, 

afirmou que “nos livros, Holmes também procura usar todo artifício possível e está sempre no 

laboratório fazendo experiências. O seriado é apenas uma versão moderna disso. Ele irá usar 

as ferramentas que estão disponíveis a ele hoje para conseguir resolver seus mistérios” (2010). 

Nesse sentido, cito novemente Henry Jenkins (2008) ao fazer uso dos estudos da 

cultura de convergência aplicada à própria ficção, me valendo dessa adaptação de tecnologias 

entre as obras literárias e audiovisual. Por convergência, Jenkins também se refere ao “fluxo 

de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia” (2008, p. 29). Comparando os meios 

de comunicação utilizados nos livros de Doyle (como cartas, telegramas, textos anônimos 

com recortes de jornais) e os utilizados pelos personagens de Moffat e Gatiss (celular, 

internet), não podemos afirmar que os velhos meios de comunicação morreram, mas sim que 

as ferramentas usadas para acessar seu conteúdo não são mais utilizadas. “As tecnologias de 

distribuição tornam-se obsoletas e são substituídas” (JENKINS, 2008, p. 41). 

Jenkins (2008, p. 41) cita a historiadora Lisa Gitelman para definir os meios de 

comunicação. Os seus estudos colocam o modelo de mídia em dois níveis: o meio é uma 

tecnologia que permite a comunicação; e o meio é um conjunto de “protocolos” associados ou 

práticas sociais e culturais que cresceram em torno dessa tecnologia. Na definição de 

Gitelman para protocolos nesse aspecto se enquadram uma grande variedade de relações 

sociais, econômicas e materiais. Jenkins também coloca que “a convergência das mídias é 

mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre 

tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” (2008, p. 43), ou seja, o uso 

das novas mídias por Sherlock e Watson reforça a representação de Moffat e Gatiss e faz 

parte da construção desse novo universo, sempre considerando que elas são essenciais no 

compartilhamento de conteúdo, assim como na obra de Doyle. Ao escolherem retratar uma 

Londres moderna, os dois criadores também tiveram que encontrar formas de representar os 

meios de comunicação empregados na obra literária 
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 O termo palácio mental surgiu na Grécia Antiga. “Para usar a técnica é preciso visualizar um local complexo 

no qual se possa armazenar um conjunto de memórias” (Zielinski, 2014) Essa é uma maneira de utilizar a 

habilidade da mente em conter memórias visuais que poderão ser utilizadas posteriormente. Doyle nunca 

mencionou a técnica, atribuindo a memória de Sherlock a um “sótão cerebral excepcionalmente bem organizado 

e bem armazenado” (Zielinski, 2014). Coube a Moffat e Gatiss aperfeiçoarem a técnica em seu Sherlock 

moderno. 
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Conclusão 

Tendo em vista os estudos realizados, podemos concluir que o universo de Sherlock 

Holmes é muito maior do que apenas os livros escritos por Sir Arthur Conan Doyle e que 

cada diferente adaptação, mesmo atuando de forma independente e possuindo uma narrativa 

própria e na maioria das vezes com um público específico, é necessária para a construção da 

mitologia do detetive. Querer descobrir mais sobre a história, desejar que ela não termine e 

até, de certa forma, fazer parte dela incentivam os seus admiradores a continuá-la de uma 

forma ou outra, seja por meio do cinema, televisão, internet, rádio, teatro, jogos e mesmo na 

própria literatura. 

 Buscar Sherlock Holmes em outras mídias é querer que sua história não acabe jamais, 

assim como acontece em tantos outros universos, tais como Harry Potter, O Senhor dos Anéis 

e Matrix. A identificação com a obra em si cria uma identificação com outros indivíduos 

também apaixonados pela mesma história, desenvolvendo uma espécie de subcultura onde as 

referências e as suas interpretações passam a ser similares, se não as mesmas, mesmo que 

cada um seja oriundo de uma cultura diferente.  

 Com o advento de cada novo meio de comunicação, surge também uma nova 

possiblidade de aumentar essa rede que é o universo de Sherlock Holmes. Cada história está 

tão profundamente interligada e, ao mesmo tempo tão individual, pois cada plataforma de 

mídia tem as suas especificações que interferem diretamente nos elementos que constroem a 

narrativa. E com essa rede de conteúdo, desenvolve-se ainda mais a interlocução de pessoas 

que interagem e se identificam umas com as outras graças a essa identidade e cultura criadas 

em torno da obra. 
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Resumo 

O presente artigo pretende discutir questões relacionadas ao campo de estudo da cibercultura 

através da análise do objeto cinematográfico de ficção-científica Ender’s Game (2013). 

Firmando-se sob as perspectivas teóricas a cerca do ciberespaço, ecrãs, realidade virtual, 

simulação e simulacro. Está análise aborda a transfiguração desses conceitos para ambiente 

fílmico a fim de auxiliar na compreensão entre as relações entre homem e máquina. 

 

Palavras-chaveciberespaço; cinema; simulação; simulacro; subjetividade. 

 

 

Introdução 

As bases da ficção científica contemporânea surgiram como uma espécie de resposta 

às angústias e incertezas humanas em momentos históricos de mudanças significativas para a 

sociedade. Os principais agentes catalizadores dessas ansiedades constituíram a força motriz 

nos avanços na área da ciência e tecnológica.  

Ao longo das décadas esse gênero literário se subdividiu em várias categorias que vão 

desde os clássicos de H. G Wells e Júlio Verne ao Cyberpunk de William Gibson e Bruce 

Sterling, os quais posteriormente auxiliaram na compreensão da relação entre homem e 

máquina. 

No cinema a FC foi considerada por décadas pelas grandes produtoras como tipo B, 

entretanto o gênero revelou sua importância e valor devido à capacidade de representação do 

potencial do imaginário humano. O autor Scoot Bukatman entende que a ficção científica 

deve ser compreendida sob a ótica de um futuro possível, baseado em conhecimentos reais 

sobre o passado ou presente. É a partir dessa concepção de diálogo entre a FC e as 

transformações sociais, culturais e técnicos-científicas que o gênero atua como uma das portas 
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para os estudos em cibercultura. Neste artigo buscamos relacionar aspectos teóricos sobre o 

conceito de ciberespaço na visão de Gibson, a noção de subjetividade foucaultiana com foco 

nas relações entre sujeito e mundo. Assim como os ecrãs de Simon Bond e suas interfaces, 

seguindo com Jean Baudrillard cujos conceitos podem ser usados como estrutura para analisar 

simulacro e simulações e seu valor dentro do objeto fílmico Ender’s Game (2013).  

 

Fundamentação Teórica 

O espaço virtual gerado através das conexões entre as redes de computadores foi 

consagrado no universo da literatura ficcional na obra Neuromancer (1984), Willian Gibson 

define o termo ciberespaço, o qual se proliferou e ultrapassou os limites do gênero literário de 

ficção Cyberpunk e se configurou como uma das bases para os estudos em cibercultura.  

O ciberespaço de Gibson se define como além do físico ou territorial, um não-espaço que se 

liga a rede e permite um intenso fluxo de informações.  

 

Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões 

de operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão 

aprendendo conceitos matemáticos. Uma representação gráfica de dados 

abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma 

complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não-espaço da mente, 

aglomerados e constelações de dados. (GIBSON, 1984, p.69) 

 

Pode-se considerá-lo um “lugar-máquina” que permite o uso da técnica, racionalismo 

e alucinação. A dinamicidade do ciberespaço permite aos usuários possibilidades ilimitadas, o 

emaranhado das redes se comunica interage com os agentes construtores e operadores que 

trocam de papéis continuamente. Isso modifica os processos produtivos e os resultados do 

poder da experiência no ciberespaço e traçam novas fronteiras entre o real e o virtual. 

O virtual é um ambiente tecnológico onde estão presentes as potencialidades, um 

composto de expressões gráficas e matemáticas, programações que contém as condições 

essenciais da realização. A virtualização não é ilusão ou representação da experiência, é trata-

se de um acontecimento proporcionado pela técnica, os fluxos de informações antes lineares 

oferecem lugar à dinamicidade. 

O real se torna imagem dentro da dimensão virtual. A partir dessa concepção o real se 

torna parte de um simulacro complexo, compostos por estruturas moldáveis, marcados por 

mudanças assíduas e possibilidades de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Segundo 

Gibson (1984) é essa fluidez do ciberespaço que não permite a ideia de fronteiras físicas para 
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delimitar o território que está em contínua expansão, tampouco a ideia de enraizamento dos 

sujeitos que estão aptos a transitar pelo ambiente sem necessidade de fixação. 

 

Num lugar-máquina como é o ciberespaço, há programas e pessoas, 

máquinas e utilizadores, a interagir, num mundo que é um constructo. Este 

mundo não só existe, como “funciona” num “não-lugar” é fruto de uma 

operacionalidade, é uma operação de sistemas, e inscreve-se inevitavelmente 

no espaço da morte, e também no da doença, a virose-máquina. É apenas 

zeros e uns, não deixa espaço a um sujeito qualquer determinável. Não se 

pode contemplar o lugar do ciberespaço, porque este não tem lugar real, é 

atópico. (ELIAS, 2007, p.26-27). 

 

Entretanto, os sistemas são interdependentes, cada qual influencia e é influenciado 

pelas experiências subjetivas do “eu” que se sobrepõem ao domínio é coletivo a partir da 

personalização.    

 

O sujeito, o “Eu”, é um conceito central na modernidade. Na era do 

ciberespaço é o sujeito o centro da ação. Meios personalizados, cultura 

háptica (do toque), interfaces de multi-gesto, levam a relação homem-

informação a outros patamares. Estes de agora são os "meios do Eu". 

(ELIAS, ver referência, p.4) 

 

O conceito de sujeito moderno racionalista proposto por Rene Descartes (1996) que 

aborda o corpo e a subjetividade como distintos, não interligados depara com a mobilidade e a 

fragmentação dos sujeitos pós-modernos, que se (re)constroem ao longo das experiências. 

A visão foucaultiana relaciona a subjetividade com o sujeito e o tempo, o acréscimo 

do elemento temporal na equação rompe com a visão cartesiana de estabilidade do sujeito. 

Para Michael Foucault (1984) a subjetividade se expressa por meio do corpo a partir das 

relações dos sujeitos com as coisas ao longo da história, pois o corpo não é apenas orgânico, é 

sim constituído pelas relações com as coisas durante a existência.   

Sendo assim, a construção do sujeito passa pelo espaço virtual por intermédio da 

dialética entre o homem e a técnica que se mostrou capaz de alterar as concepções sobre o 

tempo, espaço e territorialidade. A nova realidade tecnificada conduz o homem a uma relação 

intimista com os aparelhos tecnológicos, nunca antes quanto no século XXI a vida cotidiana 

foi tão intermediada por máquinas em conexão a redes digitais e realidade virtual. 

A nova conjuntura cotidiana está inserida em objetos através dos quais o trabalho é 

executado, estabelece comunicação, interage e é usado como meio de entretenimento, como 

afirmar Simon Bond (2011) “We’reenternaiedbythem, informedbythem, challengedbythem, 
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connectedbythem, wewatchthem, writeonthem, workonthemand play onthem.”Parte das 

experiências cotidianas flui através dos ecrãs que rompem as barreiras físicas conectando o 

mundo através da rede.   

 

Uma extensão [como o ecrã] é uma ampliação de um órgão, de um sentido 

ou de uma função, que inspira no sistema nervoso central um movimento 

auto protetor de entorpecimento da zona estendida, pelo menos no que 

respeita a um exame e a um conhecimento diretos (McLuhan, 2008, p.180-

181).  

 

No novo contexto comunicacional em que as interfaces ocorrem virtualmente através 

das relações entre usuários, os dispositivos permitem ausência física e contato estabelecido à 

distância. O design da interação, em que por meio de uma tela de vidro com múltiplos ecrãs 

miniaturas os indivíduos se relacionam possibilita grande plasticidade de imagens. Na visão 

de Lipovestsky e Serroy (2010) a realidade se transforma em ficção através de um dispositivo 

cênico, a “rede ecrãnica transformou os nossos modos de vida, a nossa relação com a 

informação”. Neste novo ambiente não se pode distinguir entre o fim do homem e o inicio da 

máquina como afirma Marshall McLunhan. 

 

Os meios, como extensões dos sentidos do homem, estabelecem novos índices 

relacionais, não apenas entre os nossos sentidos particulares, como também 

entre si, na medida em que se inter- relacionam. O encontro de dois meios (o 

híbrido) constitui um momento de verdade e revelação, do qual nasce a forma 

nova (MCLUNHAN, 2001, pp.67 – 75).  

 

 Com os avanços tecnológicos na sociedade contemporânea, o uso de simulador e 

simulacros na construção da realidade constitui uma esfera em crescimento criada pelo 

próprio homem e difícil de ser evitada, pois a sociedade já não se satisfaz com material, o 

novo deleite está nos simulacros hiper-reais. 

Os estudos de Jean Baudrillard abordam o processo de reprodução de modelos de 

imagens, ou seja, a hiper-realidade em que simulação é entendida como esfera particular do 

real que não faz parte da realidade, mas tem como modelo a realidade transformada numa 

ilusão: o real é algo operacional. “Simulação não é mais a de um território, um ser referencial, 

ou uma substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem ou realidade: a hiper-

real.” (BAUDRILLARD, 1981, pp. 1). 

Além disso, Baudrillard argumenta que não só simulações tornaram-se 

significativamente realistas, mas a realidade se transforma em simulação. Assuntos que 

costumavam ser auto-evidentes podem ser facilmente visualizados de forma distorcida. No 
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entanto, de acordo com o autor é preciso levar em conta que existe uma diferença 

considerável entre os termos dissimular e simular. 

Dissimular é fingir não ter o que se tem já simular é fingir ter o que não se tem. Uma 

implica uma presença, o outro, uma ausência “Portanto, fingir ou dissimular, deixa o princípio 

da realidade intacto: a diferença é sempre claro, implicar mascarado, enquanto simulação 

ameaça a diferença entre o –verdadeiro- e –falso-, o –real- e o –imaginário-. 

(BAUDRILLARD , 1981 , pp. 3). 

Já o simulacro é definido como algo “nunca mais passível de ser trocado por real, mas 

trocando-se em si mesmo, num circuito ininterrupto cuja referência e circunstância se 

encontram em lado nenhum” (BAUDRILLARD, 1981, p.13). O simulacro faz parte do real e 

é embasado nele que pode ser classificado como tal. 

Esse conceito de mobilidade entre as partes também transpassa as conjunturas sociais 

que valorizam a adaptação ao meio, o flexível e o efêmero. O rígido se torna ultrapassado e 

inviável, o espaço agora é liquido e fluido, o que permite rotas de personalização como o 

ciberespaço.  

 

Os sólidos que estão derretendo neste momento, o momento da modernidade 

fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e 

ações coletivas – os padrões de comunicação e coordenação entre as 

políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as ações 

políticas de coletividades humanas, de outro (BAUMAN, 200, pp.7). 

 

Com isso o tempo e o espaço no mundo fluido ganhem novas amplitudes. O tempo 

torna-se volátil e dinâmico, usado para vencer a dimensão espacial longa e sem fronteiras. 

 

Aplicado à relação tempo-espaço, isso significa que, como todas as partes do 

espaço podem ser atingidas no mesmo período de tempo (isto é, em "tempo 

nenhum"), nenhuma parte do espaço é privilegiada, nenhuma tem um "valor 

especial" Se todas as partes do espaço podem ser alcançadas a qualquer 

momento, não há razão para alcançar qualquer uma delas num dado 

momento e nem tampouco razão para se preocupar em garantir o direito de 

acesso a qualquer uma delas. (BAUMAN, 2001, pp. 137)  

 

Perde-se a convivência com o tempo demorado e espaços estáveis que firmavam as 

bases culturais. Estamos construindo um presente interativo e irregular em ritmo acelerado e 

impetuoso que necessita de análises atentas e profundadas acerca deste novo paradigma.  

 

Análise 
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O longa-metragem Ender’s Game (2013) dirigido por Gavin Hood é uma adaptação 

homônima da saga de ficção-científica do escritor americano Orson Scott Carde (1985) que 

narra à trama de uma pós-invasão no planeta Terra por uma raça alienígena conhecida como 

Formics.  

Em 2086 o comandante MazerRackham (Ben Kingsley) se sacrifica para salvar a 

humanidade em uma batalha acirrada contra os Formics. Com objetivo de prevenir e se 

preparar para outro ataque o governo organiza uma academia em órbita espacial para treinar 

crianças superdotadas por meio de simuladores de guerra. 

O filme narrado em primeira pessoa acompanha a história de Ender Wiggin (Asa 

Butterfield), um adolescente que se destaca pelas suas estratégias militar. Ele é escolhido pelo 

Coronel Graff (Harrison Ford) para se juntar ao grupo de elite na Escola de Batalha, onde 

aprende a controlar as técnicas de combate, e se transforma em uma esperança para a 

humanidade. Entretanto conflitos internos levam Ender a cultivar incertezas a respeito do 

inimigo. 

 

 

         Figura 1: Pôster de divulgação do filme 
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Ao analisarmos o objeto fílmico de acordo com os aspectos teóricos percebemos que o 

ambiente da Escola de Batalha possui uma estrutura física sob as perspectivas gibsianas de 

ciberespaço. Todo o ambiente é rodeado por formas geométricas tridimensionais e pontos 

luminosos. As linhas de luz alinhadas no não-espaço da mente de Gibson aparecem sobre as 

múltiplas espaciais retratadas na arquitetura em forma de grelha e transpassadas por luzes que 

atraem a visão e intensificam a expressividade da estrutura. O ciberespaço é transfigurado 

para o material por meio da imersão em ambiente de realidade tecnológica inigualável que 

está além dele mesmo. 

 

 

Figura 2: Estrutura física do simulador de batalha 

 

Uma das relações com o virtual se dá a partir do uso de dispositivos, e vários 

momentos é possível observar a personagem principal, Ender com uma espécie de ecrãtablet 

habilitado pelos comandantes da Armada Internacional para observar as suas emoções e 

habilidades através de um “jogo da mente” 

O tablet é um ecrãconsideradopor Simon Bond (2011) como um dispositivo“The 

tablet is all powerful. It can go anywhere and do anything. Consumers can watch it like a TV. 

They can connect to the Internet with it and learn from it like a PC. And they can speak on it 

and communicate on it like a phone”.   

Os primeiros tablets PC ou simplesmente tablets, foram lançados no mercado em 

janeiro de 2010 pela empresa Apple Inc. Estes dispositivos eram operados com uma caneta 

especial ou até com as pontas do dedo, pois apresenta uma tela sensível ao toque (touchscren). 

Conta com o mesmo sistema operacional existente em um computador, mas apresenta 

características de um smartphone, o ecrãtablet pode ser usado para acessar à internet, vídeos, 

redes sociais, leitura e entretenimento, como jogos.  
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Tablets can take on the attributes of any screen at any time. Be flexible and 

nimble when communicating through them. Be ready to adjust your 

message, tone and form quickly to jibe with what consumers are doing at 

any given time with the tablet. Whether providing information, provoking 

action or letting consumers interact with the world, marketing on a tablet 

should reflect the magic that only wizards are capable of (BOND, 2011, pp. 

27)  

 

As personagens do filme usam o tablet como entretenimento em uma das cenas 

iniciais Ender usa o tablet para acessar uma batalha virtual contra outro garoto. A frente a 

situação se repete e o garoto já está na Escola de Batalha em órbita e recebe o dispositivo 

habilitado com aplicativo para um jogo de caráter psicológico. 

 

 

Figura 3: Ender acessa o “jogo da mente” 

 

A presença de ecrãs é constante, ao longo do filme as personagens que usam o 

equipamento passam por inúmeras experiências de interação e diversão imersos na realidade 

do jogo.  

 

Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 

submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva 

a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: 

a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 

estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa 

atenção, de todo o nosso sistema sensorial (MURRAY, 2003, pp.102). 

 

Vale ressaltar a questão da subjetividade, pois o jogo além se ser guiado por quem se 

submete a jogar, é um reflexo do próprio jogador, ou seja, o jogo é reproduzido através da 
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emoção de quem joga. A interatividade é um princípio motor para conduzir a subjetividade na 

realidade virtual.  

A simulação é efeito da existência do simulacro que são partes da realidade 

transformadas em cópias representativas. Os modelos de comando precisam coincidir a com o 

real, mas não necessariamente se fixar apenas nele, pois a simulação necessita se amparar no 

real para existir e assim ser classificada como tal. 

Durante o filme este modelo de comando é constatado nas cenas em que as 

personagens são colocadas dentro de um simulador de batalha para mostrar suas habilidades 

através do controle dos equipamentos de combate, no longa-metragem o simulador é 

desenvolvido para enfrentar os Formics.  

 

 

Figura 4: Simulador de batalha 

 

A simulação supera o sentido da verdade. A mídia e a tecnologia avançada têm sido 

mencionadas como algumas das principais razões para a busca da representação/simulação, 

pois são capazes de combinar as fronteiras entre real e fantasia. 

No filme, quando as personagens jogam há uma perda de consciência entre o que é 

real e o que é simulação. O jogo permite uma nova experiência na qual o operadorimerge. 

Essas ações e possibilidades no espaço cibernético é que permitem o desaparecimento entre as 

fronteiras da fantasia e da realidade. 

A guerra entre as duas espécies pode ser descrita conforme Baudrillard (1981) como 

um simulacro, um estado onde a representação supera e determina a realidade. Não há 

distinção entre ela e a representação, pois a simulação é algo que representa o real. E, 

entretanto, nunca houve simulacro. 
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A batalha final ocorre com Ender condicionado a pensar que era apenas uma 

simulação, um estado de simulacro. Entretanto ele fica convencido de que cada passo na 

hiper-realidade cria as próximas etapas do jogo que são baseados em operações já 

inicialmente falsos devido ao desenvolvimento de ocorrências no simulacro. 

       No que se refere à vida e as simulações na escola de batalhas as personagens estão 

conectadas tão intimamente com os jogos que quando estes são substituído pela guerra real as 

personagens já não conseguem reconhecer diferenças entre real e simulação. A vitória nesta 

última batalha culmina na destruição de toda a espécie dos formics.O objetivo da simulação 

no filme é ganhar a partir das estratégias de combate. Nas simulações não há medo da morte, 

nem mesmo da destruição, já que se trata de realidade virtual.  

 

Conclusão 

Apesar de parecer se projetar como uma situação futura é uma metáfora do presente a 

ficção-científica que reflete as relações e conflitos humanos diante das inovações técnico-

científicas fornecendo subsídio para análises teóricas ao campo da cibercultura. 

Neste panorama relacionamos os conceitos teóricos básicos da área como ciberespaço 

de William Gibson e os meios como extensão do homem de Marshall McLuhan. Ressaltamos 

também a presença maciça dos ecrãs com Simon Bond e simulacro e simulações de Jean 

Baudrillard. 

A cibercultura é um campo novo e em desenvolvimento. O presente esforço desta 

análise não limita ou exclui outras vertentes de pensamento acerca da temática. As relações do 

homem com a materialidade devem ser sempre exploradas como fenômenos de reflexão, pois 

as vivências mapeadas e limitantes se tornaram mecanismos obsoletos para responderem aos 

questionamentos e necessidades do contexto histórico atual. 
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Ficção Seriada: As narrativas no contexto da mídia mcluhiana236
: 

 

Jéssica SANTANA
237

 

Universidade Federal de Goiás,Goiânia,GOIÁS 

 

 

Resumo 
Este artigo parte da iniciativa de enfatizar a importância da mídia, sendo aqui entendida como 

meio de comunicação, para as produções narrativas de ficção seriada. Tendo como início uma 

breve discussão acerca do conceito de técnica para que, a partir desse, seja possível a 

compreensão do que seriam os meios de comunicação e, consequentemente, a mídia, o 

presente trabalho segue demonstrando a importância da especificidade da ferramenta utilizada 

no momento de se transmitir uma mensagem em um processo comunicacional e, portanto, no 

momento de se construir uma história fictícia em suas várias formas de acordo com o contexto 

cultural de recepção no qual ela se dará.  

 

Palavras-chave: mídia, meio de comunicação, mensagem, narrativa, ficção seriada.  

 

 

Introdução  

Ao falar-se em teorias da comunicação, dentre muitas outras correntes depara-se com 

o paradigma midiológico tecnológico, modelo cuja proposta se encontra em encarar a própria 

evolução humana como consequência da capacidade do homem de dominar as ferramentas 

das quais faz uso e o seu decorrente desenvolvimento tecnológico. Traçando uma diferente 

perspectiva daquelas que a maioria dos estudos em comunicação propunha até então ao 

enfatizar o conteúdo das mensagens, a escola canadense visa focalizaro próprio meio como 

fonte supostamente confiável em nível de pesquisa em comunicação e seus desdobramentos.  

Encabeçando a escola como seu principal e mais conhecido teórico, Marshal McLuhan 

se destacou por um intenso trabalho de reflexão sobre os meios, o que culminou em conceitos 

importantes como o dos meios de comunicação como extensão do homem, a aldeia global e o 

meio é a mensagem. Como midiólogo que foi, McLuhan acreditava encontrar no meio de 

comunicação igual importância àquela encontrada na mensagem a ser transmitida. Em seu 

texto Visão, Som e Fúria (1978)evidencia seu posicionamento quanto ao surgimento de novos 

tipos de interação entre produtor e receptor de mensagem ao mencionar a poesia lida em rádio 

como uma completamente nova dimensão de linguagem na medida em que se estabelecida, 
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então, uma também nova relação com o seu público. Ou seja, atribui-se ao meio total poder de 

suporte, molde e até de transformação com relação à dada mensagem a ser transmitida através 

do mesmo.  

Sob o paradigma midiológico, é possível trazer para análise especificamente o meio 

audiovisual, dados a sua relevância para as manifestações culturais contemporâneas e o 

comportamento do público o qual tem constante contato com as produções resultantes do 

mesmo. Como enxergar a construção das mensagens nesse específico contexto midiático? 

Como pensar nestas mensagens colocando em foco a mídia através da qual chegarão aos seus 

supostos destinos? 

Para que tais perguntas possam ser devidamente respondidas, uma contextualização 

acerca dos meios de comunicação será percorrida no intuito de analisar as narrativas de ficção 

seriada como as mensagens a serem transmitidas pelas mídias específicas envolvidas no 

processo, logo, como a produção audiovisual em geral contribui para a construção bem 

sucedida dessas mensagens narrativas.  

Sendo adotado o dado ponto de vista acerca dos meios de comunicação e 

acrescentando a ele que, para o presente artigo leve-se em conta que o termo mídia será usado 

como sinônimo de tal expressão, propõe-se, então, que seja traçado através deste, um possível 

conceito o qual poderá ser responsável por um ponta pé inicial no sentido de compreender 

melhor o meio audiovisual como tal e explicar sua função comunicacional dentro das 

produções contemporâneas da área. 

 

Conceituando mídia  

Primeiramente, faz-se necessário compreender o que o trabalho em questão entende 

por meio e, consequentemente, por meio de comunicação para que só então seja possível 

admitir a relação de semelhança que o mesmo atribui a tal expressão e o termo mídia. 

Meio é tudo aquilo que através dele seja possível a realização de algum tipo de 

interação entre um suposto ponto e outro; é o que se usa com o objetivo de ligar, conectar dois 

pólos em um tipo de relação momentânea; é o utilizado para ir de um objetivo inicial ao seu 

fim esperado. Portanto, meio de comunicação seria qualquer elemento utilizado na 

transmissão de mensagens que potencialmente ligue produtor e receptor de conteúdo.   

Uma vez compreendido isso, parece claro que a mídia (meios) é um modo de técnica, 

visto que os meios de comunicação como entendidos até então seriam aplicações técnicas das 

habilidades humanas para se chegar a determinado fim comunicacional. 
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A técnica é um tipo de habilidade adquirida pelo ser humano, dadas as necessidades 

evolutivas ao longo de sua existência no mundo, ou seja, para que fosse possível sua própria 

sobrevivência, ou ainda que esta se tornasse mais fácil de ser mantida, alguns recursos foram 

sendo criados e adotados pelo ser humano em prol de determinados objetivos, tais como se 

alimentar, se proteger, etc.  Ao longo do tempo, essas mesmas habilidades foram sendo 

reconfiguradas e seu uso foi contextualizado para um novo tipo de realidade, na qual não só as 

necessidades mais básicas estariam sendo satisfeitas e uma aplicação criativa da técnica 

passaria a ser feita. 

Chegou-se então, ao que Martin Heidegger entende por uma realidade onde a técnica é 

aplicada à ciência, dando origem ao conhecido termo tecnologia (LEMOS, 2013). Para o 

filósofo, ambos os tipos de técnica, tanto a primitiva quando a técnica moderna são tipos de 

desvelamentos da verdade, ou seja, modos de se chegar à verdade e, portanto de 

desvelamentos do homem no mundo. Porém: 

 

[...] o modo de desvelamento (poiésis) da tecnociência moderna é exercido 

como uma provocação da natureza, através da qual esta é forçada a liberar 

matéria e energia para o livre controle e manuseio humano. A essência da 

técnica moderna tem por base este modo de desvelamento: um modo de 

produção provocante da natureza. (LEMOS, 2013, p.35). 

 

A técnica moderna (tecnologia), portanto, é um modo de provocação à natureza na 

medida em que submete esta às exigências dos meios criados. Todo esse contexto se dá a 

partir da junção entre técnica e ciência, em que cada uma passa a ser necessária para o 

desenvolvimento da outra. Os meios de comunicação são exatamente isso, um produto da 

técnica moderna em que ela se desenvolveu (em conjunto com a ciência
238

) para fins que 

muitas vezes extrapolam a necessidade inicial de sobrevivência. 

Portanto, entende-se aqui que, para estudar os meios de comunicação na 

contemporaneidade, os conceitos acerca do termo devem ser também de cunho 

contemporâneo, ou seja, no momento em que objetiva-se entender mais profundamente a 

mídia audiovisual com todos os desdobramentos intrínsecos a ela atualmente, será adotada a 

noção moderna e midiológica, admitindo-se mídia como aparato tecnológico, meio físico de 

transmissão de informação, e como o próprio McLuhan entendia, extensão do corpo humano e 

não ele propriamente dito tal como esclarece o seguinte trecho: 
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Pode ser citado aqui um exemplo como o do rádio, um meio de comunicação desenvolvido com base nas 

ciências da natureza. 
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Meios de comunicação: Sistema constituído por elementos físicos em que 

ocorre a transmissão de mensagens. Assim como as mercadorias podem 

atingir o seu destino por meio de vários meios de transporte, as mensagens 

são produtos materiais – sequências de sinais físicos – que podem chegar ao 

receptor utilizando diversos meios de comunicação, como, por exemplo, a 

TV, o rádio, o jornal, revista, outdoor, cinema, vídeo, cartazes, etc. No 

entanto, ao contrário dos transportes, os meios de comunicação não são 

neutros, pois moldam a mensagem de acordo com sua capacidade e 

objetivos, utilizando diferentes linguagens para atingir diferentes públicos. 

(TEMER; NERY, 2012, p.09).  

 

É exatamente nesse sentido que "o meio é a mensagem" pode ser entendido, como um 

elemento crucial na medida em que suas características moldam a mensagem. Ou seja, uma 

determinada história não pode ser contada em um livro e na televisão da mesma maneira, pois 

são tecnologias diferentes e cada uma possui uma maneira particular que moldará a história. A 

mensagem, portanto, é como a água que se adapta ao recipiente em que é colocada. É esse 

recipiente é a mídia, uma forma técnica encontrada pelos seres humanos para facilitar 

(teoricamente) a comunicação. Isso é feito tal como McLuhan (2007) através das extensões 

das faculdades humanas. Nesse sentido, a mídia altera os tipos de interação. 

Thompson (2012) considera três tipos de interação, sendo eles a interação face a face, 

interação mediada e a quase interação mediada. Dentre estes, os dois últimos se diferem do 

primeiro por serem produzidos pelo uso dos meios de comunicação. O primeiro tipo de 

interação por ele definido, faz referência à interação que ocorre presencialmente entre as 

pessoas, que “ocorre em um contexto de copresença em que os participantes compartilham 

um sistema de referência espacial-temporal comum” (THOMPSON, 2012, p.09). 

Para este autor, falar sobre mídia nesse sentido significa entender todo e qualquer tipo 

de interação que não seja a face a face, ou seja, que não seja entre duas pessoas no contexto 

descrito anteriormente, onde um elemento físico e tecnológico se fará necessário para que se 

cumpram os objetivos dessa interação.  

 

Enquanto a interação face a face ocorre em um contexto de copresença em 

que os participantes compartilham um sistema de referência espaço-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. (Thompson, 2012, p.09). 
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É a partir desse momento, e devido a esse fator complicador que se desenvolveram os 

meios de comunicação tal como os conhecemos e é através deles que tais interações em níveis 

espaço-temporais diferentes tornaram-se possíveis. Portanto, conclui-se a indubitável 

importância da mídia em quaisquer tipos de interação em que esteja envolvida tal como em 

qualquer tipo de relação que venha a construir.  

O padrão midiológico tecnológico enfatiza sagazmente os meios de comunicação 

como mais do que apenas transmissores neutros e, McLuhan vai ainda mais além em sua 

famosa afirmação: “O meio é a mensagem” (2007, p.21) o que, em suas próprias palavras 

significa dizer que: 

 

(...) as consequências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de 

qualquer uma das extensões de nós mesmos – constituem o resultado do 

novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou 

extensão de nós mesmos. (p.21). 

 

Mais uma vez fica claro o posicionamento do presente artigo com relação à definição 

de mídia adotada, tendo que a mesma refere-se àquilo que representa em extensão o corpo 

humano e suas habilidades uma vez que o mesmo é incapaz de fisicamente assumir 

determinadas funções comunicativas e interacionais devido às barreiras espaço-temporais 

dadas de determinada situação. Trata-se aqui de confirmar os pressupostos da escola 

canadense ao perceber que, entender os meios como foram, até o momento, explicados, é 

admitir que o nível de domínio sobre eles sejaproporcional à produtividade do 

desenvolvimento humano em geral.  

Assim, como foi explicado, a mídiaé uma forma de melhorar o processo 

comunicativo
239

. Dessa forma, mídia e comunicação possuem uma relação íntima sendo essa 

a razão de ser daquela. Ou seja, a mídia só existe em função da comunicação. Nesse sentido, 

deve-se esclarecer de que forma a comunicação será compreendida no presente trabalho. 

Trazendo a definição dada pelo dicionário Aurélio entende-se comunicação como: 

 

[...] ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de 

métodos ou processos convencionados, quer por meio da linguagem falada 

ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento 

técnico sonoro ou visual. 

                                                 
239

Sabe-se que uma mídia como a televisão consegue transmitir uma mensagem a um universo enorme de 

pessoas, além de possuir características como imagens e sons que tornam a mensagem mais detalhada. Ao 

mesmo tempo, se torna difícil saber se a comunicação está se realizando uma vez que, conforme THOMPSON 

(2012) a mensagem se dá de forma monológica. Nesse sentido, a mídia pode piorar, de alguma forma, a 

comunicação. 
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De modo mais sucinto e também interessante “O verbo comunicar vem do latim 

comunicare, cujo significado seria tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, 

conferenciar” (RABAÇA; BARBOSA, 1987). Portanto, se comunicar-se é conectar dois 

pólos de maneira simbólica através da transmissão de mensagens que, eventualmente, em se 

tratando de interações mediadas, se apoiarão em mídias específicas de acordo com suas 

exigências objetivas, o mesmo processo depende fortemente de como cada meio em cada 

situação específica será manejado a favor do público e/ou receptor potencial de determinado 

conteúdo.   

 

Esses meios sendo extensões de nós mesmos dependem de nós para sua 

inter-relação e sua evolução. O fato de que se inter-relacionem e proliferem 

em novas progênies tem sido causa de maravilha através das idades. 

Deixarão de nos espantar se nos dermos ao trabalho de inquirir sobre sua 

ação. Podemos até, se o quisermos, pensar as coisas antes de as produzirmos.  

(McLuhan, 2007, p. 68).  

 

É importante ressaltar, contudo, que a definição de comunicação pode ser traçada de 

diversas outras maneiras como, por exemplo, através do método fenomenológico. Este 

método caracteriza-se pelo olhar redutivista com relação ao objeto de pesquisa através da 

busca por sua respectiva essência. A procura pela essência, neste caso, refere-se à tentativa de 

encontrar no foco de estudo aquilo que o caracteriza essencialmente como tal, ou seja, é, por 

meio da redução, descobrir no objeto o elemento que faz dele o que ele é de fato.  

Poder-se-ia, portanto, buscar um conceito para comunicação através de uma contínua 

eliminação daqueles que fossem considerados aspectos descartáveis no momento de 

determina-la como processo até que se chegasse a algo tão primário que fosse possível 

considera-lo o elemento comum à toda interação considerada comunicacional, istoé, a sua 

essência.Se tornaria possível, então,dizer o que não é e, portanto, o que é comunicação. 

Porém, o objeto da comunicação é sabido como altamente fluido e dinâmico, de difícil 

apreensão e em constante movimento e transformação que se encontra sempre em um ponto 

de tensão entre teorias informacionais e teorias culturais do campo. Logo, uma abordagem 

mais tradicional, como inicialmente apresentada, será a adotada para esta pesquisa em 

questão. 

Seguindo este caminho e apoiando-se em uma “teoria interacional da mídia” que 

segundo Thompson (2012) refere-se ao fato de que “os meios de comunicação devem ser 
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analisados com relação às novas formas de ação e interação que eles facilitam” (p.9) é que 

contextualiza-se o meio audiovisual.  

 

Um pouco sobre o meio audiovisual  

O que vem à tona no momento em que se menciona o processo de produção de 

conteúdo que virá a ser transmitido audiovisualmente são, em primeiro lugar, as barreiras 

transpostas pelas tecnologias envolvidas no que se refere aos sentidos de percepção humanos. 

Passa-se de livros e outras formas de transmissão de conteúdo monossensoriais para algo 

completamente convergente em noção de experiência de recepção.  

Anteriormente ao audiovisual propriamente dito, conheceu-se, por exemplo, as então 

ditas “poesias metafísicas”, que deixavam a exclusividade do papel para serem lidas em voz 

alta nas rádios. A novidade transformou e influenciou completamente a maneira com a qual as 

pessoas lidavam com a poesia e com a forma através da qual ela deveria ser recebida e por 

fim compreendida, assimilada e interpretada. E ainda tratava-se apenas de uma mudança 

simplória dos meios, uma transposição. A vinda do visual e, por conseguinte sua junção com 

o áudio elevou o nível de recepção a algo radicalmente diferente.  

 

Nosso campo de visão também é moldado pelo fato de, na maioria dos meios 

de comunicação, o visual não ser uma dimensão sensorial isolada e sim estar 

normalmente acompanhado pela palavra falada ou escrita – é o audiovisual 

ou o textual-visual. Ver nunca é “visão pura”; ver está sempre moldado por 

um conjunto mais amplo de premissas e arcabouços culturais e pelas deixas 

faladas ou escritas que geralmente acompanham a imagem visual e dão 

forma à maneira pela qual as imagens são vistas e compreendidas. 

(THOMPSON, p. 13, 2012).  

 

Com base nas palavras de Thompson (2012) compreendemos e reafirmamos que os 

meios são capazes de moldar não só as mensagensmas também a maneira através da qual são 

recebidas e entendidas.  Todas as premissas envolvidas no processo de produção e 

transmissão audiovisual convergem de tal maneira a tornar a experiência receptiva mais rica e 

complexa, alterando de modos diversos a forma anterior de comunicação. 

 Porém, vale, antes de qualquer coisa, destrinchar um pouco sobre os elementos 

técnicos envolvidos na produção e transmissão audiovisual que (2009) assinala sobre a 

televisão, por exemplo, o fato de que a mesma acaba recorrendo a muitos recursos apelativos 

devido ao perfil de seu público tal como seus efeitos sobre o mesmo.  
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Hertha Sturm afirma que a mente demora pelo menos meio segundo para 

produzir uma resposta correta a um estímulo complexo. Afirma ainda que a 

TV nega isso ao espectador, naquilo a que chama “a síndrome do meio 

segundo que falta”. [...] Sturm está provavelmente certa ao sugerir que a 

programação televisiva está deliberadamente preparada para nos impedir de 

ter reações verbalizadas, tornando-nos vítimas fáceis de mensagens 

publicitárias. (KERCKHOVE, 2009, p. 29). 

 

É possível concluir a partir de tais apontamentos que o meio audiovisual e, 

principalmente a TV como formato específico contam com um espectador que tende a ser 

mais passivo, ainda que saibamos que hoje essa definição não se aplique totalmente em 

função das inúmeras maneiras disponíveis de se responder a conteúdos supostamente 

“impostos” a um determinado público que as irão acessar eventualmente. Porém, o que cabe 

aqui afirmar é que devido à alta velocidade de processamento de informações exigida por 

parte do público da televisão e o pouco espaço de tempo permitido e/ou disponível ao mesmo 

de “descanso”, esta mídia normalmente consegue produzir os efeitos ensejados, sejam eles de 

cunho publicitário ou outros quaisquer.  

Com tais recursos à disposição, a TV vem, ao longo de seus anos de existência, 

transformando e inovando em modos de se transmitir informação e até mesmo agregando 

funções à sua inicial, fazendo desse meio de comunicação uma tecnologia com alto potencial 

comunicativo.  

Se no início de sua existência a TV surge como mídia com foco na difusão de 

informações, acontecimentos, notícias ao longo do mundo, mostrando-se independente das 

circunstâncias espaciais serem compartilhadas, ao longo de seu desenvolvimento o tempo 

também deixou de ser necessariamente dividido. Ainda adiante não se tratava apenas de 

informações puras e notícias acerca do que vinha ocorrendo no mundo, via-se, como vê-se 

ainda e principalmente hoje, a TV ampliando sua utilidade na media em que era explorada de 

formas além das que eram até então conhecidas.  

Retomando mais uma vez McLuhan sobre o seu conceito de meios de comunicação 

como extensões do homem, a televisão assume uma função específica e extremamente 

importante no contexto cultural da socieadade contemporânea: “A televisão torna-se a nossa 

imaginação projetada para fora do nosso corpo” (KERCKHOVE, 2009, p.23).Fala-se então da 

TV narrativa, ou melhor, das narrativas televisionadas e por fim das narrativas ficcionais 

transmitidas pela TV. 
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As narrativas ficcionais audiovisuais  

Entende-se que as narrativas estão presentes na vida humana desde os seus 

primórdios. Em todo momento que deseja-se contar algo, ensinar, transmitir, explicar, 

normalmente o ser humano o faz através de recursos narrativos, sejam eles gestuais, gráficos 

ou verbais. Desde suas formais mais simples às suas mais complexas demonstrações, as 

narrativas vêm permeando a vida humana e dando a ela novos sentidos e novas possibilidades 

interpretativas.  

Unindo à capacidade praticamente inata ao ser humano de narrar, a criatividade, 

também própria da espécie que, com o desenvolvimento biológico do cérebro e sua 

capacidade cognitiva vem ultrapassando limites imaginados ao longo do tempo, é possível 

observar serem consciente e propositalmente produzidas histórias com objetivos de entreter, 

divertir, distrair com o consentimento do público ao qual são destinadas. Consequentemente, 

narrativas ficcionais das mais variadas formas possíveis vêm sendo geradas e feitas presentes 

nas vidas dos consumidores de entretenimento de um modo geral. 

 

A ficção designa o universo encenado pelo texto: a história, as personagens, 

o espaço-tempo. Ela se constrói progressivamente, seguindo o fio do texto e 

de sua leitura. Em consequência disso é necessário trabalhar com a 

integralidade do texto para analisar a ficção e seus componentes. (REUTER, 

2011, p.27). 

 

Contextualizando as palavras de Reuter (2011), entende-se por texto toda produção 

narrativa, mesmo que não exclusivamente escrita e portanto, mencionando-se sua 

integralidade trata-se na verdade de observar a história como um todo levando em 

consideração todas as circunstâncias às quais se propõe submeter em seu dado fio “textual”.  

A ficção nada mais é do que a criação de um mundo possível ainda que fantástico e 

dotado de distorções imaginárias como a inserção de personagens e elementos inexistentes na 

vida real. Ainda que deva se basear em alguns pressupostos para funcionar como estilo, a 

ficção dá tanto ao autor quanto ao leitor/receptor/consumidor, maior liberdade de criação e 

interpretação.  

Sendo assim, a narrativa ficcional é por si própria uma maneira de comunicar 

produtor e receptor de conteúdo. E, para que a comunicação se complete e aconteça com um 

mínimo de sucesso, leva-se em conta as condições nas quais surge e sobre as quais se 

desenvolverá. Sendo a proposta o entretenimento e a transmissão de uma mensagem, se 
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produzida para meios audiovisuais, por exemplo, a narrativa deve cumprir alguns requisitos 

básicos relacionados aos elementos já mencionados.  

Se nos considerarmos testemunhas da ascensão de um novo tipo de cultura chamado 

de cultura da convergência, assim como o faz Jenkins (2009), somos obrigados a nos ver 

diante de um contexto no qual os públicos pedem cada vez mais por experiências inovadoras e 

novas formas de interação dentro das que já existem, ou seja, existe de fato um convergir de 

expectativas e mentes no sentido objetivo de exigir e consequentemente proporcionar 

experiências que satisfaçam um novo tipo de consumidor de mídias e do que estas carregam 

em forma de informação e mensagem. 

Se o objeto final e específico deste artigo é o meio audiovisual no formado da TV 

como a conhecemos, esse contexto cultural deve ser levado em conta visto que produções 

televisionadas já não mais são novidades para as pessoas hoje que, ou já acompanham tal 

evolução desde a invenção da televisão e/ou de seus primeiros momentos de existência, ou já 

nasceram em um dado momento em que este meio de comunicação é apenas mais uma entre 

tantas outras tecnologias a caminho de ser ultrapassada ou cair em desuso. 

Tendo sob conhecimento os elementos que fazem dos meios de comunicação o que 

são por definição e que estes por sua vez são capazes de moldar e transformar as mensagens 

que venham a transmitir, conclui-se logicamente que a TV, assim como qualquer meio que se 

apoie no conhecimento por parte daqueles que o manejam, deve usar dos recursos possíveis e 

disponíveis para tornar realidade qualquer produção intencionada para ela. No caso: a ficção 

narrativa. 

 

A cada momento, em grande parte do cinema narrativo, a ficção é 

orquestrada para nosso olhar pela encenação cinematográfica, que é 

construída para informar, manifestar ou simplesmente encantar visualmente. 

Somos afetados, mas não percebemos. (BORDWELL, 2005, p.29). 

 

Com tal afirmação, o que se pode afirmar inicialmente é que para o cinema narrativo 

e, assumindo-se no presente artigo, para quaisquer que sejam as mídias audiovisuais 

envolvidas produtoras de conteúdos narrativos de entretenimento, a importância da encenação 

para a construção bem sucedida de histórias para tais meios de comunicação é um dos 

elementos inegáveis a serem levados em consideração neste processo. É um elemento que 

deve ser lembrado antes da produção desse tipo de conteúdo tal como deve ser trabalhado 

posteriormente para que se encaixe da melhor forma possível com os objetivos 

comunicacionais de determinada obra ficcional a ser transmitida. 
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E o que seria a encenação? Segundo Bordwell (2005) trata-se do processo de 

transformação de roteiros em cenas e 

 

[...] essa tarefa envolvia detalhar, momento a momento, as relações dos 

personagens no espaço. No sistema de estúdio, a encenação era o 

fundamento do ofício de diretor. Havia especialistas e, iluminação e figurino, 

cenografia e montagem, mas o diretor era responsável por dar forma às 

representações dentro do espaço-tempo da cena. [...] Despretensiosa, a arte 

cinematográfica passou despercebida pelos espectadores. (p.28 e 29). 

 

Muito resumidamente, poderíamos dizer que encenação refere-se àquilo do qual o 

diretor se encarrega em uma produção audiovisual seja ela de que tipo específico for. E dentre 

as múltiplas características da produção de conteúdo para a TV tal como os recursos 

disponíveis possíveis, a encenação foi aqui escolhida para que se chegasse a um 

desdobramento da ficção narrativa específico: a ficção seriada. É graças a esse recurso 

cinematográfico (a encenação) que, principalmente, foi possível deduzir a serialização das 

narrativas ficcionais como um recurso criativo de sucesso da contemporaneidade.  

 

Ficção seriada televisionada 

Algo interessante a se falar sobre o filme e sua evolução ao longo dos anos é sobre 

como desde o princípio ele tinha a tendência de se estender. A multiplicação de tomadas, de 

rolos, até se tornar um longa-metragem, tudo isso respondendo à demanda cultural da 

população que consumia essas produções.    

 

À medida que se tornavam mais logos, os filmes tinham de contar histórias 

mais complicadas. Então, os diretores encadeavam episódios, entremeavam 

histórias dentro d histórias, multiplicavam as linhas de ação, acrescentavam 

desvios e complicações e, por fim, elaboravam personagens mais complexos. 

(BORDWELL, 2008, p.114).    

 

Quanto mais longo o filme, maior a necessidade de tramas e personagens mais 

complexos, tal como a de encontrar maneiras de manter o envolvimento emocional do 

espectador.   Isso explica bastante sobre como mais tarde, surgiriam as séries como as 

conhecemos hoje. Podemos enxergá-las como o resultado de uma busca por maior 

complexidade de situações, ações e personagens que os filmes não são capazes de explorar 

tanto quanto esse formato específico.    

A serialização de narrativas não é um processo recentemente adotado e nem mesmo a 

sua transposição para a TV o é; levando-se em consideração o tempo de vida da mesma. O 
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que é atual e caracteriza-se como desdobramento contemporâneo nesse sentido é a sua 

popularização e a produção em grande escala sendo adotada estrategicamente pelos roteiristas 

e diretores das produções hodiernas.  

A adoção da ficção seriada para a televisão, que se concretiza no que conhecemos 

hoje como séries e seriados, pode ser justificada através de alguns aspectos importantes tais 

como a capacidade certamente superior de tal formato explorar os detalhes da narrativa, 

abrindo espaço para uma maior quantidade de acontecimentos e explicações para os mesmos.  

A serialização de narrativas em geral, normalmente gera por consequência uma 

história mais longa, sob o ponto de vista tanto de criação e produção quanto de recepção. Com 

isso, de modo geral, todos os elementos inclusos na narrativa, com mais ou menos ênfase de 

acordo com as escolhas diretivas, serão melhores e mais amplamente explorados. Tal 

exploração será feita não só em níveis propriamente narrativos como técnicos referentes à 

encenação e possibilidades cinematográficas; ou seja, a mídia, o meio de comunicação em 

questão dita fortemente os caminhos a serem percorridos pela história contada.  

A TV tendo sido o meio responsável por levar conhecimento às pessoas dentro do 

conforto de suas casas por tanto tempo, através dos jornais e programas ao vivo por exemplo, 

vem abraçando a ficção seriada como uma nova maneira de interação para um novo tipo de 

público. Em um primeiro momento vinha sob a suspeita da suplantação, no que diz respeito 

aos livros e obras literárias ficcionais, porem é fácil notar nos dias que hoje que se trata muito 

mais da ideia de complementação. 

O que era antes um recurso de divulgação das obras originais tornou-se uma 

ferramenta de exploração de novas possibilidades, de histórias que se completassem e ainda 

um tipo de mídia para o qual se destinava a produção desde o seu início dadas as aberturas já 

mencionadas a respeito da exploração dos elementos narrativos. E a ideia de serializar uma 

história é não só dar a ela limites narratológicos expansivos como aproveitar do meio de 

comunicação em questão e de seus elementos para torna-la interessante. 

 

Conclusão 

Atender um público fiel, que acompanha a história e se interessa em submergir-se 

nela para ampliar e melhorar sua experiência de entretenimento é o que aparentemente motiva 

esse tipo de criação; motiva e ao mesmo tempo a alimenta. O apelo audiovisual possível 

devido aos elementos de encenação escolhidos segundo as necessidades da mídia, que é a 
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TV,somado à exigência contemporânea por novos tipos de conteúdo e interação resultou no 

que se conhece por ficção seriada televisionada hoje.  

Dada a impotância enfatizada pelo presente artigo às mídias envolvidas nos 

processos comunicativos das narrativas de ficção de um modo geral, entendendo que em 

primeiro lugar parte-se da ideia mcluhiana de que os meios são extensões do corpo humano e, 

portanto, trabalham e são trabalhados para atender às necessidades de tal natureza, fica claro 

que a compreensão dessas relações faz parte de um estudo bem feito e uma análise coerente 

de suas razões de ser e seus desdobramentos para a sociedade no que tangem o campo do 

entretenimento. 

Entender essas relações é dar um primeiro passo em direção à compreensão desse tipo 

de narrativa, de seu uso e também desenvolvimento. É começar a perceber os motivos por trás 

de cada elemento escolhido para cada momento específico e o porquê da mídia em questão ser 

o meio de comunicação considerado o mais eficiente para os objetivos iniciais de criação. 

 Que essa tenha sido uma discussão pertinente, conhecidas tais propostas já que, pode-

se concluir, acredita-se, que a mídia é fundamental no processo comunicativo ensejado por 

produtores de conteúdos sejam da natureza que forem. Afinal de contas a TV é um meio de 

comunicação e as narrativas, de ficção ou não, surgem sempre com o intuito de, algo a 

alguém, comunicar. 
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Resumo: O presente artigo tem como proposta apresentar de forma sucinta, uma pesquisa 

realizada com grupos de ativistas socioambientais na internet. A pesquisa tem por objetivo 

compreender a configuração e articulação dos movimentos sociais no ciberespaço, 

especialmente em redes sociais como blogs e Facebook. Para tal, foi utilizado como base 

teórico-metodológica a Teoria do Ator-Rede com referencial nas obras do sociólogo francês 

Bruno Latour. Com essa finalidade, torna-se necessário primeiramente esboçar sobre os 

aspectos históricos do Movimento Ambientalista no Brasil e seu papel como agente 

contribuinte para o desenvolvimento da sociedade. Para finalmente entender como se dá a 

comunicação e articulação das ações e lutas, desses grupos de ciberativismo.  

 

Palavras-chave: comunicação, ciberativismo, meio ambiente, redes sociais, teoria ator-rede 

 

 

Introdução 

Os movimentos sociais, enquanto formas de ensaios coletivos e melhor organizados, 

foram se constituindo de forma mais efetiva a partir dos anos sessenta/setenta do século XX. 

Eram lutas por mudanças visando à formação de uma nova ordem social. Atualmente a 

reativação dos movimentos sindicais está associada a uma nova identidade surgida pelos 

grupos de ativistas, levando ao que ficou conhecido por novos movimentos sociais 

(AZEVEDO, 2010). 

Historicamente se os primeiros movimentos sociais reivindicavam moradias, saúde, 

educação, justiça social, igualdade, cidadania, sendo acrescidos por reivindicações até então 

impensadas como a emancipação dos direitos humanos, inclusão social, reconhecimento 

social, empoderamento da comunidade, auto-estima, responsabilidade social, sustentabilidade, 

entre outros.  

Ultimamente os novos movimentos sociais buscam contemplar outras causas como 

as lutas pelo feminismo, homossexualidade, ambientalismo e, etc. revelando uma importante 

característica, a solidariedade, em um processo de luta que envolve o coletivo. Outra 
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característica desse movimento são as articulações entre indivíduos e as organizações da 

sociedade civil que estão fora dos aparelhos governamentais e dos sindicatos. 

Isso decorre, em parte, do aparecimento das novas tecnologias de informações que 

facilitaram a interação entre os grupos ativistas fazendo com que se comuniquem e protestem 

por meio da rede digital. Nesse processo são criados espaços interativos “que conduzam à 

reflexão, tão fundamental para que os movimentos publicizem suas causas na esfera pública e 

sejam capazes de influir e convencer seu público-alvo da legitimidade das mesmas” 

(PEREIRA, 2011, p. 6). Com o avanço tecnológico e dos meios de comunicação esses 

movimentos ganharam um novo aliado, a Internet. É a partir dela que são estabelecidas 

inúmeras redes de contato, de redes sociais que se utilizam de sites oficiais buscando formas 

de interagir com o público, por meio de blogs, facebooks, twitters e e-mails. 

Nesse contexto, os grupos de ativistas ao se fazerem presentes na vida da maioria 

das pessoas levam às novas formas de organização sociopolíticas, com novas reivindicações 

que ganham legitimidades pela dimensão social ao incorporarem nas manifestações não só 

das diferentes classes sociais como também dos diferentes gêneros humanos. 

Para tanto, nosso objetivo ao buscar entender o funcionamento e o poder que essas 

redes sociais disponibilizadas pela Internet vêm demonstrando e ganhando visibilidade junto à 

sociedade; em outras palavras, como travam as discussões e as análises das conjunturas 

sociopolíticas, tornando-as formas de contraposições com as percepções repassadas às esferas 

públicas pelas mídias tradicionais (PEREIRA, 2011).  

Compreender e descrever a articulação e interação de grupos ativistas ambientais via 

Internet é o que justifica a proposta deste estudo. Por ser uma pesquisa localizada no interior 

do campo da Comunicação, nosso foco se centra no corpus de grupos socioambientais 

disponibilizados na Internet e nas interações lá presentes.  

Nosso respaldo teórico está pautado na Teoria Ator-Rede (TAR), com o propósito de 

entender como as comunicações relacionadas às questões socioambientais se territorializam 

no espaço social das redes sociais, especificamente, a Internet – uma media comunicacional 

puramente virtual e digital – com capacidade infinita de deixar rastros.  

De acordo com a Teoria Ator-Rede, os rastros são potencialmente recuperáveis, 

além de serempossíveis seus mapeamentos. Esses rastros têm sido apropriados de diversas 

maneiras para fins comerciais, publicitários, entretenimento, vigilância e repressão. 
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Descrever o ativismo socioambiental desencadeado por meio das redes sociais e, 

como isso produz propostas de preservação do planeta a partir de um senso conservacionista é 

o que moveu nosso estudo.  

Metodologicamente nossa análise se centrou em dados fornecidos pelo Centro de 

Estudos Ambientais – CEA, cuja sede se situa na cidade de Pelotas-RS. O rastreamento de 

grupos mobilizadores nas redes sociais foi fundamental para entendermos o mapa dos 

principais pontos de articulação e organização do CEA. 

Isso nos deu a oportunidade de descrever como ocorre à formação dos grupos sociais 

na Internet e como eles se articulam e se organizam com o propósito de garantirem os 

interesses particulares e coletivos.  

Para além desses contextos, a Internet nos levou à percepção de um dispositivo em 

que as interações podem convergir de modos distintos para as mobilizações sociais. A 

Internet, além de se configurar como um dispositivo de busca de informações e comunicação 

tornou-se também um eficiente canal de mobilização para protestos levando à formação de 

redes sociais que se tornaram ferramentas de interações entre grupos organizados ou não e a 

sociedade civil de modo geral.  

Em outros dizeres, as redes sociais resultam num território efetivamente social em 

que as pessoas e grupos usam a Internet para a realização de debates onde discutem as 

estratégias e táticas para suas ações e conquistas.  

A motivação de se trabalhar com os movimentos socioambientais, vem inicialmente 

da afinidade acerca do tema meio ambiente, que há muito vem suscitando nossa curiosidade e 

nos levando a tomar posicionamentos acerca do que seriam os ideais socioambientais, o 

“ativismo verde”, os modos de vida sustentáveis, as formas de organizações sociopolíticas da 

sociedade e seu caráter inovador. 

 

Movimentos Ambientalistas  

O movimento ambientalista surge no Brasil a partir da década de 60, do século XX, 

juntamente com outras causas como a luta pela igualdade de gêneros, homossexualidade entre 

outras reivindicações. Eles revelam à formação de uma nova identidade social, cuja 

característica se volta para a defesa da coletividade, momento em que as relações individuais 

são deixadas de lado para dar lugar às organizações de defesa dos interesses coletivos. 

Para Jacobi (2003 citando Viola, 1992), o movimento ambientalista é fundado como 

forma de combate a poluição e o apoio a preservação e conservação dos recursos naturais 

presentes no ecossistema. No entanto, para os autores essa é uma visão restrita, pois o 
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conceito de meio ambiente, por si é muito amplo e abrangente, o que pode levar para as 

discussões outras questões sociais. 

 
É interessante observar que outras questões diretamente ligadas aos 

problemas de agravamento da degradação ambiental, tais como crescimento 

populacional e déficit de saneamento não faziam parte da agenda dessas 

organizações, contribuindo para uma visão limitada da realidade (JACOBI, 

2003, p. 06). 

 

Atualmente os “novos movimentos sociais” buscam contemplar outras causas como 

as lutas pelo feminismo, homossexualidade, ambientalismo e, etc. mostrando uma importante 

característica, a solidariedade, um processo de luta que envolve o coletivo. Esses novos 

movimentos passam ter como característica as articulações entre indivíduos e as organizações 

da sociedade civil que estão fora dos aparelhos de estado e dos sindicatos, como as 

Organizações Não Governamentais (ONGs) (REZENDE, 2011). 

No final da década de 70 e início da década de 80, os movimentos ambientalistas em 

seus aspectos se restringiam as práticas de engajamento de setores “mais esclarecidos”, 

partindo do setor acadêmico, militantes partidários e os próprios ativistas sociais. Jacobi 

aponta que o surgimento no Brasil de uma classe média inclinada ao apoio e a mobilização de 

ações de caráter ambiental, destacando a região sul e sudeste como agente catalisador e 

articulador das lutas ecológicas. O que caracterizou a definição de uma problemática de 

ativismo, que se restringia em “combater a poluição e a apoiar a preservação de ecossistemas 

naturais”. Tornando a causa ambiental distante de outras questões sociais e, também da 

população menos esclarecida que mais sofrem com a degradação do meio ambiente (JACOBI, 

2003). 

A partir de 1990, as chamadas ONGs - Organizações Não Governamentais entram e 

ganham importância no cenário das lutas sociais, pois, o momento político atravessado exigiu 

dos grupos mobilizadores a articulação com organizações institucionais. Nesse período 

surgem várias organizações ambientalistas, no panorama das institucionalizações dos 

movimentos sociais populares brasileiros. 

 
Os movimentos sociais populares perdem sua força mobilizadora, pois as 

políticas integradoras exigem a interlocução com organizações 

institucionalizadas. Ganham importância as ONGs por meio de políticas de 

parceria estruturadas com o poder público, que, na grande maioria dos casos, 

mantém o controle dos processos deflagrados enquanto avalista dos recursos 

econômico-monetários (GOHN, 2012, p. 299). 
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Na década de 90, as atividades econômicas de bases informais ganharam apoio das 

políticas econômicas liberais clássicas. Tal mudança no modelo econômico favoreceu a 

contratação de mão de obra, sem grandes custos orçamentários. A produção sob o modo 

informal ganha características artesanais e, muitas vezes é feita em meio doméstico. Esse 

mercado semicomunitário descobriu nas Organizações Não Governamentais suporte 

organizacional no processo de produção.  

As ONGs com suas políticas de parceria, muitas vezes com apoio de entidades 

públicas e privadas e, até mesmo da própria comunidade, passaram a desenvolver a função de 

mediadores entre os coletivos organizados e o aparelho governamental. No Brasil, elas são, 

também, responsáveis pela construção de uma nova ordem social que somados às lutas sociais 

buscaram direitos e espaços de participação na sociedade. A partir das conquistas de espaços e 

de uma “nova concepção de sociedade civil” verifica-se um novo modelo de cidadania, 

atuando no cenário brasileiro, agora vista como caráter coletivo (GOHN, 2012). 

Essas entidades sem fins lucrativos surgidas no Brasil têm como objetivos atender, 

especialmente, as demandas de comunidades carentes. Revelam-se estruturas qualificadas 

para desenvolver funções assistencialistas das quais organismos oficiais do estado não dão 

conta. É importante salientar que as ações mobilizadoras na década de 1990, período de 

consolidação das ONGs, eram bem sucedidas não pelo caráter coletivo, mas, sim por uma 

consciência individual com bases na solidariedade humana. 

 

 

 

Teoria Ator-Rede e o ativismo ambiental na internet 

A teoria ator-rede proposta por Bruno Latour, em sua obra Reagregando o Social: 

uma introdução à teoria do Ator – Rede diferedo pensamento sociológico tradicional 

postulado por Durkheim. Conforme Latour, essa Sociologia apresenta falhas ao explicar o 

social como coisas, pois, adotava a existência de um tipo peculiar de fenômeno – sociedade, 

ordem social, estrutura social e prática social. A Sociologia tradicional busca explicar a 

sociedade, substituindo o vínculo social pela engenharia social. 

Por outro lado, a Sociologia das associações proposta pelo sociólogo italiano Gabriel 

Tarde, também denominada de TAR - Teoria Ator-rede via o social como um princípio de 

conexões. Tarde de acordo com Latour considerava “... o social um fluido circulante que 

deveria ser seguido pelos novos métodos, e não um tipo específico de organismo” (LATOUR, 

2012, p. 34). Na TAR a sociedade é encarada como sendo um dos vários elementos, que 
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passam a constituir o coletivo, em que suas associações possam ser descritas, portanto, 

considerando uso do método etnográfico em seus estudos. 

Para a Sociologia das associações, o social, só pode ser vislumbrado por seus traços 

deixados que, são resultados dos embates com outros fenômenos não sociais. Sendo assim, a 

teoria ator-rede empenha-se em “seguir os próprios atores”. 

 
Para empregar um slogan da ANT, cumpre “seguir os próprios atores”, ou 

seja, tentar entender suas inovações frequentemente bizarras, a fim de 

descobrir o que a existência coletiva se tornou em suas mãos, que métodos 

elaboraram para sua adequação, quais definições esclareceriam melhor as 

novas associações que eles se viram forçados a estabelecer. A sociologia do 

social funciona bem quando se trata daquilo que já foi agregado, mas nem 

tanto quando o problema é reunir novamente os participantes naquilo que 

não é – ainda – um tipo de esfera social. (LATOUR, 2012, p. 31).  

 

Para Latour (2012), no atual momento se deve “recolocar” em prática a problemática 

da produção de uma ciência dos rastros.  

 
A quantidade e a qualidade dos rastros digitais hoje presentes na Internet 

oferecem às ciências sociais [...] a possibilidade de renovar tanto suas 

metodologias quanto suas abordagens teórico-conceituais. Tais ciências 

jamais estiveram diante de uma riqueza tão grande de dados: rastros 

subjetivos, comportamentais, linguísticos, financeiros, bem como interações, 

associações e conflitos de diversas escalas tornam-se significativamente 

mais fáceis de serem descritos e retraçados. Ao mesmo tempo, a natureza 

desses rastros traz novas inquietações. De toda forma, talvez não seja 

exagero dizer que experimentamos algo próximo ao que Ginzburg 

vislumbrou no século XIX: o rastro (agora digital) como via privilegiada de 

conhecimento nas ciências humanas e sociais. Contudo, no lugar de 

reconhecermos aí um paradigma, destacamos o quanto a produção de 

conhecimento dos rastros digitais é um terreno de embates. (BRUNO, 2012, 

p. 3).  

 

Descrever os rastros coletivos é fazer emergir das ações dos actantes que os compõe, 

a formação dos grupos em meio social o que não quer dizer que aqui pretendemos solucionar 

ou ordenar alguma problemática delegada ao social. Por isso para Latour (2012), esse trabalho 

não pertence à TAR, “A tarefa de definir e ordenar o social deve ser deixada aos próprios 

atores, não ao analista”. 

 

É por isso que para recuperar certo senso de ordem, a melhor solução 

é rastrear conexões entre as próprias controvérsias e não tentar decidir 

como resolvê-las. A busca de ordem, rigor e padrão não é de modo 

algum abandonada, apenas reposicionada um passo à frente sob a 

forma de abstração, para que os atores possam desdobrar seus próprios 
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e diversos cosmos, pouco importa quão irracionais pareçam. 

(LATOUR, 2012, p. 44).  

 

Partindo do postulado de que, comunicar é deixar rastrosendo então, um rastro, isto 

é, “vestígio de uma ação efetuada por um individuo qualquer no ciberespaço” (BRUNO, 

2012, p, 5). E que a ação praticada por indivíduos ou actantesvenham a tornarem-se atos que, 

comporão a formação de coletivos. Esses atos tornam-se simbólicos na Internet, pois não 

apenas “acessamos, trocamos, produzimos conteúdos e informações diversas, mas deixamos 

um rastro dessa comunicação” 
243

. 

Latour (2012) busca a renovação da atribuição do significado do termo associação. 

Para isso, analisam as tais, controvérsias
244

 revelando cinco fontes de incertezas: 1) não há 

grupos, apenas formação de grupos, 2) a ação é assumida, 3) os objetos também agem, 4) 

questão de fato versus questão de interesse e, 5) escrever relatos de risco.  

Mas, afinal, como analisar as ditas controvérsias? Como se alimentar delas? Ou, 

mesmo, desdobrá-las? Como identificar, tais, associações e formações de grupos. Como trazer 

à tona as pegadas deixadas por mediadores, intermediários e actantes. Como tornar claro os 

interesses em jogo, e, mais além, disso, como tecer esses relatos textuais sem fugir da 

objetividade e da veracidade dos fatos? Talvez, esses inúmeros questionamentos sejam a 

nossa porta de entrada, para uma longa jornada, em busca dos nossos esclarecimentos. 

Acreditamos com o número de informações em mãos. Seja possível traçar, algumas 

pequenas, formações de coletivos sociotécnicos, nos permitindo, agora, compreender e 

descrever suas mobilizações, “de modo que se pode ao mesmo tempo seguir uma série de 

ações e associações locais e ver como cada uma delas participa da construção de coletivos” 

(BRUNO, 2012, p. 14). 

Agora poderemos nos ater em retraçar os movimentos originados pelos atores, 

independentemente, de seus agentes serem de produções humanas ou não humanas. Também, 

aqui, identificaremos as movimentações de formações de coletivos contrários às atuações do 

                                                 
243

Um rastro é passível de ser arquivado, sendo ele um vestígio de uma ação está por si já se torna um arquivo. 

Na Internet isso é mais intenso, pois, não temos aqui a premissa do esquecimento o tempo comunicacional é 

único e de fácil memorização. Todo registro na Internet pode ser facilmente recuperado e/ou rastreado, a menos 

que alguma medida seja tomada, para que a mesma não ocorra. 
244

 Conforme Latour (2012) existem cinco tipos de controvérsias que estão a compor o universo da Sociologia 

das associações. Estas controvérsias referem-se, no entanto, a) a natureza dos grupos em que, as formas 

contraditórias de formação de grupos são colocadas em análise, b) a natureza das ações que se coloca em cheque, 

a variedade dos agentes em suas interações, c) a natureza dos objetos os quais são examinados a variedade dos 

agentes participantes das ações, d) a natureza dos fatos em que, a variedade das conexões entre ciências naturais 

e o restante da sociedade são constatadas e por fim, e) são observadas a natureza das variedades dos tipos de 

estudos realizados a cerca da ciência do social. 
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objeto de estudo. Assim, portanto, tornando suas conexões passíveis de visibilidade para 

poder mapear e compreender, tais, associações. Primeiramente, retraçaremos as associações 

para logo em seguida sermos capazes de identificar os antigrupos. 

Em suas duas páginas na rede social Facebook
245

– possui 819 curtidores/seguidores e 

sua finalidade é divulgar as publicações do blog institucional, replicando as matérias para que 

consiga alcançar um público abrangente. Clicando no mecanismo apelidado “Sobre” podemos 

obter informações, quanto à identificação do grupo que tem como missão a “atuação 

prioritária no bioma Pampa e Mata Atlântica, com ações voltadas à construção da educação e 

direito ambiental, ecopolítica” (CEA, 2014). Ainda, verificando esse mecanismo encontramos 

algumas informações como os dois prêmios recebidos pelo Centro de Estudos Ambientais. 

Sendo eles, o Prêmio Chico Mendes
246

 – concedido pelo Ministério do Meio Ambiente – e, o 

Prêmio Mídia Livre
247

, conferido pelo Ministério da Cultura, à organização não 

governamental.  

A página 2 identificada como CEAong é um perfil que possui uma rede de 1.626 

amigos. A conta é utilizada como forma de articulação com um público interno da própria 

instituição (colaboradores, voluntários, amigos e, etc.) e externo (simpatizantes com a causa). 

Nesta página a ONG dá destaque às suas áreas de atuações, o campo “Trabalho e educação” 

foram preenchidos dando ênfase para a cidadania com democracia participativa, ativismo 

ecológico e educação ambiental. Verificamos que está rede interativa é empregada de maneira 

paralela ao blog, ela possui características mais livre e personificada – aqui, o CEA deixa-se 

aberto para pronunciar sobre outras causas. Além disso, é nesse ambiente virtual que ele dilata 

suas relações com grupos contrários á suas visões (os antigrupos).   

Nesses dois dispositivos temos a possibilidade de verificarmos, as ditas associações, 

pois, tal veículo é capaz de nos oferecer a possibilidade da visibilidade das ações dos atores 

que insistentemente seguimos. Nesse espaço conseguimos enxergar por meio de curtidas e 

compartilhamentos de textos, imagens e links, as associações dos coletivos, em um ambiente 

puramente virtual. 

                                                 
245

. Disponível em https://www.facebook.com/BlogdoCEA e https://www.facebook.com/CEAong, em que 

denominaremos página 1 e página 2; respectivamente). A página 1 – BlogdoCEA. 
246

 O prêmio surgiu com o propósito de incentivar atuações, que visam proteger o meio ambiente. Foi criado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, e, seu objetivo é colaborar para que a região amazônica tenha um 

desenvolvimento firmado na sustentabilidade.  
247

 Esse prêmio é concedido pelo Ministério da Cultura, para reconhecer iniciativas que dão conta de ações 

desenvolvedoras de políticas públicas, atrelado a uma comunicação livre. A principal característica para ser 

reconhecido como mídia livre é a promoção de estratégias comunicacionais, que não estejam ligadas ao 

mercado. 

https://www.facebook.com/BlogdoCEA
https://www.facebook.com/CEAong
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Por exemplo, um sistema de arquivamento denominado “curtidas” torna potencial o 

rastreamento de páginas com interesses semelhantes. Como verificaremos, agora. O CEA 

contabiliza cerca de trezentas páginas, em suas duas contas no Facebook, que por eles foram, 

por assim dizer, associadas aos seus interesses. As “curtidas”, mais, recentes
248

 foram às 

páginas FLIA – Pelotas, Mundo Animal, MetSul Meteorologia, Fiscalização Ambiental Rio 

Grande, TV Cultura e Jornal NH.  

Podemos identificar e destacar, nesse momento, por meio de nossas observações e 

descrições, algumas formações de antigrupos. Através, das publicações no principal 

mecanismo oferecido pelo Facebook – intitulado “Linha do tempo”. Como a postagem do dia 

3 de janeiro de 2014, no qual a segunda página do CEA – CEAong – foi marcada em 

publicação de outra página apelidada Direito dos Animais. Em seu teor a postagem trazia uma 

denúncia
249

 de uma página da rede social intitulada – Gastronomia Doméstica – com o 

seguinte texto, “Já não bastasse o que os animais sofrem. Mais essa! Denunciem essa página! 

Essa prática é crime!”.  

Aqui é possível evidenciar uma associação e um antigrupo, sendo esta uma associação 

com grupos defensores dos animais e, também, identificamos o seu respectivo antigrupo que é 

adepto à tortura contra os animais. A publicação, ainda, continua com a ilustração, que segue 

logo abaixo. 

 

 

 

                                                 
248

 Acessado em 04 de janeiro de 2014. Esses dados são voláteis, devido á movimentação dos fluxos ocasionados 

pelas atividades rotineiras do grupo. 
249

 Esta denúncia gerou 339 curtidas, 339 comentários e 531 compartilhamentos. Acabou virando polêmica, pois 

se especulava tratar de uma página falsa ou de humor e, o conteúdo abordado ofensivo. Mesmo com toda essa 

especulação a página foi denunciada ao sistema de gerenciamento do Facebook. 
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A postagem na página, BlogdoCEA, do dia 13 de fevereiro de 2014, é um 

compartilhamento de um conteúdo publicado pelo Greenpeace Brasil alimentado no 

Facebook. O “post” deixa evidente o principal opositor do ativismo ambiental, ele trata de um 

discurso, que fere a dignidade humana, proferido por parlamentares que representam a 

bancada ruralista no congresso nacional. Como mostra a íntegra o texto, que é parte da 

publicação. 

 

Você viu esse absurdo? Em discurso, parlamentares da bancada ruralista 

chamam índios, quilombolas, gays e lésbicas de “tudo que não presta”. E não 

para por aí. Eles não só afirmam que o “movimento pela demarcação de 

terras indígenas” é uma “vigarice orquestrada” pelo governo, como 

estimulam agricultores a usarem segurança armada para expulsar índios do 

que consideram serem suas terras. Só esqueceram de dizer que a demarcação 

de terras indígenas é um direito previsto na Constituição Federal, e que o 

governo Dilma foi o que menos demarcou terras indígenas desde a Ditadura 

Militar. 

 

A publicação é seguida pela hashtag
250

 – #XôReaça – e, ainda de um link para acessar 

a matéria
251

 e o vídeo do discurso no site do Greenpeace, mais uma ilustração que podemos 

observar. 

 

 

 

Com essas exemplificações, podemos inferir que o interesse do grupo e de todos 

aqueles que o cercam – e, que por nós foi observado. Não está limitado, somente, ao ativismo 

                                                 
250

  As hashtags são recursos que o Facebook permite seus usuários utilizarem, para que outros usuários da rede 

encontrem com mais facilidade, determinado conteúdo publicado em uma linha do tempo. Elas transformam 

frases em links que podemos clicar e encontrar outras publicações que se relacionam. Ver em Central de Ajuda 

do Facebook.  
251

  Ver em http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/ruralistas-atacam-direitos-humanos/blog/48190.  

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/ruralistas-atacam-direitos-humanos/blog/48190
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em prol do meio ambiente. Mas, também á outras causas como racismo, defesa aos animais, 

luta por igualdade entre gêneros, luta indígena e, demais minorias.  

É esse interesse que determina a formação dos coletivos, pois, conforme a Sociologia 

das Associações ao coletivo, “designará o projeto de juntar novas entidades ainda não 

reunidas e que, por esse motivo, obviamente não são feitas de material social” como propunha 

a Sociologia do Social para explicar a sociedade, como “conjunto de entidades já reunidas” 

(LATOUR, 2012, p. 112). 

Neste capítulo apresentamos o nosso objeto de análise e ponto de início, para tornar 

esta pesquisa realidade. Mostramos a história e as lutas da Organização Não Governamental, 

Centro de Estudos Ambientais, que atua na região do estado do Rio Grande do Sul. Servindo 

como conexão para o mundo do ativismo ambiental e social. Ainda, no capítulo, realizamos a 

descrição analítica do blog e Facebook da ONG, tendo como respaldo teórico a Teoria do 

Ator-Rede. Buscamos deixar evidente também, por meio, da descrição os rastros deixados 

pelo CEA – na internet. 

 

Considerações Finais 

O presente estudo se propôs analisar as relações interacionais e comunicacionais de 

grupos socioambientalistas, dispostos na Internet. Isto é, entender como as comunicações 

atreladas a assuntos socioambientais se define em ambiente virtual e social, como o 

ciberespaço, em especial as redes sociais. Isso se justifica pelo fato de que o surgimento de 

novas tecnologias de informações promoveu o intercâmbio entre os ciberativistas facilitando a 

comunicação, formação e associação com outros grupos, que também estão presentes na 

internet, tornando-se visíveis por meio de manifestos de grupos que outrora encontravam 

dificuldades para difundir suas lutas, em meios tradicionais de comunicação.  

Perceber e compreender a importância dos mecanismos que tornaram os movimentos 

sociais relevantes na contemporaneidade foi essencial, para entendermos as relações entre 

poder público e sociedade. Os movimentos sociais são capazes de mobilizar inúmeras 

comunidades como forma de fazer com que o Estado se proponha a implementar novas 

práticas políticas, para que no futuro as novas gerações não sofram impactos extremos de 

ações decorridas na atualidade. 

Neste estudo tivemos condições de, conhecer, mesmo que brevemente os estudos e o 

histórico sobre os movimentos sociais. Em decorrência disso discutimos a organização e as 

estratégias de lutas desencadeadas pelos movimentos sociais no mundo ocidental e, em 

particular, no Brasil, para em seguida mostrar como isso passou a ser feito por meio das redes 
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sociais. Fizemos, também, uma sucinta explanação sobre o surgimento por volta de 1990, das 

Organizações Não Governamentais e a relevância no cenário das manifestações. Já que 

naquele momento político em que as nações atravessavam por novos questionamentos sociais 

exigia dos grupos mobilizadores uma relação estreitada com organizações institucionalizadas. 

Os registros das lutas enquanto manifestações sociais que expressa uma luta de classes 

surgiram na França, por volta de 1848. O combate de ruas era uma estratégia peculiar e 

importante para os movimentos sociais daquela época. No Brasil, os anos de 1960 e 1970 

foram intensamente caracterizados, pela atuação e disseminação dos movimentos populares e 

sociais. Em relação às lutas sindicais e os movimentos estudantis que no final da década de 70 

ganharam força. Isso tudo foi resultado da nova divisão internacional do trabalho, que trouxe 

em sua bagagem o emprego de novas tecnologias produtivas, as ações políticas e econômicas 

debruçadas ao ambiente de trabalho.  

Que a partir do final século XX tiveram novas aberturas, pois, os estados passaram a 

interferir nesse espaço levando em considerações articulações políticas que provocaram 

mudanças nas legislações trabalhistas e, as novas formas de negociação entre patrões e 

empregados. Nesse período, tivemos as mobilizações grevistas dos operários de metalúrgicas 

que paralisaram as indústrias de São Paulo e a crise do “milagre econômico”, foi o principal 

ato de contestação tornando-o ponto de partida para os movimentos sociais nacionais. 

As Organizações Não Governamentais ganharam visibilidade, nos anos de 1990, com 

suas características organizacionais, que partem da busca de parcerias e associações. São 

essas características que fizeram com que esses mecanismos de lutas garantissem sucesso, 

como mediadores entre os grupos formados e o aparelho estatal e, tornando acessível à 

participação da sociedade nas mudanças sociais e a luta por seus direitos. 

As organizações e suas reivindicações ganham em agilidade e importância a partir do 

uso da Internet. A rápida propagação das informações através desse meio fez com que os 

coletivos sociotécnicos apropriassem dela, buscando difundir suas causas e lutas. A internet 

proporcionou para esses grupos a habilidade de inspirar e convencer o seu público da 

autenticidade de suas ações.  

O nosso objetivo ao trazer os modos de interação e comunicação de grupos de 

ativismos socioambientais, era descrever esse ativismo atravessado pelas redes sociais. Além 

disso, nossa intenção foi a de compreender o funcionamento e o poder das ditas redes sociais 

que ganharam notoriedade para a formação dos coletivos, sendo assim, como eram travadas as 

discussões ambientais, políticas e sociais nesse canal.  
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Para alcançar tal compreensão, partimos do recorte de um grupo atuante na causa 

socioambiental presente no ciberespaço e, especialmente, nas redes sociais. O recorte para a 

escolha de uma ONG ou associação como objeto de estudo levou em consideração como 

critério, as lutas pelas causas ambientais, que utilizam para da Internet como espaço de luta. 

Daí a escolha da Organização Não Governamental – Centro de Estudos Ambientais. O 

coletivo pela sustentabilidade, como assim, se nomeou, está situado na cidade de Pelotas, no 

Rio Grande do Sul.   

Para dar conta desta análise descritiva, nos respaldamos na Teoria Ator-Rede ou 

Actor-Network Theory – ANT. Pois, analisar a complexidade das relações entre meio 

ambiente, mídia, discursos, ativismo e modos de relações sociais. Pôs em evidência a 

necessidade da utilização de uma vertente teórico-metodológica, que se proponha a discutir a 

relação dinâmica e construtivista entre teoria, método e análise. 

Portanto, a partir desse recorte podemos inferir que os movimentos socioambientais 

atuam de forma simples, quando a ação é engendrada em blogs ou sites institucionais 

(oficiais), o que acaba configurando em uma articulação conservadora – e, aqui, atribuímos o 

próprio significado da palavra, ou seja, aquilo que conserva. Pois, percebemos que a interação 

– quando ocorre – é por meio de hiperlinks. Isso, também, pode decorrer de reflexos da 

própria maneira de organização das instituições, associações e movimentos que possuem 

intrinsecamente em seu interior o princípio da conservação – já que lutam pela conservação 

do meio ambiente.   

Porém, quando observamos as interações desses coletivos em outro espaço virtual 

como o Facebook. Neste espaço de comunicação e interação meramente informal podemos 

notar certas mudanças, no discurso com o público-alvo. As publicações ganham 

características incitadoras com imagens que geram sentidos rapidamente. A articulação com 

grupos que lutam por outras causas são notáveis, já que na rede social os mecanismos de 

compartilhamento de conteúdos deixam os rastros digitais das ações, mais evidentes do que 

em outros sítios virtuais.   

Disso tudo, podemos inferir que para que ocorram as associações um ator rede tem 

que produzir ações que causam interesse em outros autores e, a partir daí, juntar-se em novos 

coletivos, sucessivamente, sempre contribuindo para processo contínuo das formações de 

grupos. De alguma forma, a tentativa de descrever essas formações acabou tornando para nós 

uma maneira de desdobrar o mundo, não por completo, mas, em suas pequenas partes – seja 
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através de grupos mobilizadores ou não e, em ambiente virtual ou concreto – mais íntimas, e 

nem por isso, menos deslumbrantes.  

Acreditamos que este estudo contribuirá na área acadêmica para se pensar o papel 

das redes sociais como voz do cidadão comum e, com isso, servindo de pressão para 

aprimoramento a democracia brasileira. Como reflexão teórica e metodológica, esperamos 

contribuir para novas as pesquisas relacionadas às questões comunicacionais em meio 

acadêmico. O rastreamento digital é extremamente útil, quando se pretende estabelecer 

estratégias comunicacionais quer para propormos discussões com grupos de interesses, como 

mecanismos de vigilância e controle ou, até mesmo, ferramentas para fins publicitários.  
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Na fronteira entre narrativa e ciência
252

 
a linguagem como mediadora na busca de convergência 

 

Mauricio Pessoa PECCIN
253

 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia GOIÁS.  

 

 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo estabelecer uma comparação simples entre elementos presentes 

nas estruturas narrativas, especialmente obras literárias de ficção, e nos trabalhos de cunho 

científico. Utilizando a linguagem como elemento comum entre os campos e buscando nela a 

mediação para o debate da forma, serão utilizadas noções elementares acerca da natureza 

dojogo, como trabalhada por Johan Huizinga, para desvelar o que há de lúdico e prazeroso 

tanto em uma abordagem quanto na outra. A hipótese que se deseja apresentar é a de 

queexiste um elemento lúdico de conflito e prazer no processo científico que faz com que 

elementos de uma tese, como objeto de pesquisa e referencial teórico, passem a agir com tal 

coerência interna que o seu desenvolvimento segue, eventualmente, um caminho inexorável 

rumo a uma conclusão narrativa e esteticamente agradável.  

 

Palavras-chave: epistemologia; jogo; linguagem; narrativas 

 

 

Introdução 

Segundo Johan Huizinga, as histórias se originam em um estado lúdico relacionado à 

essência do jogo, que é uma relação agonística entre partes distintas cuja manifestação tem 

valor estético elevado e um elemento de incerteza quanto ao seu resultado. Na obra Homo 

Ludens (2000) ele investiga a fundo as origens do jogo através de análises sintáticas e 

semânticas de termos com significados aproximados ao do jogo em passagens literárias, 

históricas e religiosas de diversas culturas. O jogo seria, para Huizinga, uma prática capaz de 

gerar divertimento que precede a própria cultura, talvez até servindo de base para ela. Ele se 

daria num ambiente especial e sob regras próprias, ambos deslocados da realidade cotidiana e 

suas causas e efeitos. Sua motivação é sua própria realização e a glória da participação ou da 

vitória, não os prêmios eventualmente acertados. Por causa dessa natureza celebratória e 

afastada de um senso utilitário, o jogo teria significado ligado ao sagrado e a partir desta 

relação com o sagrado seria possível traçar uma ligação entre as ideias de jogo e do lúdico.  
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O lúdico vem pelo fato de o jogo se dar através de um fingimento. Ele existe não em 

seus elementos materiais, mas sim na relação que se estabelece entre os jogadores. Estes 

jogadores sabem que aquilo de que participam é um evento arbitrário e combinado, mas no 

espaço definido do jogo e sob suas regras encaram-no com seriedade, como se apossados de 

um senso estético elevado e tomados pela competição que se apresenta perante eles. Mesmo 

cientes do que Huizinga chama de “ligeireza”, um termo historicamente atrelado ao jogo e 

que o descreve como algo sem grandes consequências em algumas culturas, existe algo maior 

na experiência que encanta a despeito, ou talvez por causa, dessa leveza. E dessa prática de se 

estabelecer polos contrários dentro de espaços definidos de conflito para se obter divertimento 

com valor estético em busca de algo intangível como beleza ou glória num evento carente de 

grande seriedade é possível que tenham nascido as estruturas básicas da narrativa. O fingir do 

processo não se constitui como uma mentira, mas sim como um tornar-se, como no exemplo 

do autor em que o fingir ser um elefante é, na verdade, tornar-se um elefante naquele contexto 

específico. O jogo entre vários fingimentos coordenados estabelece um pano de fundo 

narrativo. 

Narrativa, por sua vez, pode ser definida de maneira reduzida como qualquer forma de 

apresentação sequencial de eventos conectados entre si
254

. Ela pode ser constituída através da 

fala, de filmes, de imagens ou sob a forma de escrita. Seja como for, narrativa depende de 

linguagem. Sua constituição está no ato de traduzir elementos com os quais é possível 

interação através dos sentidos, como objetos e pessoas, nos quais se pode estar ou dos quais se 

pode participar, como lugares e eventos, na forma dos símbolos que compõe a linguagem 

utilizada. Um sentido é estabelecido, conflitos sucedem, resoluções são elaboradas e a 

narrativa se desenvolve e completa. A discussão sobre conteúdos fica para outro momento, a 

ênfase presente se dá no aspecto de tradução da experiência em uma forma abstrata com a 

qual que se pode operar de maneira simbólica e sequencial. 

Essa operação da narrativa só é possível através da linguagem. Este conceito pode ser 

compreendido, de forma vulgarmente reduzida, como uma construção cultural baseada na 

capacidade humana de utilizar sistemas comunicativos de forma a produzir significado, 

trabalhar com abstrações de elementos não presentes e buscar elaborações para a realidade 

física numa esfera abstrata. A linguagem depende de convenções sociais para se estabelecer e 

ter efeito, além de necessitar de elementos internamente consistentes que possam ser 
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ensinados a partir de sua própria estrutura em sintonia com outros tipos de mensagens, como 

gestos, imagens e sons. Estudada por diversas vertentes filosóficas, já foi associada às 

emoções, à razão e à própria essência da filosofia
255

. É um tema gigantesco que aqui será 

abordado de forma humilde e auxiliar: não se pretende discutir seus limites, funções e 

pormenores, apenas utilizar uma pequena parte do conceito para viabilizar a ideia do artigo. A 

linguagem humana, talvez a mais elaborada conhecida, será o foco. 

As narrativas, portanto, se constituem através da linguagem. É apoiado na linguagem 

que o pensamento investiga a natureza
256

 do mundo e elabora políticas, teorias e 

conhecimento. Um dos objetivos específicos deste artigo é, ainda superficialmente, comparar 

elementos do campo das construções narrativas, como ambientes ficcionais e personagens, 

com elementos presentes no campo do fazer científico, como objeto de pesquisa e referencial 

teórico na busca de possíveis similaridades. Ambos os campos possuem elementos básicos 

que podem ser tomados de maneira aproximada pela analogia a partir da ação da linguagem. 

A hipótese é que explicitar essas semelhanças e aproximar os conceitos um do outro 

pode desvelar formas de se encarar o fazer científico como algo tão ludicamente prazeroso 

quanto a criação e o consumo de narrativas, ajudando a explicar parte do fascínio de se fazer 

ciência. A partir de uma perspectiva convergente entre conceitos, talvez se possa tomar o 

processo de produção científica como algo que se desenvolve sob regras internamente 

consistentes como uma narrativa ou rodada de jogo. Compreender o trabalho científico como 

similar ao da criação narrativa, em especial a de ficção, pode iluminar aspectos do caminho 

que a teoria percorre em seu processo de elaboração, da hipótese à conclusão, lançando luz 

sobre o processo de consciência que toma o pesquisador durante o debate epistemológico. 

Não se trata aqui de questionar a razão ou de reconstruir a cisão entre o mundos internos da 

filosofia da consciência e externo da matéria, mas de talvez encontrar na própria razão algo 

que explique o prazer de seu exercício para além de uma função social. 

 

Transposição dos objetos para o reino da linguagem  

Objeto aqui será compreendido tanto como algo de natureza física, como uma cadeira, 

quanto teórica, como o recorte de um tema sobre o qual se deseja discutir
257

. Um objeto torna-
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Para Wittgenstein e suafilosofiaanalítica ,filosofiaseria, naverdade, o próprioestudo da linguagem. 
256

No sentido de algo dado, previamentedisponível sob a forma material. 
257

 Essa especificação será sempre feita, uma vez que em epistemologia objeto costuma referir-se ao aspecto 

teórico. 
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se acessível ao conhecimento através de sua descrição pela linguagem
258

. Esse processo faz 

com que ele seja apreendido pela linguagem, desconstruído e remontado de maneira lógica e 

sequencial através da escrita ou da fala dentro de um espaço especial, separado da realidade 

cotidiana. Neste processo ele será, necessariamente, reduzido em sua complexidade. Uma 

cadeira não se faz de fato presente quando descrita. Seu peso, suas lascas, sua cor, sua forma 

que permite que um ser humano sente-se confortavelmente nela, tudo é transformado em 

palavras e compreendido de forma simbólica e não acessível aos sentidos de forma direta. 

Compreende-se uma cadeira descrita, pela própria menção desta palavra que a define ou ao se 

compreender sua descrição, mas é impossível interagir com ela fisicamente. O máximo que se 

pode é interagir com sua descrição a partir da linguagem. 

O mesmo acontece com objetos teóricos. Ao serem descritos e analisados pela via da 

linguagem, o que deles se faz presente é o recorte específico de um tema. Dados estatísticos 

podem ser usados para caracterizá-los, assim como elaborações anteriores e hipóteses 

levantadas e defendidas por autores diversos, mas a realidade do tema não está comportada 

em sua forma escrita. Para ser possível trabalhar com um objeto teórico é necessário definir 

muito bem quais aspectos da realidade serão abordados, quais os limites e enfoques serão 

priorizados e também descartados. O que está escrito é apenas uma construção simbólica do 

tema que pode ser compreendida se feita a leitura ou audição do que é elaborado pela 

linguagem. 

Este processo é crucial para o exercício da razão e para o desenvolvimento do pensar, 

entendendo-se suas evidentes limitações, fragilidades e potenciais. Não existe linguagem 

suficientemente rica para abarcar os objetos, físicos ou teóricos, em sua totalidade e 

complexidade. A própria estrutura da linguagem, oriunda do signo, já pressupõe uma 

substituição do que é acessado pelos sentidos por algo que pode ser compreendido 

racionalmente através de símbolos. Muitos elementos e variáveis observáveis na experiência 

real ficam de fora da descrição. É natural que seja assim, dado o limite estrutural da 

linguagem de representar apenas simbolicamente dados concretos da realidade de forma 

sequencial e o próprio limite de quem descreve de trazê-los à tona mesmo que de forma 

descrita. Este limite é, por outro lado, também importante. Por causa dele, os temas podem ser 

trabalhados parte por parte, de maneira mais simples e em um ambiente controlado. 

                                                 
258

 Partindo da noção de Wittgenstein presente na obra Investigações Filosóficas (1994) de que o mundo de 

alguém coincide com a sua linguagem e que o que está fora dela não pode ser conhecido. Portanto, a transcrição 

da realidade para a forma da linguagem é uma operação necessária ao conhecimento. 
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Através da linguagem, hipóteses podem ser levantadas, investigadas e debatidas. 

Pode-se chegar a resultados considerados prováveis ou não através de construções teóricas 

subsequentes. Os objetos quando no plano da linguagem são maleáveis, indestrutíveis ou 

facilmente reconstruídos caso mude-se de ideia ou posição, algo que não são quando atacados, 

torcidos e testados em sua manifestação real. Pode-se teorizar sobre o que acontece com a 

cadeira quando se atira nela com uma arma de fogo, sob o olhar da física, ou com quem atira, 

sob o olhar da psicologia, mas pode-se voltar atrás no tiro quando ele se dá no plano teórico e 

outra hipótese pode ser aventada. Caso o tiro seja realmente disparado, aquela cadeira será 

modificada para sempre, assim como a pessoa que o disparou, e investigações futuras serão 

influenciadas por este fato. O mesmo acontece com uma política social: caso implementada, a 

população sofrerá suas consequências e será modificada por ela, mas enquanto a discussão se 

mantiver no plano da linguagem sempre se poderá mudar de abordagem. 

Essa possibilidade de operar de maneira reversível, editável e sequencial é inestimável 

aos processos de pensamento pois permite extrapolações, testes de limites, previsões de 

resultados, debates éticos e refinamento das hipóteses levantados e até das questões feitas. É 

claro que o trabalho científico precisa do contato anterior e posterior com a realidade, de 

testes, pesquisas e comprovações. Não se trata de privilegiar o mundo interno em detrimento 

do que os sentidos e a causalidade apresentam de volta. Apenas mostra-se interessante quea 

discussão teórica seja possível de ser feita e refeita com cuidado e distanciamento. Pensar 

sobre o pensar torna a ciência maior e isso se faz através da mediação pela linguagem aqui 

apontada. 

 

 

O poder de editar o mundo abstrato 

A capacidade de se tomar objetos sobre diferentes escopos e com diversos graus de 

proximidade/detalhamento é ferramenta importante no instrumental das práticas de abstração. 

Quando transcritos para o reino da linguagem, eles tornam-se acessíveis à análise de maneira 

mais fluida e podem ser colocados em mais fácil relação com outros ou até mesmo 

investigados em sua essência com mais clareza. Comparações são obviamente imprecisas, 

mas possíveis se estabelecidos critérios bem delimitados. Interpretações são momentâneas e 

questionáveis, mas possibilitam estabelecer pontos de partida para investigaçãode diversos 

pontos. Objetos podem ser analisados de muito perto ou muito longe quando na linguagem, de 

um fora incrivelmente distante ou até a partir de um dentro impossível na experiência real. 
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Isso acontece devido à propriedade da linguagem de estabelecer modelos coerentes 

através de sua manifestação e esses possibilitarem o trabalho com os objetos de forma fluida. 

Uma analogia possível é a da representação virtualde um objeto, neste caso uma coisa física, 

disponível para manipulação num jogo de videogame ou programa de computador. Ele pode 

ser rotacionado em todas as direções, visto em detalhes de muito perto, aproximado de outros 

objetos virtuais, comparado a eles, medido, desmontado e reconstruído. Caso exista uma 

narrativa ao redor, é possível acessar histórias sobre sua origem, função narrativa ou 

possibilidades de uso, dados históricos, desempenho, estatísticas. Sendo um programa ou jogo 

baseado em uma forma complexa de linguagem, neste caso representativa e não reflexiva, a 

analogia parece pertinente. É claro que este objeto está sujeito aos limites impostos pela 

própria programação do jogo ou programa e não é possível fazer com ele algo que não esteja 

previsto, mas a possibilidade de ‘manuseio’ serve para explicar a ideia proposta. 

O acima descrito também é possível, de maneira não tão precisa e visual, a partir da 

linguagem escrita ou falada e é, de certa forma, o que possivelmente se faça no processo 

científico. A partir do texto e através do uso consciente das ferramentas do pensamento torna-

se possível explorar facetas do objeto de forma que não é possível na experiência com o real. 

A criação de modelos e estruturas teóricas a partir de descrições de objetos, físicos ou 

teóricos, permite que traços específicos sejam debatidos um por vez. A possibilidade que a 

linguagem oferece de criar modelos maiores ou menores, mais ou menos detalhados, é como a 

ferramenta virtual descrita no parágrafo anterior. A partir dela, pode-se até investigar o objeto 

a partir de seu hipotético centro ou de um ponto tão distante que permita ver outros elementos 

relacionados a ele em uma correlação anteriormente velada à percepção. 

Pode-se pensar no exemplo de uma maquete. Caso fosse construído do mesmo 

tamanho e com os mesmos detalhes que o local que visa representar, o modelo diminuiria as 

possibilidades de análise com distanciamento que uma maquete em escala reduzida e 

simplificada apresentaria, dificultando percepções de um plano geral, talvez de cunho 

estratégico, neste exemplo específico. Em contrapartida, ofereceria possibilidades de estudo 

que seriam variações importantes do que se poderia obter numa pesquisa direta com o real, 

neste caso um local designado, e seria ótimo para estudar relações espaciais e de ambiência 

que uma escala menor impossibilitaria, permitindo uma visão interna sem elementos 

complexos da realidade que interfeririam em determinados enfoques. Por outro lado, uma 

maquete padrão, em escala reduzida, não permitira a elaboração de tais temas, mas 
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favoreceria a análise de outros tipos de fatores espaciais de uma posição diferente obtida a 

partir de um ponto de visualização distanciado e mais abrangente. 

Quando se estabelece um objeto de pesquisa, é possível decidir o seu tamanho através 

dos recortes, delimitações e aprofundamentos definidos através do que será transcrito para a 

linguagem. Caso se queira debater um tema especialmente amplo, a descrição será mais geral, 

com menos orações coordenadas na descrição do objeto, menor definição de áreas específicas. 

Caso se deseje focar em um objeto muito bem definido, a linguagem necessária será pautada 

num maior uso de substantivos, adjetivos e conjugações. Pode-se, por exemplo, tratar como 

objeto de pesquisa a ‘sociedade de consumo no século XXI’ ou os ‘reflexos da manifestação 

contemporânea da sociedade de consumo descrita por Jean Baudrillard na formação subjetiva 

de pessoas entre 18 e 25 anos imersas no ambiente dos jogos de MMORPG’. A primeira 

escolha seria problemática e carente de maior definição posterior, mas levando-se em conta 

que fosse possível ela trataria de temas gerais, estruturais e comparativos acerca da citada 

‘sociedade de consumo’. A segunda formulação, por sua vez, possibilitaria um mergulho 

bastante profundo e instigante em temas diversos e bem especificados relacionados entre si, 

mas, certamente, não seria a mais apropriada para se colocar o objeto em questão numa 

perspectiva mais filosófica e comparativa com outras elaborações semelhantes. 

A linguagem permite que se construam modelos com objetos, referências teóricas, 

hipóteses e motivações. Eles podem ser torcidos, aumentados e testados através de abstrações 

e debates entre pares. O mesmo pode ser feito com elementos dentro de uma narrativa antes 

que ela seja escrita, no processo anterior de criação de universo e personagens. Nas narrativas, 

porém, estes elementos todos eventualmente adquirem certa consistência interna e ganham 

uma espécie de vida própria, o que leva às indagações: é possível que isso também aconteça 

no processo de produção científica? Que os objetos constituam-se, eventualmente, de uma tal 

forma estável dentro do reino da linguagem, que o corpo de referências passe a atuar como as 

regras físicas ou morais de um universo ficcional e que as conclusões do trabalho caminhem 

de forma inexorável rumo a uma conclusão coerente dentro deste corpo simbólico que o 

processo assemelhe-se ao da criação literária? Analisar semelhanças entre estruturas 

narrativas e objetos científicos se faz necessário para investigar a questão 

 

A coerência interna das narrativas e sua correlação com teses científicas 

Desde a Poética de Aristóteles conceitua-se que histórias se fazem ao redor de 

conflitos, o que o filósofo grego chama de incidentes ou os sofrimentos que acometem o herói 
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por causa da hamartia – um erro fatal – que o acomete por causa de sua hubris – o orgulho 

que cega. É prazeroso a quem consome a narrativa o contato com essas nuances, com o ritmo 

dos acontecimentos, com a tensão acerca do resultado daquilo tudo que lhe é apresentado. A 

ideia de o futuro estar em jogo faz das histórias uma experiência cara ao homem talvez pelo 

próprio caráter lúdico da experiência. A boa técnica na execução da mimesis seria capaz de 

transportar o espectador da narrativa a um mundo em suspensão no qual grandes temas seriam 

abordados com um especial apreço pela experiência estética. É sobre isso também, aliás, que 

o jogo versa. 

Existe ainda o prazer estético da literatura, descrito por Roland Barthes em sua obra O 

Prazer do Texto (1987), presente nos versos bem engendrados, na forma inspiradora com que 

as palavras e conceitos são usados pelo autor e no processo de fruição que se apresenta neste 

consumo. Além dele e em conjunto, o prazer das imagens trazidas ao leitor através da 

linguagem, novamente a mimesis em ação, quando o símbolo faz referência a algo do real que 

é interpretado e contextualizado gerando um todo coerente. Esse aspecto de vivência 

compreendida através de uma forma de fingimento aproxima as narrativas do ambiente do 

sagrado e do plano das regras arbitrárias, da leveza e concomitante seriedade anteriormente 

discutidas. 

Os elementos de uma narrativa são construídos através da linguagem ao se 

descreverem elementos da vida cotidiana. Móveis de um quarto, carros em perseguição, 

espadas e arcos, os ambientes nos quais as personagens interagem, as próprias personagens, 

tudo isso é construído no espaço sagrado da narrativa, neste caso um espaço abstrato formado 

pela relação entre leitor/espectador e a obra a partir de descrições e recortes do mundo real. 

Propõe-se aqui que essa presença de recortes do mundo real que compõe a narrativa no reino 

da linguagem possa ser considerada de natureza próxima à dos objetos teóricos em textos 

acadêmicos e, por isso, a ela comparável.Não que seja uma manifestação igual, por se 

tratarem de produções de naturezas distintas e com objetivos e modos de fazer bastante 

diferentes, mas próxima no sentido de transcrição do real em linguagem e, por ora, apenas 

nisso. É com a possibilidade de uma relação entre esses elementos que se pretende trabalhar. 

Simploriedade da analogia à parte, equiparam-se as regras internas de um universo 

ficcional ao conjunto de referências teóricas de um trabalho científico. São os elementos 

constituintes nos dois casos, que não atuam por si, mas que condicionam a manifestação dos 

outros. Esses outros, por sua vez, podem ser grosseiramente agrupados em personagens para o 

texto ficcional e objetos de pesquisa para o texto acadêmico. Eles são os pontos principais, 
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sofrem as influências tanto das regras internas do universo ficcional quanto do referencial 

teórico, são aquilo que move a narrativa e a pesquisa, que se modifica, sofre revezes, é 

confrontado e pode ou não provocar uma catarse ao fim do processo. Em auxílio, de forma 

acessória e tomados com ainda maior liberdade neste momento, aparecem itens mágicos ou 

altamente tecnológicos, mentores, aliados e personagens planas na ficção e recortes teóricos, 

autores auxiliares, citações, dados e figuras no texto acadêmico. Talvez não haja equiparação 

pertinente ao papel do vilão ou obstáculo nesta comparação, talvez isso caiba aos próprios 

questionamentos do pesquisador, pontos fracos de seu referencial ou pares contestadores na 

vida acadêmica. 

Decerto a analogia carece de maior elaboração e reflexão, mas considere-se que seja 

pertinente para efeitos deste artigo e como resposta às indagações feitas anteriormente. A 

convergência destes conceitos poderia desvelar aspectos lúdicos no processo de produção 

científica que podem tanto torná-lo mais prazeroso de realizar e consumir quanto contribuir 

para a discussão acerca dos traços emocionais e pessoais presentes na prática da investigação 

acadêmica. A teoria das personagens
259

 é clara ao definir que personagens são criadas a partir 

de fragmentos da experiência e personalidade de seu autor e das pessoas que ele observa. 

Também é recorrente a noção de que que em determinado momento elas se consolidam como 

algo coerente e que suas ações passam a ser lógicas dentro processo de escrita independente 

da ideia original do autor, como se ele perdesse o controle sobre a criação. Dentro do universo 

ficcional que habitam e suas leis, agem como se imbuídas de agenda própria, o que leva a 

trama a ser readaptada várias vezes até sua conclusão. 

Apoiadas em decisões estilísticas anteriores acerca das leis físicas e morais inscritas no 

espaço ficcional onde se dá a narrativa ficcional e também modificadas pelas ações de 

personagens já consolidadas, as próprias histórias acabam se alterando. Mesmo que um autor 

tenha bem claro no início do processo o que deve acontecer em sua obra, não é raro que a 

narrativa seja modificada para comportar ações antes não cogitáveis de personagens que se 

tornam fortes demais ou que leis internas se mostram especialmente instigantes quando 

melhor exploradas e interfiram nos próprios temas e resoluções da obra. Assim como na 

linguagem, existe organicidade na criação narrativa. Isso fica especialmente claro na 

observação de narrativas ficcionais cujo processo criativo aconteceu em várias etapas ao 

longo dos anos, como séries de livros, ou nas quais o público tem voz ativa, como no caso de 

algumas franquias de videogame. Personagens secundárias de sucesso ganham espaço e 

                                                 
259

Beth Brait resume linhasmajoritáriasemsuaobra de princípiosconceituais A Personagem (1985) 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

433 

importância, elementos de cenário são privilegiados em detrimento de outros, fanfictions são 

escritas lançando luz sobre esses aspectos. A própria lógica dessas narrativas pode ser alterada 

pela força que elementos internos podem adquirir. 

Isso leva de volta ao âmbito do questionamento: seria possível que fato semelhante 

acontecesse na produção científica? Que objetos de pesquisa se tornassem tão coerentes e 

potentes na mente do pesquisador que passassem a se direcionar com certa autonomia através 

da linguagem, suscitando um ambiente parecido com o do jogo e com as conclusões de fato 

colocadas em jogo? Que as conclusões de um estudo ou a tese de uma dissertação fossem, de 

alguma forma, produto inexorável, repleto de dramaticidade narrativa e valor estético 

oriundos desse desenvolvimento dos objetos em entidades coerentes, de um arcabouço 

referencial especialmente azeitado e consolidado? Que estas relações eventualmente 

conduzissem o trabalho científico a uma espécie de conclusão inescapável para aquele 

pesquisador devido à sua coerência narrativa, influenciando, inclusive, o processo da lógica? 

E, enfim, que esse processo aconteça assim por ser especialmente prazeroso? 

 

Bom demais para não ser verdade 

A ciência tem métodos próprios para prevenir que autores comprovem o que bem 

entenderem, não é esse o foco das questões anteriormente levantadas. Desde Platão aponta-se 

o mal uso da retórica e da tautologia no processo científico, duas práticas eficientes em torcer 

a lógica através da linguagem para se produzir qualquer sentido desejado. A revisão dos pares 

trata de trazer perante o que é publicado visões externas à que levou à conclusão, gerando 

uma etapa agonística no processo que pode colocar a tese de volta no eixo da realidade caso 

tenha ido longe demais. A falseabilidade, elaborada por Popper na década de 1930 para sanar 

o problema da indução, é um marco epistemológico que trata do assunto com precisão.  

Portanto, não se trata de questionar o método científico e apontar nele uma intenção de 

enganar ou forçar como verdade ideias mal elaboradas apenas porque pareciam boas o 

bastante ou divertidas. Não se trata de dizer que essa analogia critica a lógica como um todo, 

até porque esses fatores fariam parte também do processo lógico. Trata-se de posicionar o 

pesquisador como uma espécie de catalizador ideal de algo maior e presente naquele 

momento histórico que se manifesta através da uma soma de elementos teóricos, históricos e 

pessoais encerrados em sua pessoa. Assim como aquilo que é próprio ao autor de uma obra de 
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ficção está presente nela
260

, como seu estilo particular e sua visão de mundo que conduz aos 

conflitos e resoluções, uma tese apresenta-se em sua forma final da maneira que se apresenta 

por ser elaborada por alguém com aquela história pessoal e acadêmica específica. Não que 

seja algo determinista, é apenas o caso de uma estrutura teórica emergir para o conhecimento 

a partir de um ponto ótimo, no caso um autor que se alinhe a suas estruturas. 

Não há elementos suficientes para responder as questões anteriormente propostas, 

seria necessário maior investigação acerca de processos metodológicos e um adensamento na 

epistemologia para se começar a esboçar uma hipótese. Parece claro, porém, o elemento do 

prazer como motivador. Um prazer maior do que o funcional de devolver algo à sociedade, 

maior do que aquele que alimenta o ego. Talvez o de ser levado pela força da ideia através da 

linguagem como se dá na literatura, materializando a sequência de argumentos, teses, dados e 

tensionamentos que culmina de maneira catártica na conclusão, nas considerações finais, no 

ponto final. Um prazer que emana do que Huizinga define acerca do jogo e sua relação com o 

conflito, seja o conflito interno da pesquisa ou o externo com a comunidade científica. As 

teses estão em jogo e as vidas e carreiras também estão. É belo de se viver e observar. 

O processo todo se encaixa de tal forma no espaço sagrado da tese, as conclusões e 

correlações se desvelam de tal maneira esteticamente agradável após tantos conflitos que o 

que se encontra torna-se bom demais para não ser verdade. É claro que haverá contestação, 

análise posterior, divergências e pontos conflitantes, mas parece possível que no momento em 

que a tese vá ganhando forma tudo transcorra com força própria, na dinâmica de um jogo ou 

de uma catarse trágica, suscitando prazer até a consumação da narrativa/partida/teoria. A 

experiência humana, afinal, encontra prazeres de naturezas semelhantes camuflados sob 

diversas elaborações racionais e não parece incoerente pensar que o tema aqui abordado seja 

um destes casos. 

 

Considerações finais 

Narrativas e jogos variados são praticamente onipresentes na sociedade 

contemporânea, muitas vezes de forma conjugada. O hábito ancestral de ouvir e contar 

histórias ao redor da fogueira foi transportado para a era tecnológica com grande sucesso e 

variação de formas e conteúdos. Os jogos elaboraram-se, ganharam ainda mais capricho na 

parte estética e constituem partes importantes da economia global e da formação sociocultural 
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contemporânea. Tudo isso se dá em parte graças ao advento da cultura das mídias e da 

sociedade da informação. Narrativas atravessam continentes e embalam o mundo graças à 

força que a tecnologia conferiu à atividade da comunicação. 

O processo científico, por sua vez, é menos acessível. Sem dúvida privilegiado pela 

tecnologia e disseminado para muito além de suas fronteiras tradicionais, ainda falta-lhe o 

apelo para ser algo procurado ativamente por um número maior de pessoas do que aquele 

formado pelas já dispostas por suas próprias histórias de vida a seguir este caminho. As 

contribuições da ciência, por outro lado, estão espalhadas e, mesmo que não tão bem 

compreendidas, são reconhecidas até mesmo nas esferas do entretenimento e da ficção. 

O aqui investigado tem potencial para ajudar a encarar o fazer científico como algo 

excitante e divertido, à maneira de jogos e narrativas. Decerto não tão popular, uma vez que 

exige uma escalada intelectual apoiada em muita pesquisa e leitura de conteúdos por vezes 

complexos, mas certamente mais leve e lúdico do que costumeiramente parece ser. Não se 

revela, por ora, problema na noçãode que existem semelhanças estruturais entre o processo de 

criação literária e o de pesquisa acadêmica, isso aparentemente é coerente e não desmerece 

nenhum dos lados. Conteúdos científicos, filosóficos e morais já adentram a sociedade através 

da ação comunicativa, do entretenimento, de filmes, jogos e livros de ficção. Talvez uma 

aproximação maior entre os campos possa tornar melhor tanto um quanto outro. 

A ciência e a filosofia modificam as histórias que são contadas, seus conceitos são, 

mesmo que de maneira reduzida, disseminados a partir das práticas de comunicação. 

Conteúdos morais, elaborações existenciais e toda sorte de hipótese levantada pela ciência 

servem para caracterizar tramas, personagens e universos ficcionais, assim como ajudam a 

conferir valor narrativo e estético quando bem utilizados nestes meios. As narrativas 

ficcionais, os jogos e as experiências estéticas também modificam a ciência e a filosofia, basta 

lembrar dos motivos que levaram ao surgimento da Teoria Crítica, dos Estudos Culturais e do 

Paradigma Midiológico na comunicação. Jogos, histórias e experiências similares são objeto 

para pesquisa e podem ser beneficiados de maneira formal por esse tipo de abordagem. A 

realidade comporta o diálogo entre estes polos aparentemente distintos e insistir nessa 

aproximação, enriquecendo as analogias e descobrindo tanto similaridades quanto 

divergências mais fortes, parece surgir como algo importante para o próprio futuro do 

processo científico. 
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Resumo 

O melodrama aqui é tomado para além de uma definição como gênero teatral ou 

cinematográfico. A partir do conceito de imaginação melodramática, de Peter Brooks, faz-se 

uma discussão sobre a forma do melodrama que, longe de ter uma existência marcada no 

tempo, permanece na atualidade, ora sofisticado e sutil, ora ironizado e ao avesso, ora tão 

melodramático quanto a cem anos atrás. Sua força e adaptabilidade solicitam investigação, o 

que se torna ainda mais importante quando ele é utilizado na representação de problemas 

patentes da realidade brasileira: a marginalidade, a miséria e a criminalidade. A análise do 

filme Pixote – a lei do mais fraco quer avaliar os modos de representação da questão social a 

partir da matriz melodramática e as consequências formais e políticas dessa operação. 

 

Palavras-chave:cinema; melodrama; marginalidade; pixote. 

 

 

O Modo Melodramático 

Peter Brooks, em seu livro The Melodramatic Imagination, de 1975, expõe o modo 

como a forma dramática do melodrama, que se originou na França no século XVII, após a 

revolução, deixa de ser apenas um gênero para alcançar o status de um sistema estético e de 

uma sensibilidade moderna. O melodramático se torna uma categoria que permite analisar os 

modos imaginativos nos quais as formas culturais expressam preocupações sociais e 

psicológicas dominantes de um dado contexto histórico. Para Brooks, a categoria do 

melodramático aponta para um complexo de obsessões e escolhas estéticas centrais na 

modernidade. 

Brooks localiza o melodrama numa era pós-sagrada, no período posterior à revolução 

francesa, a qual pôs fim definitivo à velha ordem tradicional e ao poder das instituições que a 

representavam, a igreja e a monarquia. Brooks aponta que o melodramático representou a 

reação estética da modernidade ao abismo criado pela dessacralização ao mesmo tempo em 

que refletia a impossibilidade de conceber o sagrado senão em termos pessoais, individuais, 

pois que uma ordem superior estava definitivamente destruída. Segundo o autor, a arte 
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moderna se construiu em grande parte na tentativa de preencher esse vazio, postulando 

significados e sistemas morais sem suporte teológico, na busca de aplacar a "vertiginosa 

sensação de estar sobre o abismo criado quando o necessário centro das coisas foi evacuado e 

disperso" (Brooks, p. 21). 

Assim, a imaginação melodramática pode ser entendida como uma forma de ver o 

mundo que busca de alguma forma lhe restituir, através da realidade das coisas e do cotidiano, 

um sentido, significados e uma moralidade. A matéria do melodrama, para Brooks, seria 

trazer à tona, fazer visível essa moralidade, uma gama de valores fundamentais, de escolhas e 

modos de ser no mundo, ressaltar aquilo que é importante e essencial na vida; tornar evidente 

algo oculto, de cunho moral, que molda nossa imaginação, nossa forma de olhar para o 

mundo. Brooks cunha o conceito de oculto moral, um domínio de valores espirituais que é 

tanto indicado quanto mascarado pela realidade. Ele não consiste num sistema metafísico, 

mas antes num repositório dos resquícios fragmentados e dessacralizados do mito sagrado. 

Por ser uma espécie de inconsciente social, de cunho moral, ele se relaciona e se fundamenta 

muitas vezes em papéis humanos primários como pai, mãe e filho e em instância polares 

como a verdade e a mentira, o amor  e o ódio, o bem e o mal. A arte, o drama e as narrativas, 

para localizar e articular o oculto moral, recorrem a um modo melodramático de 

representação. 

Brooks define o modo melodramático como um sistema coerente de escolhas 

estéticas, com um repertório de recursos expressivos. Em seu melhor, esse modo de 

concepção e representação aparenta ser o próprio processo de atingir um drama fundamental 

da vida moral e uma busca pelos meios de expressá-lo. Como Brooks extrai da obra de Henry 

James e Balzac, que analisa em seu livro, a estética moderna demonstra o esforço de fazer o 

real, o ordinário e a vida privada interessantes através de enunciações e gestos de elevado 

apelo dramático que desnudam as balizas morais do nosso mundo, que dão luz ao senso moral 

cósmico dos gestos cotidianos. O modo melodramático se caracteriza pela polarização, pelo 

excesso, por uma elevada dramatização intimamente ligada ao esforço de significar algo, de 

dar sentido ao mundo. 

A polarização no melodrama estabelece um campo semântico de forças, um conflito 

valorativo fundamental. Brooks aponta que autores melodramáticos colocam suas 

personagens em pontos de interseção de forças éticas primárias e lhes conferem, pelas suas 

ações, significados referentes ao conflito dessas forças, no qual assumem papéis psíquicos 

primários como pai, mãe e criança e expressam condições psíquicas elementares.Da mesma 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

439 

forma, o melodrama, desde o princípio, tem como “preocupação e razão de ser a localização, 

expressão e imposição de verdades éticas e psíquicas básicas” (Brooks, 1995, p. 15). 

A polarização é característica fundamental do modo melodramático e é tanto 

horizontal quanto vertical, as personagens representam extremos e vão a extremos, indo do 

céu ao inferno quase instantaneamente. “Boas ou más, as personagens são notáveis pela sua 

integridade, pela completa exploração de um modo de ser ou de uma conjuntura crítica. Elas 

existem num momento de crise como destinos exemplares.” (Brooks, 1995, p. 36). Essa 

dinâmica estrutura o melodrama e é essencial para que condições éticas puras se tornem claras 

e operativas, condições opostas cujo jogo dramático caminha num crescente rumo a uma 

resolução que dramatize de forma espetacular e contundente o reconhecimento da virtude. Ou 

seja, o conflito é resolvido; um polo é reconhecido e o outro rejeitado. Ou, no caso extremo da 

impossibilidade dramática de uma solução, a ordem social é purgada e um conjunto de valores 

éticos é evidenciado. 

O melodrama tenciona a realidade representada, hiperdramatiza os conflitos e 

situações para atingir um drama além daquele secular e objetivo da diegese. Por isso Brooks 

destaca que a relação do melodrama com o realismo é sempre oblíqua. As funções e o caráter 

integral e polarizado das personagens, seus confrontos histriônicos, a visualidade dada a esses 

conflitos, o exagero verbal e gestual, a dinâmica de perseguição-resistência que se transforma 

em reconhecimento-castigo, os altos e baixos das personagens, recursos característicos dos 

enredos melodramáticos, operam no sentido de devolver à realidade alguma magia ou sentido 

superior, abstraindo das personagens para um conflito acima delas. 

 

Polarização e marginalidade 

Pixote, a lei do mais fraco, de 1980, foi dirigido por Hector Babenco, também co-

roteirista, e baseado no livroA infância dos mortos, de José Louzeiro. O filme nos apresenta a 

um garoto de dez anos que é levado a um reformatório após uma "coleta" de meninos de rua 

feita pela polícia no esforço de encontrar o culpado da morte de um desembargador na cidade 

de São Paulo. Com cerca de duas horas de duração, o filme pode ser dividido, quase ao meio, 

em dois. Na primeira parte, vemos Pixote constituir vínculos de amizade com colegas do 

internato com os quais passa pelas humilhações e injustiças que assolam a vida dos 

reformandos daquela instituição, dirigida com descaso, violência e improbidade por seus 

servidores e que sofre constantes interferências policiais. As covardias e as mortes que se 

sucedem levam à revolta e ao medo crescente entre os jovens, muitos dos quais acabam por 
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fugir. Na segunda parte, o filme segue os passos da vacilante quadrilha formada por Pixote e 

três amigos, numa escalada de crimes que vão do roubo de rua à cafetinagem e ao tráfico de 

drogas. Os conflitos entre eles se aprofundam com a chegada da prostituta Sueli e 

testemunhamos as brigas e o desmembramento do grupo. 

A abertura de Pixote é uma cena não ficcional, na qual o diretor fala em tom 

documental. "Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América Latina, 

responsável por 60 ou 70% do produto nacional bruto desse país". A pujança da frase em tom 

superlativo estabelece logo um contraste com o que se vê na tela. O pronome "isto" que não 

identifica, mas objetifica, e até supõe estranhamento, se refere à favela da periferia de São 

Paulo que lhe serve de cenário e que se opõe à ideia de desenvolvimento e riqueza que a frase, 

sozinha, geraria. 

Com a oposição de sentidos do verbo e da imagem, institui-se não apenas um 

contraste, mas uma contradição, numa relação frustrante de expectativa e realidade, com a 

qual o espectador brasileiro de pronto se identifica. Desse modo, o filme opõe 

desenvolvimento e pobreza. Aponta para a contradição entre o crescimento econômico, a 

industrialização e a produção da riqueza e a criação paralela da miséria, da desigualdade e da 

exclusão social. Porém, na ficção, pelo mergulho no universo marginal e pelo desejo de 

restituir aos tipos sociais que se transformam em personagens sua individualidade e seus 

desejos, o filme abandona, de saída, a discussão que o prólogo suscita. 

Após o prólogo e os créditos, há uma sequência de cinco planos que focam o rosto de 

alguns adolescentes que, como o som nos indica, assistem a alguma coisa, uns com vidrada 

atenção, outros com fatigado desinteresse. O plano seguinte foca a imagem televisiva que 

transmite uma cena de luta, abre e se desloca pelo espaço do que passamos a reconhecercomo 

uma delegacia de menores. A câmera caminha pelo ambiente e para enquadrando um agente 

da delegacia sentado à sua mesa, à frente da qual uma mulher aguarda ser atendida (fig. 01). 

O agente está ao telefone, pela sua fala entende-se que conversa com sua mulher ou 

esposa, a quem chama de meu amor e responde às suas reclamações com uma pergunta: O 

que você quer que eu faça? Que eu deixe o serviço? Embora o diálogo seja de aparente 

cobrança e justificativa, um sorriso ora ou outra denotam o tom casual e íntimo da conversa. 

Este telefonema é um momento de quebra de tensão, tanto para a personagem que tem um 

fugaz contato com sua vida particular quanto para o espectador, pois é um contraponto ao 

clima e à materialidade visual da cena. O plano se encerra junto com o telefonema. 
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Figura 01 – 00:03:43 

 

No plano seguinte, o agente encarna a secura e a indiferença características das 

personagens que desempenham funções públicas no filme. O agente é o único naquele 

ambiente que demonstra, com o telefonema, ter a vida privada resguardada, sem que ela se 

misture à vida pública. Para as demais personagens, as crianças, os adolescentes e a mulher 

que procura pelo filho desaparecido, essa separação não existe, a vida doméstica é levada a 

público e se esclarece na delegacia. A mise-en-scène do quadro referido (fig. 01) corrobora a 

ideia de que o agente está preservado, protegido. Atrás de si, uma grade o separa de um grupo 

de jovens; à frente a mesa cheia de papéis e documentos, além do telefone, o distanciam da 

mãe e de outros garotos atrás dela. Nas laterais, um armário-arquivo de um lado, e uma 

máquina de escrever com a qual vai registrar a reclamação da mãe, do outro. Com efeito, a 

máquina de escrever media a relação e o diálogo das duas personagens; o agente deixa o 

telefone, dirige-se à máquina e faz perguntas sem dirigir um olhar sequer à mãe. Ela já 

reclamara que estava ali há mais de uma hora e, quando do fim do telefonema, diz, 

debruçando-se sobre a mesa com o braço estendido ao agente, que seu filho está desaparecido 

há mais de um mês, ao que ele responde: Isso é um outro problema, minha senhora. Por 

enquanto eu só quero saber o nome do seu filho. 

Se o desaparecimento de um mês do filho é outro problema e o que importa agora é o 

nome do garoto, que o agente começa a datilografar, essa fala, junto com a composição da 

cena, vem mostrar uma situação na qual o fato jurídico se abstrai no protocolo judicial e 

naqual a justificativa para sua inserção nos códigos de lei nacionais perde sua motivação 

essencial, civil e democrática, seu apelo humano, para se resumir à necessidade da 

instrumentalização técnico-burocrática que constitui materialmente o Estado. O filme vai 

refletir em sua narrativa a corrupção dos ideais do estado de direito no Brasil no qual o 
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aparato burocrático existe na prática, ou funciona, para proteger a si mesmo, mantendo 

privilégios, resguardando pessoas e mantendo a ordem para uma parcela da sociedade apenas. 

O agente, ao mesmo tempo em que integra o serviço público, exibe sua vida privada, 

transformando-se num representante tanto do Estado quanto da sociedade estabelecida. Ali, 

circunscrito pelos arquivos, documentos, pelo telefone e pela máquina de escrever que 

materializam o estado nacional, ele se protege e se distancia de toda uma outra parcela da 

sociedade brasileira, aqueles milhões de crianças, jovens e famílias dos quais o diretor do 

filme nos informa no prólogo. 

Essa dualidadefigurativa da desigualdade social brasileira, que separa a sociedade de 

um lado, e os pobres do outro, como se estes não lhe fizessem parte e estivessem à sua 

margem, tampouco é problematizada. As conexões intrínsecas da marginalidade com a 

estrutura social, com as instituições e com as decisões políticas e econômicas que se 

processam ”na sociedade”, não se evocam no filme. Resta dessa partição do todo social uma 

relação que coloca os dois universos como espectadores um do outro. 

A condição da sociedade como espectador dos marginais se coloca no filme através 

da introdução de personagens que vem investigar os menores, numa clara separação entre 

sujeito do olhar e objeto de observação. Isso adquire materialidade visual e cênica na cena de 

identificação do culpado pela morte do desembargador (fig. 02) e se repete com as 

personagens do jornalista e do juiz de menores que se engajam em apurar os fatos obscuros 

que rondam o reformatório. 

Os marginais se tornam espectadores através dos meios de comunicação, 

principalmente a televisão, muito presente no filme e que já se encontrava na maioria das 

casas brasileiras na década de 80. Têm acesso, portanto, a uma concepção e a uma imagem da 

sociedade filtrada pela mídia, que se encontrava à época sujeita ao controle e à censura do 

Estado. A contingente relação de espectatorialidade se desequilibra quando os garotos 

assistem a uma transmissão de tv dentro do reformatório, que exibe um relato jornalístico que 

lhes diz respeito, mas que não se dirige a eles. O contato com a mentira oficial, na qual se 

tornam os responsáveis pelas próprias mazelas e culpados dos crimes policiais, provoca a 

revolta dos internos, que leva à morte de um dos menores e à rebelião. 

A sociedade assiste a um teatro do mal que as instituições e os meios de 

comunicação montam tendo como conteúdo a miséria e como forma dominante a 

delinquência, donde resulta inevitavelmente um drama que responsabiliza o pobre pela 

pobreza e o crime pela criminalidade. O sujeito se confunde com sua condição e o fato com 
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seu fenômeno. A pobreza e o crime existem por si e são seus únicos condicionantes. Essa 

metonímia social estigmatiza o pobre, e a forma melodramática em que se coloca a questão 

identifica no indivíduo a presença dessas forças do mal. 

Já para o marginal o espetáculo se transforma em teatro do bem, no qual ele se 

referencia nos valores vigentes, da ordem, da propriedade, do dinheiro e do consumo, 

igualmente difundidos a todos, mas, pela posição que lhe cabe, se identifica com seus 

contrários, a pobreza, a violência e o crime, meios pelos quais anseia conseguir o poder, o 

status e o reconhecimento que não consegue pelas vias legais. 

Os pontos de encontro trágicos entre sociedade e marginais, a despeito das demais 

conexões que estabelecem, se tornam a medida da relação e o mote das narrativas, ficcionais 

ou não, que envolvem esses dois universos. Tais encontros fatais dão dimensão à violência 

social e relevo a uma noção de segurança pública que convoca o Estado como mediador. 

Dessa forma a polícia se torna instrumento da sociedade para controle dos marginais. 

Essa dinâmica, Pixotesucede em mostrar sem reproduzir. O filme não constrói a relação entre 

os dois universos nos termos da criminalização e culpabilização que se verifica em outros 

filmes e em muito dos formatos jornalísticos. Pela abrangência que alcança na primeira parte 

do filme, Babenco consegue expor com mais complexidade, contemplando mais variáveis, a 

equação que resulta no menor delinquente. No entanto, sem levar as denúncias às ultimas 

consequências e abrindo mão de abarcar a sociedade em seu todo, não alcança as conexões 

estruturais que determinam a existência dos marginais, limitando-se a justificar suas atitudes 

num processo em que, vitimizando tanto estes quanto a sociedade, o Estado se torna o grande 

culpado. 

O filme começa com a morte do desembargador, portanto, uma vítima. Quando a 

viúva e seu filho, de dentro de uma sala escura e através de um vidro pelo qual não podem ser 

vistos, observam os garotos na outra sala, esta muito iluminada, na tentativa de identificar o 

culpado dentre vários garotos apresentados pela polícia, ela diz que não sabe dizer quem 

foi(fig. 02). Eles são todos iguais, como é que eu posso afirmar? A composição da cena 

caracteriza a intenção do filme de focar o drama do marginal, de dar luz a sua condição e às 

injustiças que sofrem e são mantidas na obscuridade, camufladas pela polícia. 
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Figura 02 – 00:35:45 

 
 

 
Figura 03 – 00:36:26 

 

 

A fala da mulher caracteriza o olhar da sociedade para o marginal, de indiferença e 

não reconhecimento, e embora ressalte esse preconceito, a cena abre espaço para demonstrar 

tanto alguma moralidade por parte da viúva quanto sua condição de vítima. Ela resiste em 

concordar com o policial que a pressiona para reconhecer um garoto que ele julga ser ou quer 

tê-lo como culpado, discussão que o filho encerra em tom melancólico ao sugerir que parem 

com aquilo: Mãe,vamos embora, isso não vai trazer o pai de volta. 

A viúva e o filho demonstram a capacidade, que os garotos não têm, de separar o 

público do privado. Ao desligarem as conexões da investigação policial, da hierarquia 

institucional e do cargo do pai, com a vida privada, mãe e filho levam consigo as dores da 

perda na vida doméstica e deixam a delegacia, a cena e o filme como vítimas de um ciclo 

vicioso, diante do qual cabe a conformação com a fatalidade e o afastamento de uma realidade 

trágica e irremediável. Após a saída de mãe e filho, o policial Almir se posta de costas para as 

crianças, de frente para a câmera, assumindo o papel de intermediário, a função que o Estado 

lhe compete de impedir o avanço daqueles garotos, de mantê-los no seu devido lugar (fig. 03). 

Dessa forma, a atitude criminosa dos marginais é justificada pela violência que 

sofrem e a sociedade é ao mesmo tempo agente da marginalização e vítima dos marginais. 

Portanto, o conflito entre esses dois universos se dissolve. Quando a viúva do desembargador 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

445 

resiste em incriminar qualquer garoto sem a certeza da culpa ou quando o jornalista que 

investiga o reformatório é ludibriado a respeito das mortes e do menino desaparecido, assim 

como o juiz da infância nada consegue descobrir sobre a rebelião dos internos, pois a verdade 

não pode chegar à sociedade, aí, esta sublima sua culpa. À polícia cabe o trabalho de 

contenção e repressão que a sociedade não pode assumir. Ademais, à medida que se envolvem 

na criminalidade e agravam seus delitos, as vítimas da quadrilha de Pixote se tornam, cada 

vez mais, pessoas questionáveis pela própria sociedade, pois são aquelas que procuram a 

marginalidade para satisfação individual, seja nas drogas ou na prostituição.  

Nesse processo, tanto a sociedade quanto os marginais se tornam vítimas de um ciclo 

vicioso, no qual a polícia e o reformatório, ou seja, o aparato repressor do Estado caminha 

para se tornar o grande culpado. No período de realização do filme, em plena abertura 

política, ao final da ditadura militar - na qual o governo muito se utilizou da violência não 

apenas contra os pobres e os marginais, mas também contra os intelectuais e os movimentos 

políticos - o Estado prefigurava o inimigo comum. A relativização da oposição entre 

marginais e sociedade aponta para a contradição da qual falamos anteriormente, existente na 

relação entre bem estar social e marginalidade. Em Pixote, no entanto, a culpabilização da 

polícia ou do poder público como um todo contorna essa discussão ao personificar no Estado 

a figura materna que abandona os filhos à própria sorte, metáfora que o filme constrói a partir 

do drama individual narrado em paralelo com o retrato social. 

 

Questão social x oculto moral 

O diretor, em entrevista, declarou que quis dar à questão dos menores de rua um 

tratamento focado em suas individualidades. “[...] Tratava de tirar dos meninos a etiqueta 

social "menor carente" que escondia um ser humano com nome, família e desejos. Fui 

motivado pela indignação de ver o problema do menor, essa coisa pungente, não ser levado a 

sério” (Babenco in Odeon, 2003). O filme, com efeito, consegue extrair da realidade 

representada um drama de individualidades, mas faz isso às custas de simplificar ou 

escamotear os mecanismos e as forças sociais relacionadas à marginalidade. Ao buscar, como 

declarou o diretor, devolver aos marginais sua humanidade, o filme abstrai a condição 

marginal numa série de conflitos e valores que elege como essencialmente humanos. 

A dupla ambição do filme determina seu ancoramento na personagem individual, 

com quem o filme vai construir seu significado moral e por meio da qual vai fazer um retrato 

das relações de poder, da sociabilidade entre os jovens marginais e da relação entre os 
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moradores de rua e a polícia. Para tanto, o filme recorre a situações de apresentação que, 

embora incluídas na diegese, sem ferir o ideal da narração ausente, são construídas fazendo de 

Pixote aquele a quem a apresentação se dirige. Isso ocorre na cena em que Pixote e Fumaça 

veem pela janela um interrogatório que o policial Almir faz a alguns menores (fig. 04). 

A cena, entretanto, nada acrescenta ao desenvolvimento da personagem, uma vez que 

tem por conclusão o ensinamento de Fumaça a Pixote: Bico calado, falou, fica na sua que 

uma mão lava a outra. A cena denuncia o abuso e o clientelismo que domina nossas polícias e 

demonstra a lei do silêncio que vigora entre os menores, mas essa lição Pixote já conhece, 

como mostra na sequência posterior ao estupro no reformatório, negando ao inspetor que 

tenha visto alguma coisa embora a tudo tenha assistido de muito perto. O verdadeiro 

espectador da cena que Pixote e Fumaça estão vendo é o espectador cinematográfico. 

 

 
Figura 04 – 00:15:30 

 

É nele que a cena precisa se fazer significante. Seu objetivo é introduzir no 

espectador os modos da relação entre os menores e a polícia e as relações de influência que 

determinam o trabalho policial, prefiguradas na personagem do agente Almir, que expõe a 

violência e a presença das preocupações individuais no exercício da função pública. A 

presença de Pixote aí se faz necessária não para que a personagem seja apresentada a uma 

realidade na qual ela já vive, mas para servir, como em outros momentos, de filtro do olhar 

que o espectador lança à obra. É preciso, para que o filme prossiga em sua caminhada rumo 

ao desvelamento do oculto moral, que os significados que ele constrói e que as denúncias que 

realiza sejam absorvidas tendo Pixote em perspectiva e como ponto de inflexão. É por meio 

dele que o oculto moral vai se articular e é em torno dele que os valores em jogo no filme 

precisam orbitar. Pixote, mudo, desinformado, ingênuo e carente, carece de personalidade, de 
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traços psicológicos individuais; suas características são comuns a todas às crianças. Pixote 

personifica a infância. 

O filme opta por tornar a marginalidade cenário de um drama humano, no qual os 

valores em jogo não dizem respeito à desigualdade e à violência social, mas aos afetos, às 

carências e aos estados emocionais e psicológicos das personagens. Desse modo, Pixote se 

torna exemplar da dinâmica que Peter Brooks (1975) identifica no melodrama de alternar 

consecutivamente entre o fato e sua intepretação, entre o dado e seu significado, entre uma 

situação mundana e suas implicações morais. Modo pelo qual a narrativa, indo de um extremo 

a outro, elabora a pertinência do inverossímil e a causalidade do improvável, que têm por 

objetivo tornar evidente o drama moral que subjaz aos conflitos da realidade; que visa, enfim, 

pela contundência de suas demonstrações, estabelecer e evidenciar o oculto moral. 

Embora se torne um drama de motivações psicológicas, o filme adere às 

configurações que fazem do melodrama um drama da personificação. Pixote é quase mudo, 

pouco fala e, quando o faz, relata fatos ou impressões básicas, características a uma criança. 

Ele adquire consciência de si apenas enquanto tipo social, seu desenvolvimento se dá nesse 

âmbito apenas, no qual vai demonstrando cada vez mais perspicácia para lidar com as 

situações. Ele evolui enquanto peça do contexto, engrenagem, personagem objetiva: o menor 

delinquente; mas sem domínio e ciência da sua subjetividade. 

Pixote, portanto, não verbaliza sua carência, ela constrói-se à medida que uma 

narrativa mais objetiva desloca elementos que a compõem gradualmente, num processo do 

qual a personagem em si não tem consciência. É quase como se o conflito de Pixote com a 

maternidade, embora dele, lhe fosse externo. A mudez de Pixote, seu ar catatônico diante das 

frustrações e decepções, sua lentidão em assimilar a rejeição, requerem a contundência da fala 

alheia e da atuação do narrador em mostrar e marcar os pontos de evidência e vazamento do 

seu conflito pessoal, o que se opera principalmente com o uso do close e da música. Assim, 

seu corpo se torna significado. Sua presença é significante. Sua presença enquanto Infância. 

O aborto de Sueli, do qual Pixote encontra os restos e as provas no banheiro de sua 

casa, ignorando o que seja aquilo e confrontado por ela com agressividade exemplifica a 

dinâmica que vai do fato à moral subjacente. Longe de ser tratada com os panos quentes que a 

situação sugere, pelo crime que configura e pela polêmica moral que levanta, ela é assumida 

por Sueli, em sua angústia, com escárnio e pouco caso. Atitude que contrasta com a 

ingenuidade e a boa intenção de Pixote. A presença do garoto naquele banheiro, diante de 

Sueli e do produto do aborto, materializa o conflito moral que ela tenta ignorar e anular, o que 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

448 

motiva sua agressão e impaciência com o menino. A cena é o primeiro encontro das duas 

personagens e reverbera no último, na penúltima cena do filme, em que se vislumbra a 

possibilidade de um restituir sua infância e o outro sua maternidade, quando então o peso das 

condições externas e as marcas da história de ambos justificam tanto a compaixão – quando 

Pixote busca e Sueli dá-lhe o peito – quanto o horror – quando Sueli se nega àquela entrega e 

escorraça o garoto para fora de casa. 

Alternando entre o fato e o conflito moral ali implicado, que eclode a partir das 

personagens e dos valores que elas representam, o filme constrói a trajetória de identificação e 

reconhecimento do oculto moral. À medida que a narrativa avança e os conflitos se 

tencionam, as personagens expõem suas questões individuais e distanciam-se da sua 

caracterização objetiva para dar vasão à subjetividade, assumindo os papéis primários de mãe 

e filho que a condição social lhes negava, numa situação e de um modo tão contundente que 

não deixam dúvidas sobre do que trata o filme. A questão social e os papéis objetivos das 

personagens, prostituta e menor de rua, voltam como valor negativo, anulando a possibilidade 

do concílio entre a mulher e a criança, mas reforçando ainda mais, pela negação prática, a 

dimensão dos valores em jogo e a existência de uma moralidade oculta. 

Para que a infância se evidencie como valor supremo, é preciso que entre no filme 

uma força que a condicione, a qual se materializa em Sueli, na negação da maternidade. A 

infância se situa entre dois pólos, duas formas de tratamento. Primeiramente, o abandono e 

suas consequências, a violência, a revolta e o desajuste, que reverberam em âmbito social na 

criminalidade, onde o marginal (abandonado) reage violentamente contra a sociedade (que o 

abandonou). Num segundo plano, há o percurso da maternidade em se restabelecer e 

restabelecer, portanto, a infância. Mas, como o filme demonstra desde o princípio, na escala 

social essa recuperação está corrompida. Socialmente, a contrapartida do abandono se daria 

pelas instituições de reeducação, onde a intenção de promover o bem estar da criança e do 

adolescente naufraga ante a corrupção do Estado de direito. Situação que ressoa no âmbito 

individual quando Sueli, no impulso de restituir a Pixote sua infância, falha em restituir sua 

própria maternidade, possibilidade corrompida pela objetificação que sofrera ao longo da vida 

e pelo aborto, senão abortos, que praticara. 

O filme aponta para a caminhada da infância abandonada rumo a sua coisificação em 

menor delinquente, sem, no entanto, retratar esse processo. Pixote, no fim do filme, 

permanece o mesmo, sua personificação da infância é absoluta, e assim tem de ser para que 

ela possa adquirir a contundência e fazer-se evidente enquanto oculto moral. O melodrama 
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não é afeito a retratar processos e dualidades, trabalha em termos de valores absolutos. Assim, 

embora seja um filme sobre a corrupção da infância, Pixote não deixa jamais de ser uma 

criança. A contemplação ao tema se dá com a colocação no filme de seu contrário e a 

dramatização dessas forças polares. E embora o filme decida por um fim estático, no qual se 

perpetua o abandono da infância e a negação da maternidade, a evidência dos valores de um e 

outro resta inegável. Se o final é triste e pessimista, impossível discordar, é porque o filme 

alcança com precisão os termos de uma imaginação na qual a organização do mundo 

estabelece claramente os limites entre o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal. A 

cena numa cadeia, após a tentativa de identificação do culpado pela viúva do desembargador, 

na qual os jovens passam em frente a celas lotadas de prisioneiros é figurativa da dinâmica de 

polarização melodramática. Deslocada do desenvolvimento factual da narrativa, a cena existe 

pelo seu peso simbólico. Quando os garotos passam diante dos encarcerados, uns se tornam 

objeto do olhar do outro. A cena constrói um clima de tensão com ajuda da luz, com as 

feições agitadas e muitas vezes hostis dos prisioneiros em oposição à situação de opressão dos 

garotos, que desde as cenas anteriores, estão sob as ordens dos policiais, e que caminham em 

fila diante dos presos. Essatensão é quebrada quando um deles chama a Pixote, e apesar da 

aparência truculenta, pergunta-lhe o nome, do qual diz ter gostado pacas. 

 

 
Figura 05 – 00:37:09 
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Figura 06 – 00:37:10 

 

A neutralização da ameaça abre a brecha para a significação simbólica da cena: o 

abrandamento dos marginais “de carreira” e a expressão abobada do simpatizante de Pixote 

levam a infância para dentro da cela e projetam Pixote e seus colegas para aquela realidade - o 

que não escapa à composição visual quando do enquadramento de Pixote ao responder seu 

nome, no qual aparece em plongée, sufocado de todos os lados pelos presidiários e as grades 

que os retêm (figuras 05 e 06 – campo e conta-campo). O presente dos presos se torna o 

futuro dos meninos, e a infância corrompida, essa traição à natureza, se faz visível na negação 

da esperança que lhe é característica. Esse sentido é alcançado por uma cena que não tem 

nenhum encadeamento narrativo, mas que encaminha a construção do sentido subjacente à 

ação, o drama moral e os valores implicados nas situações dramatizadas. Isso se processa para 

o espectador, a ele é que é dado ver esse significado oculto, que se faz evidente à revelia das 

personagens; estas estão ali como a personificação objetiva da infância e da sua violação. 

 

Conclusão 

Em 1980, Pixote, em seu pessimismo, anuncia a década perdida, herdeira dos vinte 

anos de ditadura militar, que aos poucos se abria para a redemocratização, mas cujo legado 

era um país endividado, desigual e violento. O filme vem expor com crueza e acidez, num 

naturalismo cético, a condição da criança e do adolescente pobre nas grandes cidades após os 

fluxos de migração que acompanharam a industrialização das décadas anteriores; vem 

registrar a desestruturação da família frente à situação de miséria; a falência do Estado em 

promover o bem estar social; a prevalência do interesse individual acima da ética e a 

corrupção de valores em todas as esferas da vida, do Estado à família. No caso específico da 

violência urbana e da criminalidade juvenil, o filme aponta para uma situação germinal, que 

pioraria durante aquela década, na qual a crise econômica, o aumento do trafico internacional 

de drogas e a crise de valores das populações migrantes de segunda geração, entre outros 

fatores, transformariam o crime e a contravenção “em grandes empreendimentos mercantis 

montados com base num exército de empregados que são simultaneamente soldados de uma 

guerra sem fim pelo controle dos mercados (Zaluar, 1996, p. 100). Ao se utilizar da estética 

do exagero e extrapolar a superfície de um drama social para trazer à tona um drama 

elementar no qual se definem os papéis primários de mãe e filho, o mundo social representado 

em Pixote, com seu gestus, a delinquência juvenil, o abandono, o aborto e a prostituição, se 
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torna, como aponta Brooks (1995), veículo de uma metáfora. Partindo da condição social de 

desamparo e violência para o conflito humano da negação da maternidade, o filme frustra as 

expectativas de uma discussão mais afeita à análise da realidade social brasileira, uma vez que 

a representação da violência no filme a converte em linguagem, em expressão de um conflito 

no qual se encontram preceitos éticos e humanos essenciais. 

Por sua polarização, que trabalha o significado um nível acima da materialidade 

dramática, o melodrama tende a simplificar as questões, aplicando a realidades complexas 

maniqueísmos reducionistas. Como se lembrar da cena inicial, em tom de documentário, que 

fala da realidade das crianças no Brasil ao ver Pixote ser acolhido nos braços de Sueli e em 

seguida enxotado para fora de casa, ao final do filme? Isso é possível, com algum esforço, 

através da metáfora, já citada, que transcende do drama à realidade do país, configurando o 

estado brasileiro como uma mãe que abandonou os filhos à própria sorte. Como dito, essa 

metáfora enubla a discussão sobre a origem das mazelas sociais, embora possibilite ao filme 

realizar diversas denúncias. Pixote se sai muito melhor na articulação do drama humano que 

apresenta, em resgatar em meio à barbárie da violência e da injustiça social a questão primária 

da maternidade e da infância; o filme é assaz eficiente em nos comover, quase aos modos 

trágicos, com horror e compaixão. Na cena final, após a rejeição de Sueli, Pixote aparece, 

com a música tema tocando, caminhando sobre os trilhos de um trem, figura que durante todo 

o filme aparece simbolizando as mudanças de fase da personagem. No drama, o horror é 

aplacado, o trem leva a um final que não conhecemos, resta esperança. Mas se não sabemos o 

fim de Pixote, bem sabemos qual foi o do ator que o interpretou. E não há neorrealismo mais 

contundente do que a realidade para expor o trágico de um contexto social que o melodrama 

vem dicotomizar. 
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Resumo 
O presente artigo reflete e discute de maneira geral acerca da cultura digital e das 

possibilidades educativas encontradas no ciberespaço. Descreve como está a cultura digital e 

como se estrutura o ciberespaço. Esta conexão, portabilidade, mobilidade quanto ao acesso de 

informação muda a relação do ser humano com o mundo e consequentemente com o 

conhecimento/ensino/aprendizagem. O texto apresenta também como possibilidade educativa 

de uso do/no ciberespaço a Digital Storytelling elencando sua origem, suas características e 

como pode ser usada para aprendizagem. Entre outros este escrito também faz sugestões de 

artefatos digitais/Mídias que podem ser usados para construção destas histórias digitais.  

 

Palavras-chave:  Ciberespaço; Cibercultura; Digital Storytelling; ensino-aprendizagem. 

 

 

O Ciberespaço e a cultura digital 

Para discutir o ciberespaço e a cultura digital e storytelling, partiremos de uma 

literatura bastante conhecida. Neuromancer é uma literatura de ficção escrita por Willian 

Gibson. É uma trama que versa acerca de um hacker chamado Case. Este roubou seus patrões 

e por isto foi contaminado por uma toxina e não podendo aceder a Matrix.  Esta Matrix é o 

meio pelo qual se conectam para navegar e buscar conhecimento, adquirir coisas, arquitetar 

estratégias, etc. Case torna-se um exilado de Matrix, tentando a cura em Chiba City, uma 

cidade com muita diversidade de tipos humanos e pós-humanos. A trama destaca cidades 

reais como Istambul e Tóquio ou fictícias como Zion. Com o desenrolar da trama Case 

Conhece Molly Millions que se destaca pela sensualidade e pelas modificações corporais, 

caracterizando o hibridismo de seu corpo. Conhece também Armitage que lhe faz uma 

proposta que consistia em colaborar com seus planos secretos e o pagamento seria o retorno 

de suas atividades no ciberespaço. Case percebe posteriormente que estavam lidando com 

IA’s (inteligência Artificial), personalidades virtuais que comandam grandes operações. O 

eixo da trama transforma-se em conflito entre humano e inteligências artificiais tendo como 

adjacências de fundo as drogas, crimes, sexo e outras barganhas de um mundo mundano. 
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 Esta obra tornou-se inovadora, pois adiantou conceitos como ciberespaço e 

movimentou reflexões acerca do binômio, ficção e ciência, além da discussão acerca do pós-

humano. Iniciemos pelo conceito de ciberespaço, caracterizado por uma interconexão de 

computadores em uma região de mundos virtuais que se estabelece em rede, pois abriga um 

universo amplo de informações e permite o acesso facilitado em rede a estas.  Acibercultura é 

a cultura deste espaço de comunicação. A cibercultura abriga uma inteligência coletiva, 

agilizando uma sociedade do conhecimento caracterizando saberes em tempo real. Acolhe 

também um conjunto de técnicas, materiais, intelectuais, de práticas, comportamento e 

valores. A alimentação constante de dados por seus usuários permite a renovação constante e 

permanente de dados.   Este espaço está hiperconectadoa múltiplos lugares em um grande 

espaço que desafiam o sentido de localização, permanência e duração. Neste ensejo a 

mobilidade tanto no sentido da portabilidade quando do acesso à informação, mudam a 

relação entre a informação e o mundo. No livro e na época em que surgiu o termo parecia 

distante e impossível, hoje é uma realidade da qual não se pode mais fugir. Gibson foi um 

visionário antecipando a realidade.  

Atualmente o hibridismo midiático expandiu-se para se referir tanto a convergência 

das mídias no mundo digital quanto à mistura de linguagens na hipermídia.A junção do 

hipertexto com a multimídia define esta linguagem que é própria das redes em que o texto, 

som, imagens, sinais e símbolos convivem em uma mesma dinâmica, complementando-se 

para ampliação de sentido. Enfim, o ciberespaço é uma “metáfora” sugestiva que abriga um 

universo vivo em constante evolução de redes, e a linguagem comum a este é a hipermídia. 

Lembrando que o hipertexto é um texto não linear composto por fragmentos textuais 

conectados por meio de links. Multimídia, constituem-se da mistura de sons, ruídos, imagens 

fixas, animadas, e textos. Juntas a multimídia e o hipertexto transforma-se em hipermídia, 

campo intersemiótico próprio das redes.   

 Interessante lembrar que no livro Neuromancer, Case se sente incomodado, 

deprimido pela falta de acesso a Matrix (rede). Hoje também ocorre o mesmo, por trás da 

aparente imobilidade corporal do usuário do sistema, existem vários estímulos sensoriais que 

provocam imersão. Observamos um intenso agenciamento no acesso a rede, na navegação e 

consequentemente atividades cognitivas dinâmicas. Para Castells (2000) a sociedade das redes 

caracteriza-se por espaços de fluxo, compostas por digitais tecnologias e por redes físicas. 

Essas redes dão suporte material ao ciberespaço, este consequentemente é parte integrante de 

um espaço de fluxo. 
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No que tange ao pós-humano existe na obra uma vinculação homem/máquina. Nesta 

literatura as personagens têm alguma modificação genética, mental ou robótica. A título de 

exemplo Molly tem lentes que ampliam a visão e lâminas sob as unhas. A ficção demonstra 

um cenário de tecnologia e avanço científico bastante parecido com o que vivemos 

hodiernamente. A relação com as máquinas e tecnologias diversas se conforma com as 

próteses, avanços da nanotecnologia, entre outras. Segundo Santaella (2007) este conceito, o 

do pós-humano. 

 

(...)encontra-se no hibridismo com algo maquínico-infórmático que estende 

o humano para além de si. Assim, a condição pós-humana diz respeito a 

condição  à natureza da virtualidade, a genética, a vida, à inorgânica, aos 

ciborgues, a inteligência distribuída, incorporando biologia, engenharia e 

sistemas de informação. Por isso mesmo, os significados mais evidentes que 

são costumeiramente vinculados a expressão “pós-humano”, associam-se as 

inquietações acerca do destino biônico do campo humano. (SANTAELLA, 

2007,p. 38). 

 

Muito mais que isso, hoje vivemos em uma era de proliferação tecnológica que 

expandem nossa visão, audição, locomoção e sentidos.  Convivemos com dispositivos 

comunicacionais fônicos e imagéticos, filmadoras, máquinas fotográficas, computadores etc 

que na visão de Santaella (2009) são como próteses que ampliam os sentidos de nossos 

corpos, “produzem e processam sinais que aumentam as capacidades cognitivas e de memória 

de nossos cérebros, intensificando e expandindo nossa capacidade de interagir”. 

(SANTAELLA, 2009, p. 507). Possuímos, por exemplo, satélites que localizam situações, 

lugares, condições em um olho externo que tudo vê. A mesma autora discute simulações por 

meio de dispositivos computacionais desenvolvidos pela biotecnologia, bioengenharia, 

bionanotecnologia entre outros.  

 

Qualquer coisa pode ser simulada pelo computador, não somente muitas de 

nossas operações cerebrais, mas também nosso sistema hormonal, ruídos e 

as redundâncias dos fenômenos biológicos. Até mesmo informações táteis, 

térmicas, olfativas, sinestésicas e músculo-sensoriais podem ser simuladas. 

(SANTAELLA, 2009, p. 508). 

 

Nesta conjuntura não existe lógica cartesiana e podemos nos remeter ao rizoma. 

Rizoma é um modelo descritivo filosófico de Gilles Deleuze e Félix Guattari. A ideia de 

rizoma brotou da composição de algumas plantas das quais os brotos podem ramificar-se, 

assim o rizoma tanto pode funcionar como raiz, talo ou ramo, independente de sua localização 
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na figura da planta. Penso que este conceito encaixa-se para exemplificar um sistema 

epistemológico que em nosso caso é a cibercultura e o ciberespaço. É possível, ancorado no 

conceito de rizoma, elencar conhecimento, opinião a partir de todos os pontos sob a influência 

de diferentes observações. Neste modelo epistemológico, analisar a organização, formação e 

desenvolvimento, comportamento do ciberespaço não segue linhas de subordinação 

hierárquica, e sim uma raiz dando origem a múltiplos ramos, qualquer componente pode 

envolver ou sobrevir em qualquer outro.  

Para Levy (1996) o ciberespaço não se caracteriza por um espaço partindo do centro e 

sim por muitos caminhos, é interativo e coletivo. Portanto um espaço rizomático, conceito de 

Deleuze e Guattari (1995). “O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua 

extensão superficial ramificada até suas concreções em bulbos e tubérculos.” 

(DELEUZE,GUATTARI, 1995, p. 15). Portanto o ciberespaço é lugar de conexão, 

heterogeneidade, multiplicidade e até de rupturas. O mesmo conceito também pode ser 

aplicado a ciência e ao pós-humano. 

Como usar este ciberespaço para ampliar/melhorar o processo comunicacional e a 

aprendizagem? Como por meio dele passar uma mensagem? Os dispositivos comunicacionais 

como computadores, celulares, tablets tem diminuído a distância na comunicação, tornando-a 

cada vez mais ubíqua. Com o advento da Web 2.0 a interatividade torna-se cada vez mais 

presente. Esta nova forma de comunicação socializada ressalta-se neste momento pela fase da 

cultura digital. Para Santaella (2003) a cultura digital surge com o advento do pós-moderno 

ancorado nos computadores trazendo a interatividade entre informações e usuários. Para esta 

autora a história da humanidade se confunde com a história do aparecimento contínuo de 

novas mídias e processos comunicacionais.  Os signos neste contexto comporão a ideia de 

mensagem junto aos meios usados. Na cultura digital a multimídia é a linguagem e a 

hipermídia a estrutura.  

 

Questões resultantes da maneira como o computador está recodificando as 

linguagens, as mídias, as formas de arte e estéticas anteriores, assim como 

criando suas próprias, a relação entre imersão e velocidade, a dinâmica 

frenética da WWW, com seus sites que pipocam e desaparecem como flores 

no deserto, a vida ciborg, o potencial das tecnologias vs. a viabilidade do 

mercado, os mecanismos de distribuição, a dinâmica social dos usuários, a 

contextualização desses novos processos de comunicação nas sociedades do 

capitalismo globaliza do são alguns dos temas que aparecem na ponta do 

iceberg, deixando entrever as complexidades que aí residem. 

(SANTAELLA, 2003, p.28). 
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Neste sentido o ciberespaço ancora espaço hiperconectados, povoados por 

mentes/pontos multiconectadas, coletivas, compondo inteligências fluídas. Esta conexão, 

portabilidade, mobilidade quanto ao acesso de informação muda a relação do ser humano com 

o mundo. Assim as tecnologias consequentemente mudarão nossos sentidos, nossa conexão, 

cognição, influenciando na percepção e atenção surtindo efeito no hibridismo para se referir 

tanto na convergência das mídias no mundo digital quanto a mistura de linguagens na 

hipermídia
265

. A junção do hipertexto
266

 com a multimídia define uma linguagem própria das 

redes em que o texto, som, imagens, sinais e símbolos convivem em uma mesma dinâmica de 

sentidos.  Segundo Santaella (2007) apaisagemmidiática atual configura-se da seguinte forma: 

Inovativa, com a criação de novas mídias. Transformativa, com experimentações. 

Convergente, posto que a comunicação se organize por meio de múltiplos canais 

coorporativos e/ou de origem popular. Multimodal, múltiplas representações. Global, mídias 

provocam interações entre pessoas em torno do mundo provocando impactos nas culturas 

locais. Em rede, tecnologias das mídias estão interconectadas e a mensagem flui de um lugar 

ao outro. Móvel, transportável. Apropriativa facilita o arquivamento. Parcipativa, 

engajamento em torno do conteúdo. Colaborativa, soluções compartilhadas. Diversificada, 

redução de barreiras culturais fluindo em vários locais do mundo contribuindo para o 

multiculturalismo. Domesticada, posto que seja integrada ao cotidiano. Desigual,acessos, 

oportunidades, habilidades no que tange a elas são desiguais. Baseado em todas estas 

reflexões discutidas acima, o ciberespaço e a rede de internet pode ser usado de diversas 

formas e com diversos fitos comunicacionais, narrativos, informativos e educacionais, 

especialmente por meio da Digital Storytelling.  

 

O uso da Digital Storytelling no ciberespaço 

 Storytelling quer dizer “contação de história”. Existem estudos científicos que relatam 

seu uso desde primórdios. Os primeiros seres humanos, após um dia de intensa atividade 

como caça, pesca, coleta, migração, combates, entre outros, se reuniam em descanso em torno 

de uma fogueira e contavam suas histórias e trajetórias cotidianas. Este ato torna-se um ato de 

reforço comunicacional, como também de subjetividade, uma vez que atiçava o afeto e 

                                                 
265

Segundo Santaella, hipermídia são hibridações midiáticas, mais a estrutura das informações da rede. Na 

hipermídia o espaço é acionado pelo agenciamento. As redes tem linguagem própria. (SANTAELLA, 2010, 

p.93). 
266

 O hipertexto é um texto não linear composto por fragmentos textuais conectados por sites. Multimídia, 

constitui-se de misturas de sons, ruídos, imagens, animações e textos. Juntos a multimídia e o hipertexto 

compõem a hipermídia, campo intersemiótico. (SANTAELLA, 2010, p.187). 
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envolvimento emocional e o despertar de mitos. O fato de se reunirem e expressarem 

mensagens que versavam acerca de fatos cotidianos ancorava afetividade, laços de amizade e 

confiança. Em geral estas histórias caracterizavam-se por uma narrativa de início, meio e fim. 

Estruturavam personagens reais ou fictícios com arquétipos de personalidades específicas, 

insinuando conflitos, inquietações, enfim, a personalidade humana. Para tal estas narrativas 

deveriam despertar emoção, tensão e consequentemente atenção, tornando-as atrativas.  Com 

o passar do tempo esta técnica de contação de histórias revelar-se-ia uma poderosa geradora 

de aprendizagem. Estas storytelling estariam caracterizadas dentro da linha de narrativas 

pessoais, experiências vivenciadas, atividades pessoais, temáticas ou acontecimentos, 

instrução/informação. Storytelling persiste até hoje, especialmente pode adquirir o formato de 

digitalstorytelling compactuando com a cultura digital em toda sua especificidade do 

ciberespaço. Que característica assume a digital storytelling? Esta é destinada a ajudar os 

indivíduos e grupos no projeto de conexões produtivas entre informação pessoal e social do 

conhecimento. Storytelling auxilia escrever histórias pessoais significativas, atreladas 

histórias positivas sobre o seu futuro. A grande tarefa de Storytelling digital é reunir histórias 

pessoais, coletivas e caminhos "virtuais" para criar significações e transmitir lições aprendidas 

com experiências passadas. 

Para Harkins e Kubik (2012) Histórias contadas em poucas palavras são:Simulações 

dinâmicas.Podem ressaltar realidades pessoais, relações entre si e entre contextos.Histórias 

pessoais são uma forma de autobiografias em que as narrativas internas como pensamentos 

pré-conscientes, sub-vocalizações são criados internamente.Método para organizar, ensaiar e 

comunicar informação e conhecimento em níveis pré-consciente e consciente.Ferramentas 

para a criação de contextos.Auto-narrativas, podem representar crenças pessoais, imaginação, 

intuição e pensamentos pré-conscientes ou conscientes.Narrativas coletivas: no nível coletivo 

(por exemplo, sociedade, cultura, tribo), são representações narrativas de crenças do grupo, 

pensamentos e/ou princípios organizadores de uma sociedade.Teorias pessoais de realidade 

(s), bem como a natureza de relações entre o eu e o meio que vive.Não tem valor neutro, pois 

tem função de criar, validar e expressar valores/ideias. 

Digital Storytellingpara Harkins e Kubik (2012) as histórias são blocos de edificação 

fundamentais para este quadro construtivista, resultando em histórias modelo que constituem 

uma parte da estrutura que orienta o comportamento e define as metas e alternativas futuras. 

Primeiro, ele pressupõe que todo mundo é um contador de histórias natural. Cada indivíduo 



 
VI Seminário de Mídia e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) 

 

ficufg.blog.br/semic 

458 

tem histórias para contar e todas são valiosas. Estas podem ser anunciadas em uma 

perspectiva criativa. 

Harkins e Kubik (2012) diz que esta diversidade inesgotável e singularidade inerente a 

cada indivíduo servem como recurso incomparável, alimentando o processo das histórias. 

Através delas, muitas pessoas têm sido auxiliadas a ensinar-se como repensar, e redirecionar 

seus futuros. Denota um processo de autodesenvolvimento e de autorreflexão.Assim poderá 

ser usada conscientemente e pragmaticamente transformando as suas histórias pessoais e 

coletivas para fins estratégicos. Neste contexto busca-se explicar o passado, interpretar o 

presente e mapear trajetória futura. 

Segundo Robin (2006) existe muitas definições diferentes para storytelling em 

especial a "Digital Storytelling", mas, em geral, todos giram em torno da ideia de combinar a 

arte de contar histórias e no caso específico das digitais, incidem uma variedade de conteúdos 

digitais multimídia, como imagens, áudio e vídeo. Como é o caso da narrativa tradicional, as 

digitais giram em torno de um tema escolhido e muitas vezes contêm um ponto de vista 

particular. Tem poucos minutos de duração e uma variedade de usos, incluindo a narração de 

contos pessoais, relato de eventos históricos, ou estruturam-se como um meio de informar ou 

instruir sobre um determinado tema.  

Robin (2006) ainda enfatiza que apesar da ênfase na tecnologia multimídia, Digital 

Storytelling não é um novo conceito. O Center for Digital Storytelling na Califórnia, desde o 

início de 2005, têm fornecido treinamento e assistência a pessoas interessadas em criar e 

compartilhar suas narrativas pessoais. O Centro também é conhecido por desenvolver e 

divulgar alguns elementos de Digital Storytelling, que é muitas vezes citado como um bom 

ponto de partida para começar a trabalhar com histórias digitais.  

Ainda segundo Robin (2006) existe categorias para storytelling estando nos seguintes 

grupos: as narrativas pessoais, histórias que contêm relatos de incidentes significativos na 

vida de alguém, documentários históricos que examinam os eventos dramáticos que nos 

ajudam a entender o passado, e histórias projetadas para informar ou instruir o espectador a 

um conceito ou prática particular.  Podem ser criadas usando histórias autobiográficas que 

empregam material histórico como o pano de fundo de uma narrativa pessoal. Estes tipos de 

histórias têm vários benefícios em um ambiente educacional, pois podem ser utilizado para 

facilitar as discussões sobre questões atuais, como política, multiculturalismo entre tantas 

outras questões as quais caberiam reflexões. “Pesquisadores como Hibbing e Rankin-Erikson 

(2003) e Boster, Meyer, Toberto, e Inge (2002) mostraram que o uso de multimídia no ensino 
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ajuda os estudantes a reter novas informações bem como auxilia na compreensão de algumas 

disciplinas. Digital Storytelling pode proporcionar aos educadores uma ferramenta poderosa 

para usar em suas salas de aula.” (ROBIN, 2010, p. 03). 

 

Como criar uma digital storytelling passo-a-passo. 

 Para produzir uma digital storytelling é necessário seguir alguns critérios como 

destacar pontos de vista, questão dramática, conteúdos emocionais, presença de voz, trilha 

sonora capaz de provocar emoções. Deve-se ter em vista de foco qual categoria escolhida, o 

título, público-alvo, objetivos da história, como seria usado em empresa ou em sala de aula, o 

que quer conquistar após apresentação, redação, recolha e seleção de recursos digitais, 

concepção do storyboard, publicação e partilha.  Espera-se o uso de texto, áudio, imagem, 

vídeousandopossivelmenteGoogle Maps, Wordle, Inkle Writer, Story Buider, Audacity, 

PodoMatic, Photostory, LittleBirdtales, Storybird, Voicethread,  meograph, movie Maker, 

entre outros.  

Após selecionar o tema para a história digital,inicia-se o roteiro, criando um esboço de um 

programa de processamento de texto ou editor de texto no computador. Desta forma, terá uma 

cópia do script que pode ser facilmente modificado.  A história digital deve ser de pelo menos 

2 minutos de duração (a maioria das histórias digitais educacionais são cerca de 5 minutos de 

duração). Gravar a narração da história digital a partir do roteiro escrito. A seguir, selecione 

as imagens que pretende incluir, podendo usar uma combinação de imagens, incluindo: 

 fotos captadas com uma câmera digital; 

 fotografias ou outras imagens capturadas com um scanner; 

 tabelas ou gráficos criados em um programa de software de sua escolha 

 imagens baixadas da web. 

No caso de imagens da web, aconselha-se encontrar imagens que são de domínio público, ou 

estão licenciados sob Creative Commons
267

.  Usar apenas imagens de alta resolução.A adição 

de clipes de vídeo para a história digital também é permitido. A voz poderá ser capturada por 

meio de gravação e poderá ser também guardada e posteriormente compartilhada em 

Soundcloud
268

, audioboom
269

, chirbit
270

, dropbox
271

, entre outros. Alguns sites especializados 

nesta modalidade de narrativas abrigam técnicas, plataformas, artefatos e histórias 
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http://creativecommons.org/licenses/ 
268

https://soundcloud.com/ 
269

http://audioboom.com/ 
270

http://www.chirbit.com/ 
271

https://www.dropbox.com/ 
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propriamente ditas, sendo eles, 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/example_stories.cfm?otherid=all, 

www.jasonohler.co/storytellig. www.inms.imn.edu, www.storycenter.org, www.digitales.us . 

 

Considerações finais 

Digital Storytelling pode ser usado na educação pelo professor ou pelo próprio aluno. 

Uma das primeiras decisões a serem tomadas ao decidir utilizar esta técnica no currículo é se 

vai ser criada pelodocente ou alunos. Alguns instrutores pode decidir criar suas próprias 

histórias e mostrá-los aos seus educandos como uma forma de apresentaçãode conteúdo. 

Material educativo em multimídia Digital pode servir para captar a atenção dos alunos e 

aumentar o interesse em explorar novas ideias e contextos/situações. Histórias digitais criadas 

pelo professor estimula a discussão sobre os temas apresentados, tornando o conteúdo que por 

vezes considerado abstrato ou conceitual, compreensível gerando interesse, atenção e 

motivação para os alunos.  

No que tangeà confecção das Digitais storytellings pelos alunos, estas podemburilar 

criatividade, incentivaro usode biblioteca eInternet para pesquisa, estimular a análise e síntese 

de uma gama de conteúdos. Além disso, os estudantes que participam na criação de histórias 

digitais podem desenvolver aprimorada capacidade de comunicação, aprendendo a organizar 

suas ideias, fazer perguntas, expressar opiniões. Storytelling Digital fornece uma base para a 

organização da informação e escrita, a alfabetização visual, alfabetização tecnologia, e 

educação para as mídias. Permitirá aos alunos navegar e se comunicar por meio de 

multimídia, tendo o papel de produtor de informação, em vez de apenas consumidores de 

informação. Assim desenvolverão habilidades de escrita: Formulação de um ponto de vista e 

desenvolvimento de um roteiro; Organização de Competências: O gerenciamento das 

histórias, os materiais utilizados e tempo necessário para completar a tarefa; Habilidades no 

uso de mídias e tecnologias diversas: aprendendo a usar uma variedade de 

ferramentas/artefatos, tais como câmeras digitais, scanners, microfones e multimídia;Técnicas 

de Apresentação: tendo que decidir a melhor forma de apresentaçãoda história para o público; 

Destrezas Interpessoais: Trabalhando de forma colaborativa dentro de um grupo e 

determinando papéis para os membros do grupo harmoniosamente;Desenvolturas de 

Resolução de Problemas: Aprendendo a tomar decisões e superar os obstáculos em todas as 

fases do projeto, desde a concepção até a conclusão; e disposições de avaliação: Avaliando 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/example_stories.cfm?otherid=all
http://www.jasonohler.co/storytellig
http://www.inms.imn.edu/
http://www.storycenter.org/
http://www.digitales.us/
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sua própria trajetória e dos outros. Enfim, mais uma opção educativa de uso das tecnologias e 

novas mídias.  
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Resumo 

Neste trabalho, traçam-se certas concepções de mídia e de videogame a fim de encontrar um 

ponto comum entre elas, visando integrar o videogame aos estudos do campo da 

comunicação. Busca-se, ao relacionar o videogame com a ideia de mídia, destacar seu 

potencial e refletir sobre suas peculiaridades e potencialidades enquanto meio de 

comunicação, assim como traçar possibilidades de estudos e discussões sobre o tema. 

 

Palavras-chave: videogame; comunicação; mídia; novas tecnologias. 

 

 

Introdução 

 As pesquisas no campo da comunicação se mostram diversificadas e com a capacidade 

de dialogar com outras áreas do conhecimento. Dentro da comunicação, muitos autores se 

dedicaram a pesquisar a relação das tecnologias com a comunicação, pesquisar os meios de 

comunicação e a mídia em si, partindo da ideia de que para compreender o processo 

comunicacional é fundamental compreender a técnica ou o meio pelo qual esse processo é 

possível, sendo que esses fatores já implicam em certas especificidades, seja na modelagem 

da mensagem, seja em seu significado, entre outros. Todavia, a grande maioria das pesquisas 

e dos debates elaborados sobre o tema foram desenvolvidos tendo como objetos de estudo a 

televisão, o rádio, o telefone, entre outras tecnologias da comunicação que, para fins de 

melhor compreensão, podemos considerar clássicos ou antigos. Muitas das chamadas “novas” 

tecnologias, em especial o videogame, possuem um amplo cenário para discussões e estudos e 

que, cada vez mais, estão se mostrando recorrentes em novos trabalhos publicados, 

principalmente por pesquisadores mais novos. 

 Neste texto, busca-se discutir o potencial do videogame como uma mídia de 

comunicação em massa. Não se procura aqui estipular critérios rígidos ou verdades sobre o 

comportamento dessa tecnologia como mídia, uma vez que não há material suficiente para 

esse tipo de abordagem, mas sim a reflexão sobre o tema com o intuito de gerar um diálogo e 
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um material de auxílio para discussões mais aprofundadas em trabalhos posteriores e com 

outros colegas da área. 

 

Conceitos de mídia e videogame 

Como esse texto procura observar o videogame como uma nova mídia, é necessário que 

estejam bem claras ambas as ideias de mídia e de videogame para, após isso, traçarmos o 

paralelo entre elas. Da mesma forma, como esse tipo de estudo parte de uma análise tanto 

empírica como teórica, muitos conceitos e posições tomadas podem adquirir um caráter 

pessoal, mas repito, não se trata aqui de ditar regras ou estabelecer verdades, mas de levantar 

um diálogo crítico sobre o tema. 

 Para trabalharmos o conceito de mídia, nos utilizaremos dos estudos trabalhados por 

Marshall McLuhan (1996), que apresenta uma ideia sobre os meios de comunicação (no qual 

adotaremos aqui os “meios” de que o autor trata como “mídias”, mesmo sabendo que o meio 

em McLuhan possui um significado maior) em que os meios ultrapassam a simples função de 

canal onde ocorre a comunicação e a troca de mensagens, sendo esses meios transformadores 

e moldadores da própria mensagem, uma vez que eles já antecipam e delimitam a forma de 

tais mensagens. Em McLuhan, vemos um empoderamento da mídia, onde a mídia acaba 

sendo a própria mensagem. 

 

[...] é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e 

associações humanas. O conteúdo ou usos desses meios são tão diversos 

quão ineficazes na estruturação da forma das associações humanas. Na 

verdade não deixa de ser bastante típico que o “conteúdo” de qualquer meio 

nos cegue para a natureza desse mesmo meio. (McLuhan, 1996, p. 23) 

 

 Também iremos observar o estudo que John B. Thompson (2008) realizou sobre a 

mídia. Em sua obra “A mídia e a modernidade”, o autor faz uma análise minuciosa da história 

da mídia e de seu desenvolvimento, detalhando não só a origem e disseminação das mídias, 

mas também como o próprio desenvolvimento da mídia possuía uma relação direta com o 

desenvolvimento e a estruturação da sociedade. Faz-se de grande apoio a transcrição de um 

parágrafo dessa obra, cujo conteúdo permeia a ideia de mídia trabalhada aqui neste artigo. 

 

O raciocínio central deste livro é que nós só poderemos entender o impacto 

social do desenvolvimento das novas redes de comunicação e do fluxo de 

informação, se pusermos de lado a ideia intuitivamente plausível de que os 

meios de comunicação servem para transmitir informação e conteúdo 

simbólico a indivíduos cujas relações com os outros permanecem 
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fundamentalmente inalteradas. Nós iremos ver, ao invés, que o uso dos 

meios de comunicação implica a criação de novas formas de ação e de 

interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras 

de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo. [...] De um 

modo fundamental, o uso dos meios de comunicação transforma a 

organização espacial e temporal da vida social, criando novas formas de 

ação e interação, e novas maneiras de exercer o poder, que não está mais 

ligado ao compartilhamento local comum. (THOMPSON, 2008, p. 13) 

  

Com isso, podemos tirar uma ideia geral do conceito de mídia empregado neste texto. 

A mídia aqui é de fato, tendo em mente as mídias de comunicação em massa, todos os 

aparatos e tecnologias que permitem a troca de mensagens e informações entre os indivíduos 

a despeito das territorialidades desses mesmos, mas que, e deve-se ter isso sempre em mente, 

essas mídias já implicam por si mesmas certas formas e práticas que não só a mensagem, mas 

o próprio agir e pensar do indivíduo. 

 Devemos aqui então fazer um exercício de imaginação, a fim de exemplificar melhor 

essa ideia de mídia. Imaginemos uma ponte que liga duas ilhas. Os indivíduos que pretendem 

ir de uma ilha a outra devem utilizar a ponte. Eles podem fazer essa travessia da maneira que 

mais lhes convierem, de carro, de moto, de bicicleta, de manhã, de noite, sozinhos, juntos, da 

maneira como for, mas sempre limitados ao espaço da ponte. Pensando então no contexto 

comunicacional, substituamos os indivíduos por mensagens ou conteúdo e a ponte por um 

veículo de comunicação, uma mídia. Não nos preocupemos, em primeira instância, com o 

conteúdo que é transmitido, da mesma forma que os indivíduos que atravessam a ponte o 

podem fazer de diferentes maneiras, o conteúdo e as mensagens que passam por uma mídia 

são extremamente variáveis e dinâmicos, o que devemos nos ater é que a mídia, assim como 

aponte, funciona como um direcional, uma forma, um modo de processamento que guiará as 

mensagens. Da mesma forma, os indivíduos que pretendem cruzar a ponte, já tomaram suas 

decisões de como o fazer pressupondo a existência da ponte, a própria ideia de travessia já 

vem da existência da ponte, e essas decisões estão entrelaçadas à ponte na limitação do 

individuo de ir de carro, moto, etc., e não de nadar ou voar, onde outros meios de cruzamento 

como navio ou aviões a própria ideia de travessia. Com a mídia, esses novos modos de 

cruzamento resultariam em novas formas de pensar e transmitir a informação, ou seja, 

estaríamos falando de novas mídias, cada qual permitindo, como toda mídia, a transmissão de 

conteúdo e mensagens, mas já os moldando e os alterando com base nas próprias 

potencialidades de cada uma. 
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 A noção de mídia aqui parte então de algo que poderia se assemelhar as teorias de 

gatekeeper ou de agendamento, com a diferença de que a limitação e o molde do conteúdo e 

das mensagens parte da própria mídia, e não dos profissionais de comunicação. Estamos aqui 

mais atrelados ao que o pensador Lucien Goldman (1977) chama de consciência possível. 

Goldman usa essa expressão em um sentido mais particular, em oposição a certos conceitos 

marxistas do qual o autor é inspirado. Devemos então nos restringir ao seu sentido mais geral, 

onde essa dita “consciência possível” nada mais é do que aquilo que é possível racionalizar, 

pensar, com base no conhecimento do indivíduo. Por exemplo, se uma pessoa pretende 

reportar um acontecimento, ela optará em uma forma de transmiti-lo, e ao fazer essa opção, 

todo o conteúdo do que ela pretende passar se tornará modificado e apropriado ao meio pela 

qual ela utilizará. Se essa pessoa domina a fala, todo um raciocínio de como reportar o 

acontecimento pela fala chega até a pessoa, da mesma forma, se ela domina a imprensa, outra 

forma de raciocínio chega até ela, se ela domina o rádio, a televisão, se ela domina todos 

juntos, ou nenhum, cada um desses meios ou mídias está implicando numa possível forma de 

racionalização e transmissão da mensagem e do conteúdo, e ter esse pensamento em mente ao 

evocarmos a ideia de mídia é essencial. 

 Pelo outro lado, tratando agora da questão do videogame, também devemos delimitar 

as ideias sobre o tema que são utilizadas nesse texto. Como já dito anteriormente, ainda se 

trata de um objeto de estudo pouco discutido e, consequentemente, ainda há uma escassez de 

material e autores a qual podemos recorrer. 

 Para esse texto, podemos tomar como referências os estudos de EspenAarseth e 

Gonzalo Frasca, que nos auxiliam não apenas com pensamentos e ideias sobre a mídia do 

videogame, mas que também desenvolvem um trabalho crítico sobre o desenvolvimento da 

área de pesquisa dos jogos e dos videogames. Em Aarseth, vemos um questionamento mais 

prático do que é um videogame, qual é sua estrutura, do que pode e do que não pode ser 

considerado um videogame. O autor faz uma divisão do que ele chama ser “dimensões” do 

videogame, sendo elas três: Game-world, Gameplay, e Game-rules. Cada uma dessa 

dimensões engloba certas características do videogame, que atraem áreas especificas do 

conhecimento distintas. Sendo a ideia geral a de que o videogame se apresenta como uma 

tecnologia dinâmica e com a capacidade de sofisticação para ser diferenciado do status de 

brinquedo ou de passatempo, merecendo atenção e estudos. 

 Em Frasca, o autor desenvolve uma linha de pensamento para o videogame que ele 

relaciona com um raciocínio na origem dos jogos e de como os indivíduos se relacionam com 
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o jogo, traçando uma relação e uma importação de significados para a nova tecnologia do 

videogame. Há também um ponto muito interessante no trabalho de Frasca, no qual o autor dá 

destaque à ação de jogar o videogame. Há uma noção de que a mídia do videogame é uma 

mídia que só existe por meio da ação, da performance, pelo jogar, e que ao discutir o 

videogame deve-se sempre levar em conta esse jogar. 

 Vale ressaltar também que, não só nesses autores, mas em outros textos e também na 

mídia especializada sobre o tema, ao se falar de videogame estamos sempre evocando uma 

ideia hibrida da palavra, onde o videogame representa tanto a sua parte física, seu 

hardware,quanto a sua parte virtual, seu software, que corresponde à emulação do jogo, ou 

seu código fonte. Isso é importante, pois se em análise nos afastarmos muito do hardware, 

estamos indo para um campo mais de análise de jogos, e nos afastamos da ideia de mídia do 

videogame e de um potencial estudo de comunicação, assim como, se nos afastarmos muito 

do software, acabamos focando em uma relação muito mecânica, dissociada do sujeito, que 

como ressaltamos no paragrafo anterior, não corresponde à realidade da mídia do videogame, 

que necessita do “jogar” como modo operante de ser. 

 

A comunicação presente no videogame 

 Pensemos então sobre o videogame na contemporaneidade. Como ele se mostra para 

os indivíduos? Qual é o seu alcance? Onde ele está presente? De modo geral, percebemos que 

o videogame se tornou um produto mundial, presente na grande maioria das sociedades, sendo 

usufruído por pessoas de diferentes gêneros, idades ou estilo. Com isso, podemos conceber a 

ideia de que a tecnologia do videogame já não é uma tecnologia estranha ou que, ao menos, 

não é uma tecnologia desconhecida. 

 Esse contato e essa familiaridade com o videogame é de vital importância, pois é por 

meio disso que a forma de raciocínio e os modos de linguagem do videogame passam a se 

difundir. Não basta haver a tecnologia, estagnada, mas uma vez que ela exista e que permeie o 

dia-a-dia dos indivíduos é que ela passará, por si só, a fomentar novos modos operantes. 

 No caso do videogame, quais são esses novos modos de raciocínio e de ação? Dentre 

observações e enfoques diversos, podemos destacar três aspectos próprios dessa tecnologia. O 

primeiro aspecto é o uso do controle ou do joystick, que estabelece uma ligação mecânica, um 

link entre o indivíduo e a mídia. O segundo aspecto é o da tomada de decisões ou o jogar, 

onde a transmissão do conteúdo da mídia não depende apenas do indivíduo se posicionar 

diante dela, mas depende da sua participação, do seu jogar e do seu desempenho, onde as 

tomadas de decisões do indivíduo possuem consequências e respostas imediatas. O terceiro e 
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último aspecto é o da auto-observação, onde o indivíduo diante da mídia do videogame não 

assiste apenas ao conteúdo presente ali, mas também está permanentemente se auto assistindo, 

observando suas ações e decisões. 

 Esses aspectos, em maior ou menor grau, também podem ser encontrados nos 

computadores. Não é por mero acaso, a grande expansão do mercado de computadores 

auxiliou em muito a expansão do próprio videogame que, em fato, possui a parte física, o seu 

hardwarecomo já dissemos, permanecendo como um computador no quesito de seus 

componentes. O grande mérito do videogame foi remodelar esses aspectos em uma forma 

nova de interação com o conteúdo, com os softwares. 

 Com uma capacidade de processamento cada vez mais apurada e potente, os 

videogames conseguiram em poucas décadas, saltar da produção de simples games 2Dsem cor 

e sem áudio para a produção de games 3D, com variações de textura, cores, som, com 

capacidade de espaço para armazenamento de dados que permitiram a implementação e 

ampliação de diálogos, narrativas, personagens, entre outros elementos, que colocaram os 

videogames hoje como uma capacidade comunicacional e representacional muito forte. 

 Muitos indivíduos ainda negam ou não compreendem esse avanço na capacidade 

comunicacional dos videogames. Um dos problemas para a assimilação desse salto talvez seja 

o próprio salto. Como dito, em menos de três décadas, os videogames que não passavam de 

quadrados rebatendo uma bola, simulando um jogo de tênis, como em Pongou peças 

aleatórias caindo para se montar um quebra-cabeça como em Tetris, começaram a apresentar 

grandes cenários, personagens elaborados, histórias, e a tratar de assuntos complexos como 

morte e traição, como em Final Fantasy7ou GTA V. Aliado ao fato de que, diferente de outras 

mídias, como o cinema, onde o avanço tecnológico de certa forma extinguiu a forma de 

produção anterior (o fim do cinema mudo e em preto e branco, por exemplo), a produção de 

jogos e videogames continua fornecendo jogos de vários estilos, desde os mesmos jogos 

lançados em seus primórdios até esses jogos mais elaborados, o que pode causar a um 

observador desatento ou não familiarizado com o tema a não perceber esse avanço. 

 Então, quando nos colocamos diante de um videogame, estamos frente a frente com 

uma tecnologia capaz de representar paisagens, personagens, narrar, emular, que está 

difundida globalmente e que é acessível. Esse tipo de objeto está em um nível de sofisticação 

equivalente ao das tecnologias da comunicação que já conhecemos e devemos perceber sua 

importância. 
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 Assim como em outras mídias, onde a constância e o contato como o formato que as 

mensagens e os conteúdos podem ter vão fomentando e elaborando a consciência e o modo de 

raciocínio possível, da mesma que McLuhan descreve a eletricidade ou da mesma forma que 

Thompson descreve os catálogos de venda e os cartazes, o videogame se insere como um 

modo de raciocínio, a comunicação possível já se baseia na existência dessa nova mídia. 

 Pensemos então nos aspectos mencionados anteriormente. A ligação mecânica que o 

videogame implementou entre o conteúdo e o indivíduo foi uma implementação muito mais 

revolucionária do que aparatos similares como os botões do rádio ou o controle remoto da 

televisão. Vemos cada vez mais o desenvolvimento de interfaces interativas onde a essência 

desse linkestabelecido pelo videogame se manifesta, é o caso, por exemplo, dos tablets e dos 

smartphonesque temos atualmente. Esses aparelhos se popularizaram de uma maneira tão 

rápida, pois, entre outros fatores, a ideia do manejamento dinâmico do conteúdo já existia no 

videogame, não por menos, muitos dos jogos produzidos atualmente são para esses 

dispositivos, o aspecto e o modo como utiliza-lo já estão interiorizados lá. 

 Essa própria questão da ligação mais acentuada entre o indivíduo e a mídia do 

videogame no remete ao segundo aspecto, o do jogar. A mídia do videogame é por excelência 

uma mídia interativa, mas não no sentido raso de participação, afinal, ao folear um livro, ao 

mudar de canais, essas atividades também são interativas. Então onde o videogame se 

diferencia? A interação do videogame é uma interação participativa, onde o jogador e suas 

decisões influenciam no conteúdo dos jogos e de como ele é absorvido, ou seja, não estando 

limitado apenas a uma interação mecânica ou sem importância. É por meio do jogar que o 

indivíduo consegue se desbravar na mídia, caso ele tome uma postura passiva diante do 

videogame ele simplesmente não receberá informação, o jogo não acontece, não flui, ou seja, 

o jogo acontece apenas enquanto jogo, enquanto atividade engajada dos indivíduos. 

 Nesse mesmo sentido, também vamos de encontro ao terceiro aspecto do videogame, o 

do auto assistir-se. Nos dispositivos citados anteriormente assim como na grande maioria dos 

dispositivos digitais atuais, os indivíduos tem que lidar com interfaces, logins, avatares, entre 

outras ferramentas que buscam representar ou indicar o indivíduo naquele dispositivo. O 

videogame amplia esse ponto, onde ele deixa de ser apenas uma questão de identificação do 

indivíduo e passa a significar a capacidade e a habilidade do indivíduo. Em outras mídias, 

como o cinema por exemplo, mesmo um indivíduo que não possua um estudo critico sobre 

cinema pode  assistir ao filme que bem pretender sem que haja alguma intromissão em relação 

a capacidade dele de compreender ou não o filme. No videogame, o jogador é constantemente 
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lembrado de sua habilidade, seja por meio de pontuações presentes na tela, seja por conquistas 

ou títulos que o jogador recebe, seja pela comparação com outros jogadores, o indivíduo que 

está diante de um videogame está sempre a observar sua capacidade e a refletir sobre ela, ele 

não é só responsável pelo sucesso ou avanço do game, como ele está sempre assistindo o seu 

sucesso ou fracasso. Dessa forma, o conteúdo presente no videogame não está limitado à ideia 

que o produtor quer transmitir ao receptor, mas ela passa pela critica do auto assistir-se do 

jogador e de como ele avalia o jogar dele em meio a esse conteúdo. 

 Tendo essas definições e esses aspectos em mente, podemos fazer um exercício de 

imaginação e tentarmos criar uma imagem de um indivíduo frente ao videogame. Peguemos 

um jogo de guerra como Medalof Honor ou Battlefield, por exemplo. O jogador é colocado na 

pele de um personagem, em um ambiente gerado digitalmente, junto a outros personagens. 

Ele é introduzido nesse ambiente por meio de uma história ou diálogo, e logo se vê tendo que 

tomar decisões e agir para seguir em frente. Se o jogador não fizer nada, o jogo ficará 

estagnado, nada acontecerá. Uma vez que o jogador resolve agir, ele então tem que absorver 

as informações que o jogo esta transmitindo ao mesmo tempo em que deve cumprir os 

objetivos e desafios que lhe são impostos. No caso do jogo de guerra, o jogador deverá decidir 

entrar saltar, correr, ir para um lado ou para o outro, atirar, se esconder, entre outras ações, 

tendo cada uma dessas ações uma repercussão no jogo, e é dai que vem o senso de 

participação e de interação, o jogador, por meio do link estabelecido pelo controle, vê suas 

ações acontecendo, ele observa como jogo responde as suas decisões, e também vê se suas 

ações foram corretas ou não. 

 Além disso, trabalhando o exemplo de um jogo de guerra ainda, o jogador está, entre 

ações e desafios, recebendo várias informações, como onde se passam os acontecimentos, se 

ele tem inimigos, quem são eles, porque eles são os inimigos, ou seja, os indivíduos ao 

jogarem um videogame estão sempre recebendo informação e desempenhando ação. Dessa 

forma, o videogame procurar sempre alinhar o conteúdo que ele pretende transmitir aos 

modos de agir do jogador, o que gera uma forma única de transmissão de informação e 

conteúdo. Em um jogo de guerra, onde o objetivo é destruir um inimigo, o videogame criará 

um contexto que envolve tiros, combate, inimigos, entre outros. Da mesma forma que, se um 

mesmo jogo de guerra, quisesse passar uma ideia de conscientização, ele criaria outro 

contexto em que as ações e a história do jogo buscariam esse objetivo. 

 Assim vemos que o videogame, no nível de avanço tecnológico e representacional que 

ele atingiu, consegue guiar os indivíduos em uma espécie de comunicação-ação. Ao delimitar 
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ações possíveis, ele cria caminhos possíveis, esses caminhos possíveis serão as informações e 

os tipos de conteúdo que cada videogame pretende passar ao indivíduo. Os alcances e efeitos 

desse tipo de comunicação ainda devem ser discutidos e pesquisados, mas a ideia geral de que 

o videogame apresenta essa nova forma de comunicação e de que essa nova forma de pensar 

está se tornando mais difundida é latente. 

 

Conclusão 

 Temos que ter em mente que o reconhecimento do videogame como uma nova mídia 

presente na sociedade é irrefutável. A grande questão que fica dessa ideia é a compreensão 

dos efeitos e das influências do videogame na sociedade e no indivíduo. Devemos procurar 

entender como o videogame é utilizado, quem o utiliza, quem o desenvolve, assim como o 

que de fato é um videogame e o que não o é. 

 Neste trabalho, procura-se estabelecer a conexão com a ideia e o potencial do 

videogame com aquilo que conhecemos como mídia. Aqui, revela-se não só que o videogame 

possui os aparatos para transmitir mensagens e conteúdos, mas busca-se também a ideia de 

mídia como uma moldadora da própria mensagem e da forma de pensar dos indivíduos, o que, 

ao se ter como pressuposto em uma análise como essa, torna a reflexão sobre o videogame 

como uma mídia de comunicação em massa mais importante. 

 Aqui, além dessa tentativa de relacionar o videogame com a ideia de mídia, também se 

desenvolve uma reflexão sobre os aspectos próprios do videogame e de como esses aspectos 

revelam a natureza do mesmo e de como as informações e o conteúdo podem e são 

trabalhados nesse tipo de mídia, afim de não enquadrarmos o videogame como uma mídia 

pelo simples fato de ele servir como meio de comunicação, mas destacando como ele altera a 

própria comunicação. 

 Esses dois pontos são apenas a ponta de questões muito mais complexas, mas que, sem 

sombra de dúvidas, fornecem um excelente material de reflexão e podem ser utilizados como 

ponta pé para discussões a cerca da estrutura da mídia, da relevância cultural do videogame, 

dos novos modos de comunicação e socialização, sobre a influência dos videogames nos 

jovens, entre centenas de outros tópicos de um tema tão recente e que carece e merece mais 

atenção. 
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Entrando no mundo das séries televisivas: antecedentes e especificidades
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Resumo 

O presente artigo pretende apresentar uma perspectiva para a análise das séries televisivas, 

destacando seus antecedentes e especificidades narrativas. Na primeira parte, traça-se um 

sucinto panorama sobrea herança legada pela literatura de folhetim e do melodrama. 

Posteriormente, apresentam-se, baseado nos autores pesquisados, características consideradas 

como próprias desse tipo de narrativa serial, que atuam na construção de sua sofisticação e 

complexidade. 

 

Palavras-chave: Narrativas; séries de TV; complexidade 

 

 

Introdução 

Há algum tempo as séries televisivas tem afirmado sua popularidade em todo o 

mundo. Os telespectadores desse tipo de narrativa se multiplicaram e se impõem no cenário 

da cultura. Eles discutem, se manifestam, mostram seu entusiasmo sem temer qualquer crítica. 

Pode-se dizer que tal despertar global acontece a partir dos anos 1990, quando obras de 

fôlegoaparecem na TV americana e se transformam em êxitos mundiais. Contudo, como cita 

Cássio Starling, o alto padrão que se conhece hoje já aparece gestado nos anos 80, “marcado 

por uma profusão de novas séries, os chamados ‘dramas de qualidade’” (2006, p.26). 

Nos Estados Unidos, já em 1995, o New York Times atenta para o fato de que as 

séries já haviam se tornado mais criativas e interessantes que o cinema (ESQUENAZI, 2011, 

p.8). Análises mais recentes mantém esse mesmo tom, agora com mais decisão. Devido à 

forte concorrência entre produtoras e canais pela atenção do público, na TV não há limitação 

de assuntos. Pode-se falar sobre sexo, política e religião, temas sempre espinhosos, de forma 

ousada, pois o interesse é sempre “roubar” os espectadores alheios, enquanto se mínguam 

cada vez mais os roteiros originais em Hollywood
276

.  

Pode-se dizer que os estudos recentes sobre têm procurado construir um arsenal 

metodológico que possa avaliar melhor essas narrativas. Marcel Viera (2013) fala de uma 
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“cultura das séries” e distingue três condições epistemológicas para investigar o lugar 

destacado que a ficção serial atual ocupa nas duas últimas décadas: 

 

a primeira condição é a que chamamos de forma, e está ligada tanto ao 

desenvolvimento de novos modelos narrativos, quanto à permanência e à 

reconfiguração de modelos clássicos, ligados a gêneros estabelecidos como a 

sitcom, o melodrama e o policial. A segunda condição está relacionada ao 

contexto tecnológico em torno do digital e da internet, que impulsionou a 

circulação das séries em nível global, para além do modelo tradicional de 

circulação televisiva. A terceira condição se refere ao consumo desses 

programas, seja na dimensão espectatorial do público, através de 

comunidades de fãs e de estratégias de engajamento, seja na criação de 

espaços noticiosos e críticos, vinculados ou não a veículos oficiais de 

comunicação como grandes jornais e revistas, focados nas séries de televisão 

(p.3-4) 

 

Podemos reunir aessa análise a abordagem do sociólogo Jean-Pierre Esquenazi (2011), 

que sustentaa possibilidade de entrar de várias maneiras no mundo das séries: trabalhando-as 

junto ao público por meio de análises de recepção ou abordar os novos problemas 

narratológicos trazidos pelas mesmas.Esse trabalho pretender cotejar, de forma introdutória, o 

último ponto citado. Assim, de certa forma, estabelece-se também a vinculação com a 

primeira condição (formal) apresentada por Marcel Vieira.  

Inicialmente, se abordará a literatura de folhetim, cujo modo de publicação é a base da 

narrativa sincopada, e a inscrição do formato no interior do grande movimento da narrativa 

popular e dos seus gêneros essenciais; depois, se discorrerá sobre motivos que levam críticos 

a falar em sofisticação e complexidade das séries, apoiado em duas categorias que Esquenazi 

apresenta como especificamente pertencentes à narrativa serial – o que ele denomina de 

profusão ficcional e exploração da intimidade. 

 

A gestação: o sucesso do folhetim 

A literatura ofereceu o esqueleto e o princípio central de funcionamento para as séries 

de TV. A publicação do folhetim, narrativas cujos capítulos eram vendidos ao leitor de forma 

seriada em jornais e revistas, consolidou uma forma de consumo interessante para a sociedade 

da era industrial que se constituía ao longo do século XIX. “A estrutura em capítulos já era 

padrão em romances, mas na medida em que nela se acentua a temporalidade, com a entrega 

de segredos ao leitor de forma regular, se consolida uma fidelidade à base da tensão e da 

atenção” (Carlos, 2006, p.9). 
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Na origem, o chamado romance-folhetim designa uma nova concepção de lançamento 

de ficção, independente do autor ou do campo que abranja. Nasceu na França, na década de 

1830, concebido por Emile de Girardin, que percebeu, na época de consolidação da burguesia, 

“o interesse em democratizar o jornal, a chamada grande presse, e não mais privilegiar os que 

só podiam pagar por caras assinaturas” (MEYER, 2005, p.30).  

O folhetim é então inventado pelo jornal e para o jornal. O significado original do 

termo designava um lugar preciso da publicação: o rez de chausée – rés-do-chão, rodapé – 

geralmente o da primeira página. Tinha a finalidade precisa de ser um espaço vazio destinado 

ao entretenimento.  

 

Aquele espaço vale-tudo suscita todas as formas e modalidades de diversão 

escrita: nele se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, se propõem 

charadas, se oferecem receitas de cozinha ou de beleza; aberto às novidades, 

nele se criticam as últimas peças, os livros recém-saídos – o esboço do 

Caderno B, em suma. E, numa época em que a ficção está na crista da onda, 

é o espaço onde se pode treinar a narrativa, onde se aceitam mestres e 

noviços do gênero, histórias curtas ou menos curtas e adota-se a moda 

inglesa de publicações em série se houver mais textos e menos colunas. (...) 

Título geral desse pout-pourri de assuntos, que Martins Pena chamaria de 

“sarrabulho lítero-jornalístico”: vairietés, ou mélanges, ou feuilleton. Mas 

esse último, repita-se, designando essencialmente o espaço na geografia do 

jornal e seu espírito. (IDEM, p. 57-58) 

 

Com as inovações das técnicas de tipografia e barateamento das ilustrações, vão se 

multiplicar as publicações que são extensões dessa primeira “vocação recreativa do folhetim”. 

Logo não se demoraria a perceber as vantagens financeiras do empreendimento, e o feuilleton 

ganha o espaço de honra. A palavra então está pronta para ganhar os seus novos significados.  

 

Com os dois novos jornais (La Presse, do pioneiro Girardin, e Le Siècle, que 

o pirateou de saída) vai se ampliar o campo semântico da famigerada 

palavra. Lançando a sementeira de um boom lítero-jornalístico sem 

precedentes e aberto a formidável descendência, vai-se jogar ficções em 

fatias no jornal diário, no espaço consagrado ao folhetim vale-tudo. E a 

inauguração cabe ao velho Lazarillo de Tormes: começa a sair em pedaços 

cotidianos a partir de 5 de agosto de 1836. A seção Varietés, que de ínício dá 

título à novidade, é deslocada, com seus conteúdos polivalentes, para 

rodapés internos. A receita vai se elaborando aos poucos, e, lá pelos fins de 

1836, a fórmula “continua amanhã” entrou nos hábitos e suscita 

expectativas. Falta ainda fazer o romance ad hoc que responda às mesmas, 

adaptado às novas condições de corte, suspense, com as necessárias 

redundâncias para reativar memórias ou esclarecer o leitor que pegou o 

bonde andando. No começo de 1840, a receita está no ponto, é o filé mignon 

do jornal, grande isca para atrair e segurar os indispensáveis assinantes. 
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Destinado de início a ser outra modalidade de folhetim, o então chamado 

folhetim-romance vai se transformar no feuilleton tout court. (IDEM, p.59) 

 

As palavras da própria Meyer deixam mais claro o que foi afirmado anteriormente. 

Essa nova forma de ficção brota então de puras necessidades jornalísticas. As histórias já 

existiam, mas o “pulo do gato” foi publicá-las em fatias para se ganhar dinheiro com isso. O 

sucesso da fórmula vai acabar por generalizar o modo de publicação da ficção, quando 

praticamente todos os romances passam a ser publicados nos jornais ou revistas no formato de 

folhetim. Contudo, a autora faz um alerta importante. “Mas se todos os romances, em média, 

passam a ser publicados em folhetim, nem todos são romances-folhetins” (IDEM, p.60). 

A fim de exemplo, Meyer afirma que o já consagrado à época Alexandre Dumas, 

romancista e homem de teatro, é o responsável por descobrir o essencial da técnica do 

folhetim. Ele mergulha o leitor no meio da história, cria diálogos vivos, personagens 

tipificados, tudo isso aliado a um senso preciso de corte de capítulo. Sua primeira obra nesse 

formato é Capitaine Paul, lançada em 1838. O resultado para o jornal foi um aumento de 5 mil 

assinaturas suplementares em três meses.   

 

(...) data daí o império do folhetim. A partir de então, não se trata mais, para 

o romance folhetim, de trazer ao jornal o prestígio da ficção em troca da 

força de penetração deste mas, pelo contrário, é o romance que vai devorar 

seu veículo. Este passa a viver em função do romance. (IDEM, p.61) 

 

Ao longo se sua obra, Meyer se dedica a explicar e destrinchar o que são esses 

“folhetins folhetinescos”, que a autora trabalha como um gênero específico, detalhando suas 

origens e sucesso, seus modos de recepção e suas etapas e temáticas predominantes na 

história. A nós, no âmbito do cotejo com as séries de TV, interessam os apontamentos 

apresentados sobre sua origem para que se tenha a compreensão que a narrativa sincopada, 

mesmo sendo uma inovação antiga,ao ser adaptada ao nosso tempo e meios nunca perdeu a 

forma e o sucesso. 

 

A herança melodramática 

Depois da breve apresentação dos primórdios da narrativa serial, é hora de 

destacarmos outra herança importante, baseando-se na análise de Jean-Pierre Esquenazi. Para 

o sociólogo, as séries são herdeiras dos gêneros criados no século XIX, especialmente o 

melodrama. Os produtores dos programas seriais são os descendentes dos romancistas e 

dramaturgos, criadores de aventuras e de romances daquela época. 
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Os profissionais atuais herdaram, por conseguinte, um imenso capital simbólico, o que 

Esquenazi denomina como ficção popular - designando o tipo de enunciação tratada e o 

público visado pelos objetos produzidos, sem levar em conta o meio utilizado. O surgimento 

desta tradição está, grosso modo, ligado à era industrial e à emergência de um público 

alfabetizado, que dispõe de algum tempo ou dinheiro para ler romances e assistir espetáculos 

de teatro.  

Para tratar dessa herança, Esquenazi toma como base “A Imaginação Melodramática”, 

análisepioneira de Peter Brooks. No prisma dessa obra, o surgimento do melodrama é 

colocado como consequência da necessidade de se implantar uma nova ordem moral, aliado a 

um novo tipo de representação teatral, a serem recebidos por um mundo abalado pelo 

Iluminismo e despido dos ditames do Sagrado. Seus motivos, fundamentos e formas 

trabalharão nesse sentido. O gênero é então uma resposta à perda da visão trágica. 

 

Evidentemente, o melodrama não podia romper com toda a organização 

antiga do mundo. Por exemplo, o mundo melodramático está também 

fortemente polarizado entre as noções de bem e mal; mas o bem não está 

situado num céu livre de qualquer impureza, mas sim misturado num certo 

número de virtudes identificáveis em alguns indivíduos que partilham a 

nossa realidade concreta. (ESQUENAZI, 2011, p.76) 

 

Em termos estruturais, como explica Huppes (2000), o melodrama é uma composição 

muito simples. Bipolar, estabelece contrastes em nível horizontal e vertical.  

 

“Horizontalmente, opões personagens representativas de valores opostos: 

vício e virtude.No plano vertical, alterna momentos de extrema desolação e 

desespero, com outros de serenidade ou de euforia, fazendo a mudança com 

espantosa velocidade. Em geral o polo negativo é mais dinâmico, na medida 

em que oprime e amordaça o bem. Mas, no final, graças à reação violenta, 

que inclui duelos, batalhas, explosões, etc., a virtude é restabelecida e o mal 

conhece exemplar punição. O movimento representa uma confirmação da 

boa ordem: aquela que deve permanecer de agora para sempre. (p.27) 

 

Diante dessa estrutura basicamente imutável, Esquenazi trata a intriga do gênero como 

um drama da cegueira, pois há sempre uma virtude a ser ensombrada (a pureza da 

personagem principal), mas depois reconhecida no final. O caráter terrestre do melodrama, 

portanto, não faz dele um confronto psicológico.  

 

O bem e o mal, embora sejam encarnados por indivíduos que partilham 

nosso cotidiano, representam ao mesmo tempo forças sociais que lutam 

duramente entre si. O combate trágico entre deuses e demônios transforma-
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se numa batalha pela definição do laço social, em que o individualismo e a 

avidez se opõem à virtude. (ESQUENAZI, 2011, p.76) 

 

O núcleo melodramático se articula então em códigos mundanos, que devem ser 

rapidamente identificados pelo espectador. O melodrama é enfático por necessidade 

narratológica, não por gosto. Todas as características deste gênero, feito para o olhar, são 

formas melhor adaptadas ás questões narrativas tratadas. A identificação com as personagens 

e a criação da empatia sentimental é essencial, já que o mal entendido inicial ocorre devido a 

erros de identificação. Brooks atenta para a função social do melodrama, que se transforma no 

principal modo da descoberta, da manifestação e da eficácia do universo moral fundamental 

na era da dessacralização. O gênero não seria então uma forma ficcional medíocre ou 

subalterna, mas uma tentativa de responder às mudanças sociais em curso.  

A hipótese de Esquenazi é a de que toda literatura popular moderna consiste em 

apropriações variadas da estrutura e das personagens melodramáticas. Essa extensão do 

melodrama feita por Brooks, de um delimitado gênero a um sistema de produção de sentido 

necessário e profundo, seria o princípio gerador das variadas histórias que consumimos hoje. 

Dialoga-se com a tradição melodramática, mesmo quando queremos revisá-la ou negá-la (ver 

ESQUENAZI, 2011, p. 84-90), tem-se nela um horizonte de interpretação, ou melhor 

dizendo, um forma primordial de organização do relato. 

Além do melodrama, Esquenazi destaca outro ponto determinante para a tradição da 

ficção popular. A partir de 1860, a estabilização da sociedade burguesa e contrastes mais 

evidentes entre vida pública e vida privada, principalmente, geram duas grandes tensões: a 

divisão entre gêneros masculinos e femininos será ainda mais radical do que a divisão entre 

gêneros considerados baseados na ilusão e os realistas. 

 

Por um lado o policial, o fantástico e a ficção científica e, por outro, o 

romanesco e o sentimental, etc., terão suas próprias normas e critérios e 

serão associados a públicos relativamente especializados. Não se trata 

apenas de dispersão, mas também de hierarquização: os gêneros realistas e 

masculinos, frequentemente associados, serão valorizados em detrimento dos 

gêneros femininos e sentimentais (ainda que todos os gêneros populares 

conservem traços de sua origem melodramática). (IDEM, p.78)  

 

Destarte essas diferenças citadas, o autor apresenta o que considera três fatos 

primordiais quanto ao desenvolvimento comum da ficção popular: 1- o sucesso extraordinário 

do qual sempre gozou; 2 – uma definição dos gêneros que nunca foi fixa ou estável, com 

relações sempre suscetíveis de transformações e influências, até mesmo com subdivisões em 
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um mesmo gênero; e 3 – a evolução dos gêneros parece sempre estar ligada ao 

desenvolvimento social e político. Certas práticas caem em desuso quando se produzem 

tomadas de consciência ou evoluções sociais marcantes. 

 

A fórmula da série é sua alma 

O destaque do tripé anterior é válido porque, quando as séries nascem, já existe uma 

tradição viva e consolidada de gêneros contemporâneos no cenário da narrativa popular. E o 

diálogo com essa tradição não é de uma herança direta com seus protótipos do século XIX, 

obviamente. Por isso, para situar a série nesse universo, Esquenazidefine que o importante 

para a mesma é sua fórmula, ou seja, o modo como ela vai apropriar e se dispor de 

determinado gênero. Importa não o argumento, “mas a máquina de fabricar argumentos, não o 

conjunto das personagens, mas a reserva de modelos de personagens, não a encenação, mas a 

definição de um quadro de encenação” (ESQUENAZI, 2011, p.81).  

Nesse cenário, Esquenazi define dois níveis para o termo gênero. O primeiro, o gênero 

como forma, denota a combinação narrativa que o caracteriza, independente (ou 

relativamente) dos universos sociais onde é criado; o segundo, o gênero situado, poderia 

designar manifestações específicas de um gênero no interior de uma expressão como o 

“gênero melodramático francês de inícios do século XIX” ou “o policial americano do 

período entre duas guerras”. 

A ideia de fórmula nasce da junção do gênero como forma – ou seja, “não situado” - e 

o campo das séries televisivas. É a bíblia dessa forma narrativa, baseada na criação de um 

modelo estável, pois uma ficção serial é composta de um grande número de narrativas 

situadas de forma mais ou menos análoga (seus vários episódios). Nas palavras de 

Esquenazi,uma fórmula trabalha “como um conjunto de especificações narrativas que 

determinam uma utilização característica de um gênero. Cada fórmula representa uma matriz 

capaz de engendrar encarnações análogas de um modelo genérico particular” (IDEM, p. 83).  

A noção de fórmula permite compreender como uma série utiliza as estruturas 

narrativas de um gênero de modo frequentemente original. Para finalizar, essa noção resulta 

da ancoragem do gênero: certos elementos são fixados, enquanto outros permanecem 

variáveis. Na prática: 
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Que traços do gênero policial são fixados pela forma de Columbo
277

?Em 

primeiro lugar o protagonista, recorrente, está perfeitamente desenhado. O 

seu caráter, o seu estatuto e o seu universo social estão definidos. Em 

segundo, a forma da narrativa é delimitada por uma associação precisa da 

associação entre a história do crime e a história da investigação: o espectador 

começa por descobrir a perpetração do crime e a encenação preparada pelo 

assassino; esta não engana o tenente Columbo, que segue os passos do 

assassino e a quem não confia com malícia as suas dúvidas; acaba por 

apanhá-lo e destruir-lhe o álibi. Como acontece em qualquer série, a fórmula 

de Columbo institui a permanência de um esquema e de um ritmo narrativos. 

Alguns elementos que pertencem mais especificamente à linguagem 

audiovisual são também fixados (...). A tonalidade dos elementos imutáveis 

da fórmula circunscreve também o campo de variabilidade da série. Por 

exemplo, nem todos os crimes entram no esquema de Columbo. O tenente 

não lida com criminosos recorrentes nem com homicidas de bairros mal 

afamados. Para que sua estratégia e a encenação específica funcionem, é 

necessário um adversário concebido à sua altura: o tenente Columbo só 

enfrenta criminosos prestigiosos e astuciosos, que cometem crimes, mas não 

querem perder sua posição social. (IDEM, p.83)  

 

Pode-se concluir, por fim, que o estabelecimento de uma fórmula permite uma relação 

bem identificada com um gênero ou mais, com os quais dialoga. Na parte final do trabalho, 

serão analisadas algumas características formais colocadas pelos autores como propriedades 

específicas das séries televisivas, o que dá a riqueza singular pelas quais essas narrativas vêm 

sendo reconhecidas.  

 

A construção da complexidade 

O que significa falar de complexidade quando se trata das séries de TV? Carlos (2006) 

explica que já nos anos 50, a pioneira série I Love Lucy, ao incorporar o tempo como 

dimensão básica da narrativa, incorpora uma dimensão até então ausente. A gravidez e o 

nascimento do filho da atriz Lucille Ball, criadora e estrela do show, é transformada por um 

golpe de mestre em um acontecimento da narrativa. 

 

A entrada em cena de Ricky Jr não teve, evidentemente, o efeito que teria 

hoje num reality show, em que tal procedimento serviria mais para alimentar 

a confusão de público e privado. Sua importância está em demarcar um 

ponto de mutação, uma marca na história, que passa a ser compreendida 

como a de personagens que se desenvolvem. I Love Lucy confere uma nova 

qualidade a seus personagens: ela os inscreve na mesma duração, na mesma 

relação com o tempo que seu espectador. A série de TV deixa então de ser 

um simples ersatz de cinema, rádio e teatro para se tornar um processo 
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Série produzida pela NBC, criada por Richard Levinson e William Link. Foi exibida ao longo de 13 

temporadas, entre 1971 e 2003. O papel do tenente Columbo foi encarnado pelo ator Peter Falk. Ganhadora de 

dois globos de ouro. Em junho de 2013, foi incluída na lista dos 101 melhores programas roteirizados de todos 

os tempos, feita pelo Sindicato dos Roteiristas Americanos, na 57ª posição. 
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narrativo único, que inclui insensivelmente – mas inelutavelmente – o triplo 

envelhecimento do personagem, do ator e do espectador. (p.15) 

 

Esta será a base principal do sucesso das séries, na concepção do autor, seja na visão 

da crítica ou do público. É o que dá complexidade às estruturas narrativas. Nos anos 70, o 

imenso sucesso da série Dallas
278

 se deve à ressurreição do “velho tempo” como elemento 

dramático. A partir da segunda temporada, os roteiristas transformaram a série em um 

“autêntico folhetim, impondo a necessidade de o público acompanhar toda semana um 

capítulo para acompanhar as reviravoltas do enredo” (IDEM, p.25). Os episódios não eram 

compostos apenas por tramas fechadas e independentes umas das outras. Dallas conquista o 

público com um recurso que será usado por todos os que virão depois: a memória. A extensão 

do tempo é usada como elemento para construir complexidade. 

 

Pode-se perguntar: o que haveria nisto de tão inovador que não estivesse 

sendo usado pelos autores de novelas brasileiras desde os primórdios? A 

resposta é: nenhuma novela brasileira teve duração de 14 anos. A longa 

duração, com a possibilidade de se estender em várias temporadas, é que 

serve de princípio eficaz para a complexidade. Ela permite aos criadores de 

séries ampliar o número de personagens, desenvolver suas personalidades, 

temperamentos e ações em um nível extremo de detalhe e, ao mesmo tempo, 

estabelecer inúmeros laços dramáticos entre eles. (IDEM. p.26) 

 

Esquenaziestrutura basicamente as mesmas ideias ao apresentar duas propriedades 

narrativas que considera específicas das séries: o que ele chama de profusão ficcional e a 

descrição intimista. A singularidade atua no sentido de as condições de profusão e difusão das 

séries “funcionarem como um catalisador espontâneo dessas propriedades” (ESQUENAZI, 

2011, p.137).  

Como já foi demonstrado, as séries têm tempo para enriquecer progressivamente seu 

mundo ficcional. O texto usa cada linha ou cada imagem para completá-lo, “mobiliá-lo”, 

sempre de forma eficaz. E aqui é evocada mais uma vez a vantagem ligada à duração sobre os 

outros gêneros. As séries podem consolidar pacientemente a sua textura nos três planos da 

quantidade, da credibilidade e da qualidade que caracterizam, segundo LubomirDolezel, os 

mundos ficcionais”(IDEM, p.137-138). Eis como o autor as detalha: 
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Série criada por David Jacobs e exibida entre os anos de 1978 e 1991. Exibida originalmente pela rede CBS, a 

trama conta a história de duas famílias rivais que permanecem em disputas por mais de 30 anos. Planejada 

inicialmente para ser uma minissérie, acabou se tornando um dos maiores sucessos da televisão americana e hoje 

é considerada um clássico.  
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 as séries podem aumentar quase indefinidamente o número de personagens e 

aperfeiçoar as características ou modelar os temperamentos dos mesmos ao 

longo das suas participações na ação; 

 ao multiplicarem as personagens, multiplicam também os pontos de vista 

possíveis sobre o mundo ficcional e enriquecem-no com outras tantas 

perspectivas. Aquilo a que Dolezel chama “autenticação” do universo ficcional 

reforça-se e aumenta-lhe a credibilidade; 

 por último, podem aumentar a sua “enciclopédia ficcional”: a narração pode 

seguir caminhos imprevistos e geralmente férteis que justificam o catálogo dos 

lugares, ações e personagens propostos pelos fãs. 

Essa profusão ficcional, ou plenitude do universo ficcional, mostram que as 

transformações nesses mundos ficcionais não são meramente expansivas ou substitutivas: sua 

sucessão enriquece a memória das séries. E cada personagem não é apenas “um caráter 

geralmente tipificado e facilmente reconhecível pelos telespectadores; torna-se uma figura 

carregada de uma história pessoal cada vez maior à medida que a série se desenvolve” 

(IDEM, p. 141).  

A outra especificidade apontada por Esquenazi é o gosto pelo íntimo por parte das 

séries. Intimidade não pode ser confundida com vida privada ou sentimento. Trabalhando com 

definições de sociólogos, elea define como o trabalho contínuo de coordenação entre imagem 

pública e a presença de uma continuidade pessoal.  

 

A presença de uma variação entre a minha presença face à comunidade 

social, ou as minhas presenças sucessivas face a vários tipos de comunidades 

sociais e a minha própria tentativa de os unificar dá origem ao sentimento de 

intimidade e necessita da sua manutenção (IDEM, p.139).  

 

A possibilidade de oferecer esse espetáculo da intimidade, compreendido como a 

representação das diferenças entre a pessoa e seus papéis (privado, social e profissional), é 

uma das mais extraordinárias da ficção. 

O longo tempo do qual as séries dispõem cria o gosto pela intimidade. No início, a 

personagem deve ser tipificada e estável, para facilitar o reconhecimento por parte dos 

telespectadores. No entanto, ele deve também evoluir e, eventualmente, transformar-se, para 

não se repetir e nem aborrecer. Os encontros com outras personagens, as projeções de 

personalidade na ficção, o jogo das ações e reaçõesaumenta nosso conhecimento da 

intimidade de cada uma delas. Esse espetáculo, como vem sendo frisado, é um privilégio da 
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ficção. “A realidade nunca dos dá acesso à intimidade dos outros nem representa nossa 

própria intimidade senão por projeção. Mas a narrativa ficcional não é travada por essas 

limitações” (IDEM, p.144). 

A união desses fatores leva Esquenazi à conclusão de que o que a narrativa serial 

permite acentuar é a singularidade de uma personagem.  

 

Se é verdade que cada autor de ficção deve propor personagens acessíveis à 

leitura e, portanto, suficientemente tipificadas, utiliza depois todo seu 

romance ou todo o seu filme para a particularizar. Os criadores de séries 

dispõem não só de grande número de horas de emissão, como também de 

uma difusão fragmentada, estendida por vários anos, que dá aos 

telespectadores todo o tempo necessário para compreender e aceitar a 

evolução das personagens. As narrativas seriais podem avançar, bifurcar-se, 

voltar atrás, saltar para a frente ou mudar de direção quando os públicos já 

assimilaram alguns dos traços específicos que caracterizam as suas 

personagens (IDEM, p.151-152) 

 

Pode-se adicionar como última peça colaborativa à construção da complexidade a 

expansão do efeito realista que os roteiristas conseguiram aplicar nas séries. Realismo aqui 

não deve ser entendido apenas como “naturalismo” ou ausência de fantasia. Essa opção deve 

ser vista como um recurso que torna mais rico o “storytelling”. “Para ganharem proximidade 

com a ‘realidade’, as histórias narradas buscam no realismo da cena e na duração seus dois 

pontos de sustentação” (CARLOS, 2006. p. 42). 

O realismo então não se constitui como mera cópia da realidade, mas como um tipo de 

discurso “que obedece a regras estritas, não se pautando pela exatidão ou conformidade com o 

nosso mundo, mas pela impressão que causa por um narrador que conhece seu ofício” (JOST, 

2012, p.42). Muitas vezes, as séries remetem a um mundo desconhecido que elas tornam 

acessível ao espectador.  

Há, consequentemente, duas atitudes possíveis face ao realismo, explica Jost: a 

restituição e a invenção. A primeira parte da ideia  

 

de que realismo quer dizer copiar a realidade, restituí-la com a maior 

fidelidade possível. A segunda também é direcionada à realidade, mas visa, 

entretanto, fazer com que o espectador conheça aquilo que ele 

necessariamente não conhece; ela lhe dá, portanto, como brinde um 

benefício simbólico: descobrir a realidade que o circunda, inventá-la como 

se inventa um tesouro (IDEM, p. 46-47). 
 

De certa forma, as séries trabalham com essas duas abordagens do realismo, que 

tornam melhores e mais impactantes as histórias. Segundo Jost, seguindo com essa reflexão, a 
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primeira via de acesso à ficção é a atualidade, que também opera em uma dupla face: a 

dispersão e a persistência. A dispersão trabalha como a “espuma do dia, a aparição e 

desaparição de todos esses acontecimentos, pequenos ou grandes, que a atravessam a vida das 

pessoas e das mídias no cotidiano” (IDEM, p.28). Quando se fala de persistência, se quer 

dizer que atual é aquilo que persiste, “aquilo que os telespectadores, sejam eles americanos ou 

não, sentem como contemporâneo. O presente infla-se para construir uma duração muito mais 

longa, um tipo de banho de imersão no qual está mergulhado o mundo” (IDEM, p.29). 

Jost confirma sua análise recorrendo aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 

ocorridos nos EUA. O fato funciona como uma nova fronteira que agrupou, depois de uma 

dezena de anos, em uma mesma comunidade, jovens e menos jovens; opera ainda como um 

ponto de referência, uma forma de concepção do tempo no qual somos absorvidos. É comum 

observar nas séries várias referências a essa data, assim como às guerras que a sucederam. 

“Essa forma de reunir o público para além de seu próprio país é estranha para os roteiristas 

franceses, que se contentam em fazer uso da atualidade-dispersão” (IDEM, p.29). Já para os 

americanos, esse princípio não é novo: 

 

Se as séries americanas podem parecer tão próximas, apesar de sua 

estranheza, é por que elas se fundam em ideologias transnacionais, lugares 

comuns, que estão florescendo em muitos países: o complô (Bones, 24, 

Prison Break, Heroes); a rejeição das elites, colocando em destaque as 

manipulações (esses “bastardos de Washington que não fazem nada por 

nós”, “Ele não queixava muito quando jogou com o dinheiro desviado do 

contribuinte”, Prison Break). Mas o banho no qual estamos imersos explica 

também, e talvez, sobretudo, as reações dos personagens, dos quais funda a 

psicologia: ele motiva seus objetivos e, ao mesmo tempo, coloca o herói em 

uma situação que o espectador identifica como sua. (IDEM, p. 29-30) 

 

Um exemplo paroxístico, que ajuda a entender as colocações anteriores sobre o 

realismo, é o do primeiro episódio da terceira temporada da série The West Wing, filmado 

com urgência após o 11 de setembro e exibido três semanas depois. “Assim, o episódio não 

apenas incorporou o fato à ficção como também impôs uma interpretação política vigorosa, 

sob a forma de um libelo anti-ignorância” (CARLOS, 2006, p.44). 

Para finalizar, destaque-se que Carlos posiciona todas essas “armas narrativas”das 

séries como o uso eficaz do seu parentesco literário.  

 

Tal parentesco encontra-se menosno uso de recursos estilísticos eficientes 

apenas na linguagem escrita e mais na temporalidade, na extensão da 

narrativa, o que permite a seus autores desdobrar, recuar, multiplicar, 
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replicar linhas narrativas, personagens e características e, desse modo, 

alcançar o tal segredo da complexidade [destaque nosso]. (...) Como já 

apontava HoraceNewcomb, “a verdadeira relação com outros meios situa-se 

não com filmes ou com o rádio, mas com romances. A narrativa de TV, 

como a forma literária, pode oferecer um sentido de densidade muito mais 

amplo. Detalhes ganham importância bem devagar dentro de padrões 

repetidos de ação, muito mais que no modo imediato de outros formatos 

visuais. É esse sentido de densidade, construído ao longo de um período de 

tempo contínuo, que nos oferece um significado completo de um mundo 

inteiramente criado por um artista” (IDEM, p.35-36). 

 

Mas há um parentesco discreto que também não é de bom tom esquecer: é aquele com 

o velho folhetim, com seus prolíficos autores, homens com o poder de Pigmalião, que 

também criaram universos totais, como nos lembra Antônio Cândido. “A capacidade de 

concatenação dos folhetinistas é prodigiosa, e as suas epopéias de complicação são capazes de 

dar ao leitor o sentimento da vida e seus labirintos” (MEYER, 2005, p.11). A habilidade 

fabuladora dos criadores de séries continuam ainda aa atender essa demanda: a nossa 

necessidade de absorver mundos imaginários. 
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