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Prof. Dra. Rosana Maria Ribeiro Borges 

 

 Dentre as inúmeras temáticas inerentes à Linha de Pesquisa “Mídia e Cultura” do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), destacam-se os estudos da produção cultural, especialmente os que circundam os 

conteúdos, os discursos e os significados do que é disseminado por meio das instituições 

comunicacionais. Em termos gerais, as pesquisas debruçam-se na compreensão das relações do 

conteúdo simbólico midiático com os movimentos presentes no mundo contemporâneo e na 

vida das pessoas, ou seja, nas dinâmicas sociais, culturais, existenciais, econômicas, espaciais, 

territoriais, etc. Assim, esta Linha de Pesquisa atribui grande relevância à identidade e à 

diversidade cultural, bem como às hegemonias, ao multiculturalismo e à globalização que pode 

ser entendida como a própria sociedade em rede.  

 Nos anais do VII Seminário de Mídia e Cultura é possível ter contato com distintas 

reflexões a respeito dos conteúdos midiáticos e da cultura, por meio de análises que, direta ou 

indiretamente, dialogam com o tema geral SEMIC 2015, “Mídia e Desigualdade”. O SEMIC é 

um evento do PPGCOM/UFG que congrega o Seminário de Mídia e Cidadania e o Seminário 

de Mídia e Cultura. Esses, respectivamente, tiveram quatro e seis Grupos de Trabalho (GTs) 

que, juntos, contaram com quase uma centena de artigos submetidos. 

 O GT Comunicação, Cultura, Sociabilidade e Imaginário nas Organizações, 

coordenado pela professora Maria Francisca Nogueira, aglutina estudos que analisam as 

relações comunicacionais, as redes simbólicas e as políticas, gestões e estratégias de 

comunicação no ambiente organizacional e no mundo do trabalho. Dentre outros temas, os 

artigos apresentados enfatizam experiências em assessorias de comunicação, ações específicas 

voltadas para diferentes setores produtivos e suas interfaces com as práticas comunicacionais, 

com o consumo e com o atendimento nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor.  

 O GT Comunicação e Religiosidade, coordenado pelo professor Luiz Signates, que 

conta com a professora Ângela Moraes como relatora, apresenta pesquisas localizadas na 

comunicação e na cultura religiosa, bem como nas interfaces entre a comunicabilidade humana 

e os sistemas de religião, com foco tanto no campo midiático, quanto no social, no político, no 
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econômico e no cultural. Trata-se, portanto, de debates que apontam a produção simbólica da 

cultura na contemporaneidade perpassando por questões existenciais – como a cultura da fé – 

e por temáticas mais específicas, a exemplo do surgimento de mitologias, da construção 

discursiva religiosa que integra a imagem de políticos brasileiros e do sincretismo religioso. 

 O GT Corpo, Subjetividade e Gênero, coordenado pelas professoras Suely Gomes e 

Maria Luisa Mendonça, reúne a elaboração de conhecimentos que miram nos processos de 

elaboração e difusão de produtos midiáticos e relações contemporâneas que esses estabelecem 

com as subjetividades, as identidades, o corpo e os gêneros. Os textos apresentados versam 

sobre as abordagens e as práticas discursivas midiáticas, o envelhecimento, os corpos das 

mulheres, as identidades – e suas rupturas – a estética e o preenchimento existencial.  

 O GT Narratividade, Entretenimento e Tecnologia, coordenado pelo professor Daniel 

Christino, conta com temáticas inerentes às narrativas contemporâneas e suas interfaces 

tecnológicas, com especial ênfase nos gêneros literários presentes em diversas mídias. Assim, 

os artigos desse GT analisam tanto a imaginação melodramática no cinema, quanto a 

constituição de possíveis modelos narrativos transmidiáticos por diversos gêneros literários. 

Tudo isso contempla desde o filme “Her” à telenovela “Renascer”, mas também perpassa pelo 

debate sobre os refugiados na Europa, pela construção do imaginário científico no cinema e 

pelo feedback como fator comunicacional em “Hotline Miami”.  

 O GT Interfaces Comunicacionais, coordenado pelas professoras Rosana Maria Ribeiro 

Borges e Andrea Pereira dos Santos, abarca as possibilidades de interconexão e de 

interdisciplinaridade dos estudos das práticas comunicacionais. Os trabalhos apresentados 

dialogam com a interface da comunicação na Arquitetura; com a representação política na 

produção científica; com a representação do eu e a performance no documentário e com o 

direito à visibilidade e à dignidade da pessoa humana.  

 O GT Narrativas Midiáticas e Consumo, coordenado pelos professores Goiamérico 

Felício Carneiro dos Santos e Ricardo Pavan, evidencia as diferentes narrativas midiáticas, os 

elementos significadores do local e do global, os novos dispositivos, as reconfigurações textuais 

e de autoria, a produção social de sentidos e o consumo de produtos midiáticos. As pesquisas 

apresentadas envolvem reflexões sobre ciberacontecimentos, gênero, sexualidade, publicidade 

e propaganda, redes sociais, música alternativa, produção cinematográfica, crônicas e 

desigualdade social, narrativas imagéticas, humor racista, humor no rádio, telenovela e 

construção identitária e jogos eletrônicos virtuais. 
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 Boa leitura com os votos de que o compartilhamento do conhecimento produzido num 

ambiente científico e disseminado por meio dessa publicação contribua para a construção de 

um muito menos desigual, a começar pela edificação de discursos midiáticos mais próximos ao 

que se espera de uma ética comunicacional e profissional. 
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A Comunicação Interna E O Processo De Envelhecimento Nas Relações De 

Trabalho1 

 

Adriane Geralda Alves do Nascimento Cézar2 

Fleide Wilian Rodrigues Alves3 

Mayana Paula de Souza Santos4 

 

 

Resumo 

O presente artigo corresponde a uma revisão bibliográfica de conceitos importantes na 

compreensão do ato de envelhecer e de seus reflexos nas relações de trabalho e na comunicação 

nas organizações. Estas reflexões, fazem parte do estudo que está sendo realizado no doutorado 

desenvolvido no Programa de Sociologia, da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do grupo 

de estudo acerca do trabalho nas organizações. A intenção, nesse artigo, é apresentar os 

conceitos fundantes para esta etapa da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Trabalho. Envelhecimento. 

 

 

Introdução 

Este artigo apresenta parte da revisão bibliográfica de alguns dos conceitos fundantes 

para a investigação acerca da comunicação nas relações de trabalho das organizações. 

Especialmente, no que se refere ao processo de envelhecimento do trabalhador e nas relações 

com a proteção social e a aposentadoria. 

Em um estudo ainda em curso, é natural a incursão por conceitos importantes para a 

compreensão da temática em foco: a comunicação e o envelhecimento nas organizações. Para 

isso, ir a fontes precisas sobre os temas norteadores, se faz necessário. A importância de ir beber 

nessas fontes, é no sentido de compreender como se constitui e institui a etapa da aposentadoria 

para os trabalhadores que já atingiram o tempo e a idade necessária e “recusam-se a aposentar”. 

Observa-se que, por motivos vários, há neles o desejo de continuar no ofício.  

Diante dessa problemática, levanta-se algumas causas que podem nortear esse estudo: 

Qual o significado que o trabalho assume na vida dessas pessoas? Por que, já cumprido a idade 

limite para a aposentadoria esses indivíduos desejam continuar trabalhando? Há nessa decisão 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do VII 

Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 

09 de dezembro de 2015. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Mestre em 

Administração pela Unisinos (2010), Especialista em Recursos Humanos pela Uni-Anhanguera. Professora efetiva 

do curso de Relações Públicas da UFG. E-mail: adriane400@hotmail.com 
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, Especialista em 

Educação Integral e Integrada pela UFG (2012), graduado em Psicologia pela PUC- GO. E-mail: 

fwralves@gmail.com 
4Relações Públicas graduada pela Universidade Federal de Goiás - UFG 2015. E-mail: mayanapss@gmail.com 
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um desejo intrínseco no indivíduo ou uma contingência externa, como perda salarial e de 

benefícios? Há a interferência de outros processos como ações comunicativas para persuadir os 

trabalhadores a continuarem prestando serviço? São esses questionamentos que norteiam a 

reflexão para as temáticas que envolvem o presente estudo. 

 

Trabalho e Comunicação 

O trabalho ocupa uma centralidade na vida dos indivíduos, estando entre suas atividades 

humanas mais significativas. É possível afirmar que o trabalho sempre esteve presente na vida 

de homens e mulheres como forma de sobrevivência, atendimento de necessidades e também 

como convívio social. Neste sentido, entende-se que "é o trabalho, por isso, uma condição de 

existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural 

de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana." 

(MARX,1988, p. 50). 

Logo, o trabalho além de garantir o sustento, deve ser também razão de satisfação e de 

bem-estar daqueles que o executam. Nessa perspectiva, a comunicação na condução do 

processo organizacional e gestão dos relacionamentos internos, se torna um componente 

importante, devendo contemplar ações estratégicas que assegurem um relacionamento 

equilibrado entre os interesses dos colaboradores (com políticas de valorização e promoção da 

qualidade de vida) e os da organização, ou seja, a relação estabelecida entre ambos, deve se 

simétrica. 

Nesse contexto, os profissionais responsáveis pelo exercício da comunicação, assumem 

papel de destaque, visto que, é por meio deles que se efetiva a construção e a manutenção de 

relacionamentos eficazes. Assim, ter uma visão estratégica da comunicação e de como trabalhar 

as mensagens, para saber o que de fato deve ser comunicado e como deve ser comunicado, é 

imprescindível. Compreender o público interno, definir os melhores meios e veículos, além de 

perceber a cultura organizacional em que todos estão inseridos, se faz necessário para uma 

gestão eficiente dos processos comunicacionais. 

Para atender esse propósito, considera-se a importância da comunicação interna, que 

segundo Kunsch (1997), constitui uma ferramenta estratégia que, com o intuito de harmonizar 

os relacionamentos entre empresa e colaboradores, propicia o diálogo e a troca de informações 

e ideias. Logo, ela é entendida como ferramenta imprescindível de informação e de motivação 

dos empregados na execução de seus trabalhos. Por conta dessa compreensão, os departamentos 
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de comunicação fortaleceram sua estrutura com o trabalho de profissionais especializados, que 

abandonaram o improviso, dando real valor a comunicação e a seu posicionamento estratégico. 

 A comunicação interna passou então, a ser trabalhada por profissionais que entendem 

de metodologias, teorias e conceitos que são aplicados às situações práticas que lhe são 

apresentadas. A alteração de seu perfil, transferindo-se do tático para o estratégico, ampliou as 

possibilidades que a comunicação tem para contribuir para a organização manter efetivamente 

seu público interno bem informado de forma eficaz (BUENO, 2003).  

Isso quer dizer também que, a comunicação interna, deve ser pensada para públicos 

internos de diferentes idades. Isso porque, muitos do que trabalham dentro das organizações 

hoje são pessoas mais velhas, e esses grupos devem ser percebidos com uma atenção especial. 

Não apenas por sua vasta bagagem de vida ou experiência de trabalho, mas por serem a 

representação futura do perfil da sociedade brasileira.  

Com vistas a esse entendimento, percebe-se que as pessoas idosas atendem ao perfil de 

competências preconizado por certas organizações.  Isto, tendo em vista que, uma parcela 

desses trabalhadores se mantém produtivos com a idade e, em decorrência da experiência 

adquirida ao longo da vida, organizam sua força de trabalho para maximizar seus ganhos. 

Assim, com o passar dos anos o foco dos trabalhadores vai mudando das atividades que exigem 

rapidez e força para as que dependem de boa comunicação e bom relacionamento, por exemplo. 

Assim, algumas atividades são bem avaliadas se executadas por pessoas mais velhas em áreas 

como hotelaria e corretagem de imóveis, que já perceberam a potência da “força de trabalho 

grisalha” (NERI, 2009). 

A valorização desta força remete a contemporaneidade, tendo em vista que o trabalhador 

envelhecer é algo recente. Até as primeiras décadas do século XX a expectativa de vida girava 

em torno de 45 anos, aproximadamente. Em evolução, o aumento da longevidade, visto na 

atualidade, teve origem no desenvolvimento dos mecanismos de proteção advindos no pós 

guerra. 

 

Proteção Social  

O processo de consciência social, junto com as resistências e lutas sociais marcaram o 

histórico do surgimento da proteção social na Europa. Ao longo do período colonial, os 

trabalhadores destituídos de direitos e de possibilidades eram assistidos pela caridade e ações 

humanitárias da Igreja Católica. A partir de meados do século XIX, com o processo de 

urbanização, acompanhada das primeiras iniciativas de industrialização, começaram a surgir as 
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primeiras instituições orientadas para algum tipo de proteção social configuradas fora do 

domínio da igreja. Como consequência ocorre a emergência do Estado Social que passa a 

assumir os riscos sociais e a marcar um profundo processo de transformação social e do mundo 

do trabalho.  

Anteriormente, o quadro presente na Idade Média descrito por Castel (2008) dos 

chamados pobres, desempregados, vulneráveis, vagabundos, que constituem os primeiros 

elementos para compreender a ação dos reformadores sociais, transitaram depois de vários 

séculos, para o termo hoje denominado de "excluídos", ou seja, aqueles que pautados pela nova 

forma com que o capitalismo figura o contexto das sociabilidades,  são deixados à margem da 

relação assalariada ou se configuram, muitas vezes, vítimas da precarização no mundo do 

trabalho, das políticas sociais e proteções que compõe o chamado Estado social.  

Considerando-se a realidade brasileira, Freitas (2012) aponta que diferente das 

sociedades europeias, a construção do Estado social no Brasil, se deu a partir de um sociedade 

fundada em bases patrimoniais e que o histórico da proteção social foi marcado por um contexto 

de intensas desigualdades sociais. Assim, no Brasil, as lutas sociais, os mecanismos de 

reivindicações, mobilizações, e da problematização de necessidades sociais ao longo do tempo, 

foram e são responsáveis pela busca de meios e mecanismos de proteção que respondam pela 

minimização desses conflitos. Um estado de correlação de forças sobre a égide daquele que 

busca ou luta por seus direitos e aqueles que emanam o poder, constitui importante elemento 

para se pensar a estrutura social e os atores que dela faz parte. 

Apesar da constituição, ampliação e consolidação dos mecanismos de proteção social 

ao longo do tempo, como por exemplo a redução da jornada de trabalho, férias, aposentadoria, 

bem como a ampliação dos direitos sociais – acesso à educação, à saúde, entre várias outras 

conquistas, resultantes dos processos de lutas sociais, ainda é aviltante a situação dos que estão 

a margem de uma integração social. Todavia, são nas fórmulas de "proteção" sucessivamente 

adotadas no decorrer da história, apresentadas de forma restritiva, fragilizada ou não, que se 

encontram os fundamentos que asseguram o amparo do homem, muitos em situação de 

vulnerabilidade e expostos as condições excludentes do capital.  

A partir desse contexto, há que se pensar também acerca do envelhecimento. As pessoas 

estão vivendo vidas mais longas, todavia nem todos se beneficiam dessa conquista ou das 

possibilidades que isto implica.  Todo país apresenta uma população que envelhece em maior 

ou menor grau. Esse fato, por si só, já é reconhecidamente, um grande desafio, nos países em 

que a longevidade é alta, como é o caso do Brasil. Assim, compreender a questão do idoso 
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frente ao processo de proteção social, deve envolver em relação a este grupo, observações e 

especificidades variadas, associadas à peculiaridades políticas, socioeconômicos, legais e 

culturais de uma sociedade, a fim de que se possa perceber de forma mais nítida as 

consequências, mudanças e desafios que esse processo de proteção carrega e de como se 

apresenta à sociedade brasileira.  

 

Aposentadoria 

Pela cronologia dos eventos, entende-se que a aposentadoria é um fenômeno social 

recente, tendo se generalizado no pós guerra na França. Dessa forma, Guillemard (1986) atenta 

para o fato de que os aposentados atuais são os primeiros a se beneficiar deste status, e dentre 

eles raros são aqueles cujos pais usufruíram de benefícios de substituição decente para seus 

velhos dias, com exceção daqueles cujos ascendentes pertenciam à algumas funções públicas 

ou militares. 

Segundo a autora, a aposentadoria aparece intimamente associada à velhice. A 

passagem do estado de trabalhador ao de aposentado representa um dos maiores sinais sociais 

da entrada na última etapa da vida. Isto traduz o fato de que a aposentadoria, uma vez 

institucionalizada, constituir um operador fundamental da redefinição do fim do percurso dos 

mais velhos, conferindo a eles um conteúdo e um contorno particulares. O nascimento, com o 

início do século, de uma legislação sobre a aposentadoria reflete a emergência de um novo 

modo de gestão pública do envelhecimento. Ela representa uma nova forma para o Estado de 

estruturar as relações entre velhice e sociedade, instituindo assim a aposentadoria sob forma de 

uma obrigação de seguro que conferia ao trabalhador um direito à pensão e lhe assegura, uma 

vez vinda a idade, um recurso de substituição. O Estado redefine o lugar da velhice na sociedade 

e o sistema de trocas nas quais a aposentadoria se inscreve.  

Ainda de acordo com Guillemard (1986), a segurança social econômica na velhice não 

é mais um assunto privado, e sim coletivo. Uma nova forma de solidariedade é instaurada, não 

mais doméstica ou comunitária, mas burocrática, nacional. Essa segurança social tem um custo 

e um financiador. Assim, a análise destas variáveis foi trabalhada por meio do estudo 

econômico realizado pelo economista e demógrafo português Fernando Ribeiro Mendes no 

livro “Conspiração grisalha”. No capítulo “Entre previdência e partilha”, Mendes (2005) realiza 

uma explanação acerca da questão do financiamento das seguranças sociais, apresentando como 

se deu o desenvolvimento em Portugal e na União Europeia. O autor também analisa a evolução 

recente dos principias países desenvolvidos em que prevalece o Modelo Social Europeu e 
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explora as suas vulnerabilidades à transição demográfica. Traça, ainda, as perspectivas de 

reforma do estado de bem-estar e da segurança social, servindo de suporte aos principais 

debates sobre o tema ao mesmo tempo em que ilustra a sua evolução em Portugal. 

O autor salienta ainda que a emergência da crise de sustentabilidade do sistema e as 

primeiras medidas implantadas até e após o ano de 1995 reflete o fracasso das referidas 

medidas. Ao mesmo tempo, coloca em cheque a questão da sustentabilidade financeira das 

pensões, na medida em que o estudo apontou o risco de uma guerra inter-geracional entre os 

recém aposentados, os jovens que ainda não trabalham ou em início de atividade e os 

trabalhadores que se aproximam da aposentadoria (MENDES, 2005). E, esses sistemas de 

aposentadorias implantados pelo mundo afora, apresentam características convergentes no 

aspecto do alongamento da duração da vida e do progresso social, conforme menciona Freitas: 

 

A institucionalização de um sistema de aposentadorias e sua ampla difusão 

nas sociedades assalariadas resulta, particularmente, de dois fenômenos 

sociais importantes, o alongamento da duração da vida e o progresso social. 

Tais fenômenos se manifestam simultaneamente, de tal sorte que interagem, 

exercendo influências recíprocas nos desdobramentos positivos de ambos, 

levando à institucionalização de políticas sociais mais amplas e direcionadas 

à população idosa, ou de terceira idade, até porque a própria concepção de 

idoso passa por uma redefinição, na medida em que o progresso social 

proporciona condições materiais e sociais de vida, com fortes implicações 

culturais, que reconfiguram parcialmente os valores sociais até então 

atribuídos a essa faixa etária, manifestando nas pessoas que se encontram 

nessa condição, desejos outros que não aqueles comumente atribuídos a elas 

em tempos pretéritos (Freitas, 2006, p. 14). 

 

Como visto, a aposentadoria provoca grandes alterações na vida do indivíduo que 

começa a aprender a conciliar os vários aspectos de suas atividades laborais com seus 

compromissos pessoais, familiares e sociais logo no início da vida adulta. Esse indivíduo passa 

de trinta a cinquenta anos de sua vida na companhia de seus colegas de trabalho e esse 

duradouro contato acaba se tornando estruturante (NETO, 2010). 

No momento da aposentadoria surge a necessidade do redimensionamento das 

atividades cotidianas e a busca por atividades que garantam uma sensação de utilidade ao 

aposentado que rompe com a realidade conhecida e se vê, de repente, numa nova etapa da vida. 

Por ser uma fase desconhecida e ainda não experimentada, são criadas algumas expectativas, 

que podem ser positivas e negativas, dependendo de uma série de fatores como o tipo de 

personalidade do indivíduo, sua situação econômico-financeira, suas relações familiares, suas 
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relações sociais, seus interesses, sua formação educacional e sociocultural, seus hobbies, suas 

metas e seus objetivos (SOUSA, 2003). 

Fonseca (2009) esclarece que enquanto algumas pessoas conseguem se adaptar com 

muita facilidade a esta nova condição, outras encontram dificuldades. Esta questão, do ponto 

de vista psicológico, é permeada pela subjetividade que se prende pela percepção das 

experiências individuais vividas. As diferenças individuais e as experiências de vida diferem 

de pessoa para pessoa, como no desenvolvimento humano. Não há uma única maneira de 

vivenciar as etapas da vida. Cada indivíduo experimenta de maneira única e singular as suas 

vicissitudes e, obviamente, o seu envelhecimento. 

Uns sonham com o momento da aposentadoria, fazem planos, se preparam para ela, 

enquanto que outros não gostam de ouvir falar disso, dizem que se pararem de trabalhar vão 

morrer. De fato, a aposentadoria ocorre após décadas de trabalho e geralmente coincide com a 

entrada do indivíduo na velhice no momento em que ele completa os 65 anos. Fonseca (2009) 

esclarece que este número é um mero marcador social - um critério administrativo - porque 

dependendo de cada caso, o indivíduo pode se aposentar com mais ou menos idade. Este 

acontecimento ocorre ao longo do ciclo de vida e geralmente representam o rompimento de 

amizades, a perda de colegas de trabalho, a quebra de rotinas e a mudança de hábitos. Essas 

situações podem provocar efeitos negativos se acumulados com acontecimentos como, a perda 

de um filho e a viuvez. Isso pode explicar porque algumas pessoas não conseguem se adaptar à 

nova realidade. 

Este novo cenário de aposentadoria, permeado pelo aumento da duração da vida e pelo 

progresso social, traz a necessidade do aprofundamento do estudo sobre o envelhecimento. 

 

Envelhecimento 

A nível mundial, a expectativa de vida vem sofrendo modificações ao longo dos anos e 

isso traz reflexos consideráveis para as sociedades. De acordo com os dados do Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), disponibilizados no site da ONU5, em 2050, 80% das 

pessoas mais velhas do mundo viverão em países em desenvolvimento, sendo que, a população 

com mais de 60 anos de idade será maior do que a população com menos de 15.   

Segundo dados do UNFPA, hoje, existem 893 milhões de pessoas acima de 60 anos em 

todo o mundo. Na metade deste século, esse número subirá para 2,4 bilhões. Dentro deste 

                                                 
5 Busca realizada em 01 de Out. de 2015 no site da Organização das Nações Unidas (ONU). Disponível: 

<http://nacoesunidas.org/em-2050-populacao-com-mais-de-60-anos-superara-a-com-menos-de-15>. 
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contexto, faz-se importante contextualizar os dados relativos ao Brasil. De acordo com os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)6, a dinâmica demográfica brasileira 

vem apresentando uma diminuição no ritmo de crescimento populacional e mudanças na sua 

estrutura etária. O processo de transição demográfica, relacionado com a queda das taxas de 

mortalidade e fecundidade, tem provocado uma rápida variação na estrutura etária brasileira, 

com redução da proporção de crianças e jovens, aumento da população adulta e uma tendência 

de substantiva elevação de idosos. Esta alteração na distribuição etária vem configurar um novo 

retrato da população brasileira que se reflete em mudanças nas demandas por políticas públicas 

específicas.   

Além de uma perspectiva demográfica, o envelhecimento têm-se tornado, também, 

objeto de investigação em várias outras áreas de conhecimento, que abrem caminhos e 

apresentam o tema sob diferentes aspectos, cada um deles vinculados ao contexto em que a 

discussão se problematiza. No Brasil o debate ainda se intensifica em diferentes fóruns 

acadêmicos, políticos e comunitários etc., sobre o papel do idoso na nossa sociedade. Todavia, 

apesar da vasta abrangência, é certo que, o tema ainda se faz carente de aprofundamento em 

questões fundamentais que procuram entender o envelhecimento além de um processo 

biológico, mas também social. As várias disciplinas que se dedicam ao estudo dessa nova fase 

da vida ainda estão em processo de crescimento, e existem poucos estudos acerca do 

desenvolvimento humano na velhice.  

Pensar o envelhecimento com as condições e as forças sociais que o envolvem, e 

também com a interpretação do modo como os indivíduos expressam significados às 

experiências, no âmbito psicológico e social, se faz importante, para abrir novas possibilidades 

de pesquisas. Entender como esses atores sociais pensam, sentem e se comportam, se faz 

essencial para um novo olhar nesse campo de investigação.  

De acordo com uma perspectiva mais social, alguns autores trazem importantes 

reflexões sobre essa temática. Bobbio (1997), sugere a criação de uma “quarta idade”, isto 

porque, os octogenários da atualidade estão perfeitamente lúcidos e produtivos se comparados 

com os sexagenários de vinte anos atrás. Segundo ele, o envelhecimento biológico só começa 

a pesar aos 80 anos, e esse tipo de envelhecimento é mais difícil de recuperar, se comparado 

com o envelhecimento psicológico.  O autor traça um paralelo do papel do velho nas sociedades 

                                                 
6 Busca realizada em 01 de Out. de 2015 no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE: 

Indicadores Sociais Municipais-Uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico 2010. 

Disponível:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociaismunicipais/default

_indicadores_sociais_municipais.shtm. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociaismunicipais/default_indicadores_sociais_municipais.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociaismunicipais/default_indicadores_sociais_municipais.shtm
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tradicionais e nas evoluídas. Ele salienta que nas tradicionais o idoso ocupa lugar de destaque 

por ser detentor de sabedoria e experiência.  

Para as evoluídas, diante das rápidas transformações dos costumes, o velho aparece 

como sendo o que não sabe, se comparado aos jovens que inclusive tem mais facilidade para 

aprender. Enquanto o mundo evolui rapidamente, o ritmo de vida do velho fica cada vez mais 

lento. Entretanto, esses mesmos velhos cada vez mais desconectados da realidade aparecem 

para o mercado como um enorme grupo de novos consumidores, que devem ser celebrados pelo 

seu potencial, como se a velhice fosse uma mercadoria como outra qualquer. O autor mostra 

uma visão sensata e sensível das perdas e ganhos trazidos pelo envelhecimento, ganhos 

expressos sobretudo, na humildade em reconhecer seus próprios limites e tentar administrar 

passado e presente com um olhar justo, o que só está ao alcance daqueles que também, como 

ele com o tempo, ganharam em sabedoria. 

Elias (2001) amplia a discussão sobre a velhice, e chama a atenção à necessidade de 

uma reflexão acerca da normalidade. São considerados normais, segundo a visão da sociedade, 

os grupos de pessoas saudáveis com boa capacidade de movimentação, com exceção das 

crianças pequenas.  Esta condição classifica os velhos como um desvio da norma social, um 

obstáculo para a sociedade. Isto porque os mais jovens têm dificuldade em entender o que se 

passa na dimensão biológica dos idosos.   

 Para se adaptar à realidade de dependente, os velhos podem apresentar 

comportamento infantil e ter atitudes consideradas estranhas. Para lidar com esse indivíduo não 

mais adaptado, o natural é que ele seja encaminhado a um asilo, seja pela família ou pelo Estado.  

Mesmo que o atendimento médico nesses lugares seja adequado, há o rompimento da 

convivência com os “normais”, o que faz com que esses estabelecimentos possam se tornar 

lugares de muita solidão. Mesmo que o afastamento social no qual os velhos são submetidos 

aumenta, a expectativa de vida tem-se prolongado. Esse afastamento pode trazer grande 

sofrimento ao idoso, pois isto o separa, na última etapa de sua vida, do convívio da família, dos 

que ele ama, da comunidade. 

Fazendo um apanhado em suas memórias e contrapondo com a realidade de sua época, 

Gorz (2004), propõe uma análise do modo como o idoso envelhece sob a óptica social. O autor 

salienta que a idade nos jovens é percebida pelos outros e que a juventude se caracteriza pela 

recusa frente ao envelhecimento inevitável.  Essa renúncia não ocorre só pelo envelhecimento, 

mas também pela recusa ao que os mais velhos propõem. Do conflito de gerações, do embate 

entre o que já se encontra estabelecido socialmente e a carga de desejos, da rebeldia, da busca 
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pela autenticidade do jovem, surge a criação de sua identidade. Identidade essa que nasce num 

contexto social alienante diante da realidade estabelecida. Para Gorz, é necessário o 

entendimento de que envelhecer é um destino social e que ele não deve dificultar a realização 

dos projetos pessoais. Para ele, o ato de envelhecer pressupõe um diálogo com o 

envelhecimento e deve ser permeado por uma arte que se ocupe da sintonia entre o tempo 

cronológico, social e biológico, e não deve ser visto como algo terminal. 

Entretanto, Negri (2001) atenua a discussão ao enaltecer o envelhecimento, destacando 

sua beleza, graça e nobreza. Segundo ele o envelhecimento causa nas pessoas a ampliação da 

capacidade de agir, o aumento da simplicidade e da suavidade.  Para o autor a morte não é 

necessária à vida, o que os jovens sonham é com a velhice, não com a morte. Superar a morte 

é algo que a humanidade deve procurar sempre, porque ao cessar esta busca, a morte aproxima. 

Para ele a imortalidade da alma deve se manifestar através da eternidade das ações realizadas. 

Segundo Tabboni (2006), a idade é um tempo social que, em si, não tem significado, 

mas é uma construção social que os homens usam para identificar as suas necessidades, 

oportunidades e barreiras que acompanham vários estágios do desenvolvimento biológico. Não 

há ligação clara e inquestionável entre a idade biológica, a idade cronológica e a idade social, 

mas há sim uma ligação mútua de interdependência. Em cada idade correspondem normas 

sociais que variam muito, dependendo da posição na sociedade e em diferentes períodos 

históricos, conforme se observa pela retomada de diferentes momentos e realidades. Tais 

normas podem ser formais, quando são fixadas idade mínima e máxima para trabalhar, para ir 

à escola, entre outras atividades. A idade social é que define o momento de iniciar e abandonar 

as diferentes atividades significativas da vida. Para o autor, o estudo da idade adquire o seu 

pleno significado quando se investiga os conceitos de geração, coorte, curso de vida e de 

transição. 

Guillemard (1980), aponto quatro períodos diferentes a serem observados em relação 

aos idosos franceses após a Segunda Guerra Mundial: No primeiro período, os idosos de classes 

sociais mais favorecidas eram apoiados na esfera doméstica e os demais eram associados a 

pobreza, e cabia ao Estado implementar formas de assistência aos idosos. Assim, não existia a 

velhice como categoria social autônoma nem uma intervenção pública dirigida especificamente 

à velhice. A essa condição, a autora denominou de velhice invisível. 

O segundo período é marcado pela constituição e pela generalização dos sistemas de 

reforma. A representação da velhice foi-se alterando e a forma de intervir na velhice também. 

A proteção social na velhice, no nível das aposentadorias, ou nível da ação social, foi evoluindo 
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ao longo dos tempos e a velhice tornou-se uma velhice identificada. Essa evolução da 

intervenção pública em relação à velhice traduziu-se, na França, no início da década de 60, 

numa política específica. Daí surge novas práticas, como o estímulo ao lazer e às férias, e são 

criados serviços especiais de saúde para os aposentados. Ainda nesse momento, as condições 

de vida dos idosos passam a ser alvo central das discussões e das intervenções do Estado. Passa-

se a pensar na aposentadoria como uma etapa de altas aptidões, aspirações e mesmo consumo. 

Sinal dessa nova percepção da velhice e dessa nova forma de a administrar é a designação – 

terceira idade. 

O terceiro período é caracterizado pela criação de uma conjuntura político-econômica 

que é criada para assegurar os benefícios aos aposentados no que a autora chamou de velhice 

assistida. No quarto período, que Guillemard denominou de velhice integrada, foi instituída em 

1966 a Política da velhice, que estabeleceu diretrizes para o combate de injustiças a crianças e 

idosos, instituiu políticas de educação sanitária, médicos à domicílio, dentre outras medidas que 

objetivava o aprimoramento da inter-relação entre o idoso e a sociedade.  

A rápida evolução da dupla questão aposentadoria/envelhecimento demonstra a 

necessidade da ampliação de investigações sobre a qualidade de vida dos aposentados a fim de 

elevar a proteção social aos aposentados a um novo patamar. 

 

Considerações não finais 

A história da proteção social pode ser entendida sob vários enfoques, tomando- se por 

base o contexto social, econômico e político de cada época e de cada sociedade em particular. 

Todavia, aquilo que hoje se faz para garantir segurança ao homem ou torná-lo, afinal, capaz de 

desfrutar de seus direitos ou garantias, expressos na consolidação do capitalismo, nada mais é 

que do que a concretização das demandas por igualdades oriundas de diferentes contextos de 

lutas e conflitos sociais em prol de uma sociedade mais justa.   De fato, à medida que a sociedade 

se desenvolve, mais complexas se tornam as questões sociais e, por isso, tem sido recorrente a 

busca de mecanismos de defesa e de reparações de riscos em situações de vulnerabilidade. 

Como por exemplo, a aposentadoria por idade. 

Nesse contexto, o trabalho e aqueles que a ele se submetem, visando à reprodução da 

vida social, não deixa de assumir importância considerável. Assim, estudar o envelhecimento 

do trabalhador e sua representação no ambiente das organizações se faz importante. A pesquisa 

traz subsídios para compreensão de conceitos relacionados a temática do envelhecimento, da 
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proteção e de como a comunicação pode influenciar decisões relacionada à esse grupo em 

específico por meio de sua gestão estratégica  

O Brasil caminha para uma “sociedade do envelhecimento” e pouco tem sido tratado ou 

explorado a respeito desse tema, principalmente a partir de uma visão social e que se vincule 

ao contexto das organizações. Nessa perspectiva, fazer uso das competências desenvolvidas 

pelos trabalhadores mais velhos ao longo de décadas de trabalho pode fazer a diferença em 

alguns tipos de organizações. Assim, pensar em como a comunicação pode interferir nesse 

processo, abre caminhos para novas possibilidades de pesquisas, que podem trazer grandes 

contribuições para a área. 

Pensar programas estratégicos de comunicação que influencie todos os integrantes de 

uma organização deve comportar a clareza e a transparência em sua estrutura e atingir a todos 

os públicos de forma indistinta. Esses elementos servirão para definir as informações de modo 

programado, com o intuito de potencializar a gestão de relacionamentos internos e garantir a 

assertividade do processo. Quando há a transmissão de mensagens claras e confiáveis - para os 

indivíduos e grupos de trabalho dentro das organizações - a possibilidade de erro no 

desempenho das funções é minimizado, as atividades passam a ser desenvolvidas com maior 

potencial e as relações interpessoais são fortalecidas.  
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Resumo 
Este relato é o resultado parcial de um projeto de trabalho em desenvolvimento no estúdio de 

TV da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), visando a preservação da história e da memória da faculdade através do tratamento dos 

trabalhos acadêmicos produzidos em imagens contidas em VHS, U-matic, BetaCam, mini Disc 

e mini DVs. Descrevem-se aqui as atividades e práticas no que se refere à organização, 

identificação, catalogação, indexação, recuperação e preservação do referido acervo.  

 

Palavras-chave: Documentação audiovisual; Tratamento técnico de imagens em movimento; 

Memória audiovisual, Estúdio da FIC/UFG. 
 

 

Introdução 

Muitas são as motivações para o desenvolvimento deste projeto, mas, substancialmente, 

é a necessidade de preservação da história e da memória da Faculdade de Informação e 

Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) através do tratamento dos 

trabalhos acadêmicos, podendo, posteriormente, servir de apoio a futuras produções.   

Os arquivos de imagens, especificamente de TV, visam suprir certa 'carência' existente 

nessa área, e este é, de modo geral, o caso do estúdio de TV da FIC/UFG. Sabe-se que a 

preservação da memória através desses meios não é tarefa fácil, tampouco suficiente nas 

organizações brasileiras. Conta-se, ainda, com a carência de referencial bibliográfico nessa 
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área, especificamente no âmbito da televisão, o que exige técnicas 'novas' de catalogação, 

indexação, classificação e descrição do conteúdo informacional. 

Há várias razões para desenvolver o projeto de trabalho no estúdio de TV da FIC/UFG, 

dentre elas: desenvolver uma forma de tratamento para as imagens contidas nas fitas VHS, U-

matic, BetaCam, mini Disc e mini DVs e aliar o que se conhece teoricamente ao que se sabe 

empiricamente. Acredita-se que não é possível preservar e conservar 302 fitas constantes do 

estúdio da FIC/UFG sem o planejamento adequado de seu tratamento. Sendo assim, elaborou-

se um projeto que contempla os cuidados técnicos necessários para o tratamento de todo esse 

material, que compreende o registro, a catalogação, a classificação, a indexação, a digitalização 

e a preservação. Agindo assim, supõe-se que, posteriormente, poderá ser implementado um 

banco de imagens que possa ser disponibilizado à consulta de todos aqueles que se interessem 

por este tipo de documentação. Para Santos (2013), os usuários desse tipo de informação 

requerem um material com maior fidedignidade e rapidez possíveis. 

Sabe-se que um trabalho dessa monta exige tempo e recursos humanos para o tratamento 

da documentação existente, por isso, optou-se por começar pela revisão bibliográfica acerca do 

tratamento de imagens em movimento e das políticas de indexação e, em seguida, pela 

elaboração do banco de dados. Paralelamente, no período de março a maio de 2015, foi sendo 

feita a identificação do material existente no estúdio.  

Neste relato se pretende compartilhar a experiência vivida até agora, apresentando a 

revisão bibliográfica acerca das formas de gerenciamento da informação e dos documentos 

audiovisuais no sentido de propor métodos e técnicas para o tratamento da informação e 

arquivamento de mídias com imagens em movimento. 

 

A importância da preservação do acervo audiovisual 

O acervo de mídias não convencionais, como os arquivos do estúdio da FIC/UFG, 

possui informações múltiplas porque se trata de reportagens e documentários, dentre várias 

outras formas de apresentação de conteúdo utilizando esse tipo de linguagem visual. O estúdio 

em questão foi criado na década de 1980 para atender, predominantemente, ao curso de 

Jornalismo da UFG. É natural que acervo acumulado já seja razoável, porque nasceu com o 

objetivo de apoiar a produção de trabalhos acadêmicos e de pesquisa do corpo docente. Sem 

dúvida, há a necessidade de preservar todo esse material acadêmico, sendo este o primeiro 

projeto com esta proposta.  
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De forma sintética, foram buscados alguns autores que tratam de imagem na Ciência da 

Informação. A temática não é recente, o que é recente são os métodos de conservação das 'novas' 

imagens. Os primeiros registros de imagem são as escritas pictográficas encontradas nas 

cavernas pré-históricas, há pelo menos 22 mil anos. Isto, por si só, demonstra a necessidade do 

homem de contar sua história e de desejar deixá-la grafada na memória. 

A imagem (do latim imago) é uma representação visual, construída pelo homem, dos 

mais diversos tipos de objetos, seres e conceitos. A imagem apresenta cada dia mais importância 

como meio de expressão em nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade cada vez mais 

voltada à criação e ao uso de imagens.  

Na sociedade contemporânea, a imagem ocupa lugar fundamental e a visualidade se 

torna, reconhecidamente, um dos mais importantes recursos cognitivos. Existe uma demanda, 

cada vez maior, pela utilização sistemática dos recursos audiovisuais tanto para a divulgação 

de informações quanto para a pesquisa. Os arquivos audiovisuais universitários, em sua 

maioria, nasceram da necessidade de apoio às atividades acadêmicas, mas alguns cresceram, 

com o passar do tempo, tornando-se autônomos, com um perfil nacional e internacional. Não é 

sem razão que os arquivos audiovisuais cresceram em importância, fazendo florescer o 

desenvolvimento de variadas formas de financiamento de programas de preservação e restauro. 

Isto, inclusive, fez apurar o nível de especialização nessa área. 

Há uma classificação de arquivos audiovisuais graças ao enfrentamento de questões 

jurídicas por parte da Unesco (1991). A organização colaborou para determinar o que se 

constitui documento audiovisual, quais sejam:  

 

Gravações visuais (com ou sem banda de som [soundtrack]) independente [da 

sua base física] do seu suporte e processo de gravação usado, como filmes, 

[filmstrips] diafilme, microfilmes, diapositivos, fitas magnéticas, cinescópios 

[kinescopes], videogramas [videograms], videotapes - fitas de vídeo 

(videotape, videodiscos), discos ópticos legíveis por laser (a) planeados para 

recepção pública quer através de televisão ou por meio de projecção em écrans 

ou por quaisquer outros meios (b) destinados a ser postos à disposição do 

público gravações sonoras independente [da sua base física] do seu suporte e 

processo de gravação usado, como filmes, [filmstrips] diafilme, microfilmes, 

diapositivos, fitas magnéticas, cinescópios [kinescopes], videogramas 

[videograms], videotapes - fitas de vídeo (videotape, videodiscos), discos 

ópticos legíveis por laser (a) planeados para recepção pública quer através de 

televisão ou por meio de projecção em écrans ou por quaisquer outros meios 

(b) destinados a ser postos à disposição do público. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 

1991, p. 10-13). 
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Os documentos audiovisuais produzidos e veiculados são de importância histórico-

cultural. Eles possibilitam que a história seja gravada e documentada, criando, assim, uma 

memória audiovisual.  

A conservação de um acervo é uma etapa do esforço necessário à preservação do 

conhecimento contido em qualquer documento, que se completa com a facilitação do acesso a 

este conhecimento, o qual demanda um processo de análise indexadora. Claramente, a 

classificação e a indexação de audiovisuais não podem ser uma simples transposição de 

métodos aplicados ao texto, no entanto, só recentemente o filme perdeu a condição de similar 

ou anexo de documentos bibliográficos, passando a ser alvo de estudos específicos. Logo se 

verificou a necessidade de extrapolar os limites do objeto fílmico e recorrer a fontes externas, 

principalmente relativas às condições de produção do filme para se chegar a uma identificação 

consistente do seu sentido (BARRETO, 2009). 

Para contextualizar esse objeto de trabalho é necessário resgatar alguns conceitos 

relativos à imagem. Nunes (2010) diz que as imagens constituem uma preciosa fonte de 

informação que, a cada dia, é mais visitada e explorada pelas diversas disciplinas acadêmicas. 

Assim, qualquer imagem é apreciada primeiramente pelo que pode acarretar em sentido – 

compreensão. Na sociedade contemporânea a imagem ocupa lugar fundamental e a visualidade 

se torna, reconhecidamente, um dos mais importantes recursos cognitivos. Existe uma 

demanda, cada vez maior, pela utilização sistemática dos recursos audiovisuais tanto para a 

divulgação de informações quanto para a pesquisa. 

Não se tem a pretensão de fazer uma incursão teórica acerca da temática da imagem, 

apenas mostrar algumas de suas facetas. Smit (1996) diz que a imagem possui características 

próprias de polissemia que dificultam sua classificação de forma eficiente. O acesso às imagens 

tem sido tradicionalmente indicado por sistemas de classificação baseados em palavras ou em 

indexadores descritores na forma de vocabulários controlados – conhecidos como tesauros. 

Além da escolha de palavras-chave voltadas essencialmente para a descrição semântica de 

conteúdos informacionais, sendo esta última mais utilizada para a indexação e a classificação 

das imagens em movimento. 

De acordo com a definição formulada no documento ‘Recomendações sobre a 

salvaguarda e a conservação das imagens em movimento’, aprovado pela Unesco em 1980, 

entende-se por imagem em movimento: 

 

Qualquer série de imagens captadas e fixadas em um suporte 

(independentemente do método de captação das mesmas e da natureza do dito 
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suporte como, por exemplo, filmes, fitas, disco, etc. utilizado inicial e 

ulteriormente para fixá-las) com ou sem acompanhamento sonoro que, ao 

serem projetadas, dão uma impressão de movimento e estão destinadas à 

comunicação ou distribuição ao público ou se produzam com fins de 

documentação. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1980, p.27). 

 

Em um exercício possível para a compreensão das definições postas, recorreu-se a 

Cirne (2002, p. 117), que diz: “[...] 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”. Já Rubio (2003) afirma que: 

 

O documento audiovisual, como documento científico participa, 

conseqüentemente das mesmas notas de informação e fonte informativa e se 

integra igualmente no processo informativo-documental: emissor 

(bibliotecário audiovisual), canal ou meio de transmissão (suporte 

audiovisual), mensagem (documento audiovisual), receptor ou usuário da 

mensagem (documento audiovisual). (RUBIO, 2003, p. 216). 

 

A documentação audiovisual tem características específicas que a diferencia 

claramente da documentação em outros âmbitos da informação, segundo Fuentes Pujol (1995). 

Quais sejam: dualidade na origem das fontes; multiplicação constante de informação 

heterogênea; rapidez na resposta; obsolescência da informação; dicotomia texto-imagem e 

diversificação de usuários. 

Diante dessa breve incursão pelas definições, pode-se dizer que a produção audiovisual 

no âmbito acadêmico forma um arquivo documental valioso que deve ser organizado e tratado. 

A quantidade de informação produzida nesse ambiente é bem significativa e, 

conseqüentemente, muito dispersa, requerendo técnicas documentais mais adequadas para que 

possam ser usadas de forma retrospectiva e, assim, melhor satisfazer as demandas dos usuários, 

desde alunos, professores, investigadores ou mesmo outro tipo de público interessando nas 

informações constantes nessa documentação.  

Nogueira et al.(2008) chama atenção para o que se refere à produção de imagens e diz 

que 

 

A produção de imagens 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 
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ensino, pesquisa e extensão, gerando estoques de informação. (NOGUEIRA 

et al, 2008 p. 2). 

 

Assim sendo, cabe à Ciência da Informação indicar, em seus sistemas de recuperação 

de informação, os caminhos para o acesso mais eficiente a essas imagens enquanto documentos 

informacionais.  

 

A realização do trabalho: etapas e procedimentos utilizados 

O processo de tratamento técnico da documentação audiovisual, em particular as 

imagens em movimento brutas do acervo do estúdio de TV da FIC/UFG, teve início em março 

de 2015 e se estendeu até maio do mesmo ano, tendo sido interrompido devido à greve dos 

servidores técnico-administrativos da universidade, primeiramente, e, posteriormente, pela 

greve dos servidores docentes. 

Mas o que vem a ser tratamento técnico? Para Cunha (2008, p. 293), “[...] esse 

tratamento técnico [sinônimo de processamento técnico] é um conjunto de atividades às quais 

um documento é sucessivamente submetido até ser considerado pronto para ser incluído no 

acervo [...], envolvem dentre outras o número de registro, catalogação, classificação e 

indexação”. Significa dizer que é um processo que exige estudo e pesquisa para poder ser 

desenvolvido empiricamente.  

Foi pensando assim que foram realizadas reuniões com o professor coordenador do 

estúdio de TV e com os técnicos-administrativos para começar um trabalho dito 'braçal' nessa 

etapa: a higienização dos armários e das fitas e a organização física das fitas nas prateleiras. A 

organização dessas fitas obedeceu a um procedimento técnico, sendo necessária a elaboração 

de uma ficha catalográfica específica (FIGURA 1). 
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FIGURA 1 – Ficha catalográfica elaborada para organização das fitas 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

 

Para a elaboração da ficha catalográfica foi necessário fazer uma incursão nos estudos 

e experiências existentes em outras instituições da cidade de Goiânia acerca do assunto. 

Também se constituiu em um esforço concentrado na análise das necessidades específicas do 

estúdio no que se refere ao arquivamento, tratamento e recuperação da informação existente. 

Só para se ter um exemplo, foram enumeradas e etiquetadas, em ordem seqüencial, cada uma 

das 302 fitas constantes no acervo. 

Atualmente está sendo realizada a análise documental, que é considerada uma das etapas 

mais importantes, sendo necessário, para isto, criar uma política de indexação. Esta política se 

constitui na identificação dos conteúdos das imagens. A indexação de imagens tem o seu foco 

em duas abordagens principais: a primeira baseada no conteúdo e, a segunda, em conceitos. 

A indexação de audiovisuais representa um desafio para os profissionais da informação 

(Bibliotecário, Arquivista e Gestor da Informação), pois a pouca literatura dificulta a elaboração 

de metodologias e instrumentos que auxiliem os bibliotecários no desenvolvimento dessa 

prática nas unidades de informação. A indexação é a atividade que visa representar o conteúdo 

temático de um documento. De acordo com Lancaster (2004), indexar um documento facilita a 

localização do mesmo, pois os termos a ele atribuídos servem como ponto de acesso para que 

os documentos sejam recuperados. As políticas de indexação têm sua definição explicada 
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através de suas funções e objetivos. De acordo com Carneiro (1985), o objetivo de uma política 

de indexação é definir as variáveis que influenciam no desempenho do serviço de indexação e 

seu objetivo é estabelecer princípios e critérios que servirão de guia na tomada de decisão.  

A política de indexação serve como diretriz para estabelecer as atividades a serem 

realizadas no processo de indexação. Para que se estabeleça uma política de indexação a decisão 

administrativa e um bom sistema de recuperação de informação são fatores importantes. Pereira 

e Moraes (2009) afirmam que o principal objetivo de se implantar um serviço de indexação é 

assegurar que as informações sejam encontradas no tempo preciso, de maneira eficiente e eficaz. 

Para tanto, torna-se necessário implantar uma política de indexação que leve em conta variáveis 

essenciais – como a natureza da organização e a precisa identificação do perfil do usuário. 

  

Para a elaboração de uma política de indexação existem elementos importantes a serem 

considerados, como: a cobertura de assuntos; a seleção e aquisição de documentos; o processo 

de indexação (níveis de exaustividade e especificidade, capacidade de revogação e precisão, 

linguagem); a estratégia de busca; a forma de saída; o tempo de resposta do sistema e avaliação 

do sistema. 

Em outubro de 2015, logo após o encerramento da greve dos servidores da universidade, 

foi reiniciada a identificação dos conteúdos das imagens e o registro das mesmas na ficha 

catalográfica do estúdio. Com isto, teve início também a fase de estudos e pesquisas para a 

elaboração do banco de dados. Pretende-se, ainda no ano de 2015, iniciar a implementação da 

digitalização das imagens, visando disponibilizar o acervo no banco de dados na internet através 

do site Youtube. 

  

Considerações 

Constatou-se, nos estudos realizados, que as organizações, de uma forma geral, possuem 

arquivos multimídias e nem todos se encontram com os seus acervos tratados de forma 

adequada, embora existam programas voltados à preservação da informação histórica e da 

memória institucional em muitas organizações. No entanto, observou-se que não há a 

padronização necessária para alcançar o objetivo central que é a preservação da memória 

institucional presentificada nessa forma de linguagem. 

Crê-se que esse trabalho possa vir a despertar o interesse por um assunto tão importante 

e nada melhor do que demonstrar empiricamente essa viabilidade. Também se vê a 

possibilidade de criar, com essa iniciativa, um nicho de mercado para a Biblioteconomia a partir 
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do tratamento especializado de documentos com forma e conteúdo diferente das publicações 

impressas. 
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Resumo 

O presente artigo pretende discutir a preservação do patrimônio edificado na Praça Tancredo 

Neves, em Vitória da Conquista – BA, bem como o papel da mídia local na difusão de ideias 

de conservação do referido lugar para a população. O texto está subdividido em tópicos, o 

primeiro e o segundo falam respectivamente sobre o conceito de arquitetura e o histórico da 

Praça Tancredo Neves. O último tópico consiste na análise da cobertura da mídia local, visando 

perceber se os principais veículos de comunicação da cidade dão atenção à preservação do 

patrimônio edificado em suas reportagens, contribuindo ou não para a discussão do referido 

tema entre a população. Para isso foi usado como base a teoria da agenda setting. Nesse sentido, 

este trabalho visa criar possibilidades para novos olhares e novos diálogos nos estudos da 

temática abordada. 

 

Palavra-Chaves:  Vitória da Conquista; Praça Tancredo Neves; Preservação; Arquitetura; 

Agenda Setting 

 

 

Introdução 

Para se falar em arquitetura ecléticai é preciso levar em consideração a data de 

construção da Obra. Segundo Albernaz (2000), o estilo eclético surgiu no Brasil na década de 

1910 e teve sua predominância a partir da década de1920, cujo objetivo era reutilizar as 

características das edificações mais antigas provindas do período colonial que claramente 

contribuía para mostrar a simpatia pela corte lusitana. E acrescenta: 

 

[...] Caracteriza-se pelo uso de elementos da arquitetura colonial, como 

balcões e coberturas da telha-canal com amplos beirais [...] Contribui para a 

divulgação e valorização dos princípios da arquitetura lusitana e do patrimônio 

arquitetônico brasileiro. (Albernaz, 2003, p. 407). 

 

                                                 
12Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VII 

Seminário de Mídia e Cultura do VII Seminário de Mídia e Cultura - VII Seminário de Mídia e Cultura – IX 

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

Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
13 Graduando do VIII Período do Curso de Comunicação Social/Jornalismo na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, Uesb. Bolsista Fapesb no Projeto de Pesquisa: Jornalismo, Cidade e Patrimônio Cultural. E-

mail:alanaraujo.br@gmail.com 
14 Doutora e Docente do Curso de Comunicação Social/Jornalismo na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Uesb. E-mail: mariweinstein@gmail.com 
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Levando em consideração esse conceito e adaptando-o à realidade Conquistense, 

podemos identificar diversas casas e sobrados ecléticos, com traços neocoloniais, com a 

alicerceies altos e de base larga, e em sua maioria, com a presença de arabescos, pequenas torres 

e atualmente sem a presença de jardins que eram comuns ao estilo. 

Espaço cobiçado nos primeiros períodos de emancipação, a antiga Praça das Borboletas 

e hoje Praça Presidente Tancredo Neves era o local onde as grandes famílias de alto poder 

aquisitivo e pertencentes à alta cúpula política da época que ali optavam em construir as suas 

residências. Logo, a arquitetura em questão atendia aos anseios dessa pequena classe social que 

só começaria a construir novos estilos arquitetônicos na mais importante praça cidade a partir 

de 1940. 

Como afirmado anteriormente, muitas destas casas já forma demolidas para cederem 

espaços à prédios considerados modernos e também para a abertura de estacionamentos 

rotativos de veículo, ato que tornou-se comum na cidade. Já que, em plena ascensão da frota de 

carros, se tornou bem mais rentável demolir obras antigas, em prol da lucratividade.  

Em virtude da época em que foram erguidas, a maioria de suas construções classificam-

se como edificações ecléticas. Entende-se a arquitetura eclética aquelas edificações compostas 

de vários elementos construtivos, provindos de dois ou mais estilos de origens distintos e que 

de alguma maneira auxilia na exposição dos efeitos decorativos. Para Lima e Albernaz (1988, 

p.208) “este estilo é frequentemente utilizado em residências construídas até o inicio do século 

XX e sua expansão se deu devido a popularização destes elementos arquitetônicos em edifícios 

públicos”. 

 

A arquitetura eclética da Praça Tancredo Neves e importância da preservação 

Debates sobre patrimônio cultural, onde se insere o patrimônio edificado, se tornaram 

comuns na sociedade contemporânea, especialmente no que refere a importância da preservação 

da memória. Porém, mesmo existindo essas discussões, está cada vez mais perceptível a 

degradação e demolição da arquitetura eclética, levando a uma série de conflitos sobre o que e 

o porquê de se preservar. Como afirma Carlos Lemos em “O que é Patrimônio Histórico” de 

1981: 

 

Preservar não é só guardar  uma coisa, um objeto ou construção, um miolo  

histórico de uma cidade velha. Preservar é manter vivos, mesmo que alterados, 

usos e costumes populares [...]. Devemos então, de qualquer maneira, garantir 

a compreensão de nossa memória social preservando o que for significativo 
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dentro do nosso vasto repertório de elementos componentes do Patrimônio 

Cultural. (LEMOS, 1981, p.19). 

 

Françoise Choay (2006), segue a mesma definição de Lemos (1981), ao afirmar que 

arquiteturas e espaços públicos não devem ser fixados apenas por uma ideia rígida de 

conservação . Porém, devemos sempre manter a sua dinâmica social. Desta maneira, surgem 

diversos questionamentos para se perceber a importância da cidade e do seu texto urbano, já 

que ela vive em constantes transformações como, por exemplo, a que decorre da convivência 

entre o velho e o novo em um período que a efervescência da construção civil se tornou a 

principal fonte econômica da cidade mesmo em meio a crise econômica mundial, as frustrações 

“e os traumatismos causados pela urbanização selvagem e pelo urbanismo ‘civilizado’ do 

Congresso Internacional da Arquitetura Moderna servem à causa da conservação” (CHOAY, 

2006: p.9; 10). E completa: 

 

Quaisquer que sejam as transformações, a morada do homem guarda algo do 

templo e de seu caráter sagrado. Nela sempre se veneram os ancestrais, 

perseguem-se os sonhos, cada um procura obscuramente seus deuses. As 

sociedades antigas e a Idade Média haviam compreendido isso muito bem. 

Viam na arquitetura uma linguagem que exprimia correspondências entre o 

equilíbrio das pedras e o da alma. Por isso exigiam que a grande arte fosse 

mais que um saber (savoir), uma sabedoria (sogesse).(CORBUSIER, 1971, 

p.126) 
 

 Sendo a terceira maior cidade do Estado da Bahia, Vitória da Conquista é considerada 

a capital do Sudoeste baiano, atendendo cerca de 80 outras cidades da região baiana e mais 16 

do norte de Minas Gerais, e possui uma área de aproximadamente 3,743 km² que corresponde 

a 7,5% do território baiano e uma população residente de 340.199 habitantes, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (2013). 

Hoje, com 179 anos, a cidade possui cerca de 70 bairros, além de vários loteamentos 

disponíveis à população. Como citado anteriormente, a cidade encontra-se em um momento de 

grande crescimento populacional e econômico, causando transformações significativas na 

estrutura edificada.  Podendo ser identificados como tais transformações, as diversas 

construções de casas antigas, como o templo da Segunda Igreja Batista, localizadas na Avenida 

Lauro de Freitas e também de um casarão localizado na Rua dois de Julho que até o inicio de 

janeiro de 2015 “embelezava” e retinha um pouco da memória da cidade, apesar das péssimas 

condições de conservação em que se encontrava.  Caso as edificações antiga da cidade de 

Vitória da Conquista continuem sendo demolidas e degradas, a cidade poderá perder parte da 
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sua história. Daí a necessidade de questionarmos: poderia uma cidade com mais de 170 anos de 

acontecimentos sociais, culturais, artísticos e políticos viverem sem a sua memória/lembranças 

dos homens que de alguma forma ajudaram na sua construção ou municipalização?  Sobre isso, 

o arquiteto Le Corbusier (1971), afirma que o comportamento dos homens também procede de 

movimentos análogos. Matos; Souza (2010), afirma que as arquitetônicas são produzidas e 

desenvolvidas por todas as comunidades humanas de acordo com seu tempo, espaço geográfico 

e finalidade. E reafirma: “São modelos particulares de expressão e linguagem, que  representam 

diferentes grupos sociais e profissionais” (Matos; Sousa, 2010, p.120). 

Podemos afirmar que esvaziar a cidade de suas construções mais antigas, além de 

renegar o seu passado, significa a não aceitação dos homens que a construíram 

O que se percebe é que muitas construções, hoje identificadas como ecléticas e até 

mesmo mais antigas vem sendo demolidas para darem, lugar à prédios comerciais, quando não, 

a estacionamentos. Deste modo, fica perceptível que a população local, juntamente com seus 

governantes, ainda não cultua a importância de resguardar a memória da cidade para que as 

gerações futuras possam entender os acontecimentos do passado através de estudos no presente. 

O que também merece ser destacado é que algumas edificações da década de 1920 e que estão 

sob responsabilidade do governo municipal já se encontram degradadas como por exemplo a 

casa onde hoje funciona o Projeto Melhor Idade também situada na Praça Tancredo Neves, no 

centro da cidade. Datada do mesmo período e logo ao lado, existe uma construção particular 

que merece o mesmo cuidado, visto que sem o zelo dos proprietários, e  constante ação do 

clima, a construção está perdendo as principais características comuns às demais casas da Praça 

Tancredo Neves, local onde se encontram e dá acesso a vários departamentos públicos.  Sem 

contar que muitas destas casas já estão sendo modificadas para atender às necessidades 

administrativas e comerciais da atual fase da cidade, visto que já se encontram modificadas para 

atender  as demandas do setor privado e também ao público, como é o caso dos locais ocupados 

pela loja Empório e também da Câmera de Vereadores e da Prefeitura Municipal que mesmo 

não estando na Praça em questão, merece toda a atenção no que diz respeito à descaracterização 

do patrimônio edificado cidade. O que para muitos moradores pode representar 

desenvolvimento no setor privado e publico da pequena metrópole. Visto que todas as 

transformações que acontecem nas edificações desta cidade provoca rendimentos no setor da 

construção civil e ao mesmo tempo provoca transformando a área modificada em um lugar 

“dinâmico” animado pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias decorrentes da marcante 

presença de atividades terciárias. E como afirmado por Vargas e Castilhos (2009), os centros 
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das cidades são identificados como um lugar dinâmico da vida urbana animados pelo fluxo de 

pessoas, veículos e mercadorias decorrentes da marcante presença de atividades terciárias. 

 

A Arquitetura: identidade da população 

O mundo contemporâneo vive em constantes transformações. E devido a isso, surge a 

necessidade da preservação do patrimônio cultural, como valorização do passado e respeito à 

memória coletiva das atividades de pessoas que não estão mais entre nós, mas que de certa 

maneira, contribuíram na formação da identidade da localidade onde viveram.  Manuel Castells 

(1996) identifica a “Identidade” em questão como uma “Identidade de resistência”, ou seja, 

quando os atores sociais, encontram-se em uma posição de desvalorização, construindo assim, 

trincheiras de resistências e sobrevivência com baseiam em princípios diversos que estão 

semeados na sociedade: 

 

[...] Vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, 

instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 

pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. [...] A 

construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por 

relações de poder. (Castells, 1996, p.23;24). 

 

Craig Calhoun; por sua vez, afirma que:  

 

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas ou 

culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e eles, 

não seja estabelecida... O autoconhecimento- invariavelmente uma 

construção, não importa o quanto possa parecer uma descoberta – nunca está 

totalmente dissociado da necessidade de ser conhecido, de modos específicos, 

pelos outros (Calhoun apud Castells, 1996, p.26) 

 

 A falta de valorização destas construções põe em risco não só a identidade da cidade, 

mas também a realização de uma expressão cultural da população. Isso acontece devido a 

ausência de leis municipais que possam acompanhar os procedimentos para conservação, 

demolição, reformas e tombamento das construções mais antigas não só da Praça Tancredo 

Neves, mas de toda a cidade.   O que se percebe é que sem uma legislação fundamentada, fica 

difícil de se manter a memória edificada da cidade, abrindo um vasto caminho para que 

construtoras e outros empresários comerciais se apropriem das casas mais antigas do centro da 

cidade afim de demoli-las e construir novos ambientes sem expressão alguma, atrelado a 

modernidade e crescimento da cidade. 
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Atualmente, uma das construções mais antigas da cidade data o ano de 1910 e 

estabelece o desenvolvimento das relações entre a difusão da arquitetura eclética em Conquista 

e também marca a inauguração da primeira tipografia da cidade e posteriormente do primeiro 

jornal impresso em 1911. Levando-se em consideração a necessidade de planejamento podemos 

afirmar que a busca pela modernização  da cidade acontece a partir dessa data e entender o 

quanto essas edificações refletiram  os acontecimentos que se desenrolavam não só na cidade e 

na capital do estado. Desta maneira, podemos afirmar que a arquitetura eclética conquistense 

representa uma época em que grandes latifundiários, mostravam sua influência e poder 

através dos arabescos15 que decoravam as paredes e as platibandas de suas casas.   

Portanto, a arquitetura eclética se tornou “testemunha” da história da cidade. Assim, 

Visto que o local onde estas residências se encontram foram palcos de importantes batalhas 

pelo poder publico da época, e por possuir suas peculiaridades, cada construção possui uma 

memória única para os moradores mais antigos da cidade e também para a própria memória 

conquistense. Daí a importância da preservação. 

 

[...] com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 

culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalecem(m) sobre outras fontes 

de significados. para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo 

pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de 

tensão e contradição tanto na alta representação quanto na ação social. [...] são 

definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações da 

sociedade (Castells, 1996, p. 22; 23). 

 

Mídia local e a falta de notícias sobre a preservação e conservação do patrimônio edificado 

de Vitória da Conquista 

Muito se fala da importância da mídia como mediadora e provocadora de discursões 

considerados importantes e que vão de encontro ao bem comum da sociedade. Muitas vezes, na 

cidade de Vitória da Conquista, os meios de comunicação da cidade deixam a desejar quando 

o assunto realmente está ligado a informação. Visto, que grande parte da notícias divulgadas 

tanto na emissora de tevê (TV Sudoeste), nos blogs/sites mais conhecidos (Blog do Anderson, 

Resenha Geral e Blog do Rodrigo Ferraz- respectivamente) e nas diversas emissoras de rádios 

que estão situadas na cidade tem como principal e único objetivo divulgar informações e 

notícias  relacionadas ao cunho político partidária, policial e quase nunca social. Muitas vezes 

impondo a sociedade o que deve ser lido e discutido pela massa local/regional. Segundo Sousa 

                                                 
15Ornamento de folhagens, flores e figuras entrelaçadas, empregado em pintura, baixos-relevos, entalhaduras, 

paredes externas e internas residênciais e mosaicos e na estamparia de tecidos. (DICIONÁRIO MICHAELIS) 
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(2004), é impossível que emissores e grande parte dos receptores tenham interesses comuns, 

visto que o que está realmente em jogo entre a comunicação e a informação é adquirir 

conhecimento e propiciar entrosamento social.  

 

Um receptor pode ler um livro ideológico escrito para mudar pensamentos e 

comportamentos, unicamente para cultivar o saber. [...] Tal como no exemplo 

da recompensa retardada, o objetivo do receptor ao ir ao cinema poderá ser 

satisfazer-se de imediato com o filme (objetivo consolatório). Mas, também 

poderá ser conhecer o filme para depois o poder contar aos colegas.(Sousa, 

2004, p.17). 

  

E quando isso não é levado em consideração, as notícias se tornam repetitivas e 

rotineiras fazendo com que o veículo caia no descredito. Barros Filho & Martino (2003), 

afirmam: 

 

A repetição diária, inerente, a uma certa produção jornalística, e, em menor 

grau, a semanal, enseja, ou talvez force, a inculcação de associações entre fato 

e notícia que se neutralizam, se enrijecem, se cristalizam. Aprendizado sui 

generis porque dispensa reflexão. Como o olfato, dando razão ao jornalista. 

(Barros Filho & Martino, 2003, p.141). 

  

A ação da Agenda Setting 

No jornalismo, quando se fala em agendamento é o mesmo que nos falar, o que pensar 

e no que pensar. E é esta Teoria do Jornalismo, que na maioria das vezes pauta e influencia os 

produtos comunicacionais (impressos, radiofônicos, websites e telejornais e outros programas 

televisivos) o que deve ou não ser divulgados, por considerarem o que é ou não importante. Ou 

seja, a mídia nos diz e nos “influencia” sobre o quais assuntos discuti e desta maneira, pauta 

nossos relacionamentos. 

 Esta “Teoria”, não afirma que a imprensa pretende persuadir o receptor. Mas, do 

dinamismo dos acontecimentos para influenciar as conversas da população, com sua própria 

cultura e seus critérios de noticiabilidade. Em outras palavras, podemos reafirmar o que Shaw, 

citado por Woff “as pessoas têm tendência para incluir ou excluir de seus próprios 

conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo”.  E é 

disso que se trata o agendamento das notícias. Visto que na maioria dos estudos baseados nessa 

teoria referem-se a confluência entre a agenda midiática e agenda pública. Mas, neste caso, o 

agendamento tem por objetivo entender como a mídia de Vitória da Conquista influencia na 

opinião dos cidadãos. Ou seja, quais assuntos devem ser prioritariamente abordados na mídia 
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local. Com isso, a mídia se sente no dever de “orientar” seu receptor com conteúdos /notícias 

que julgam importantes.  

Sobre a Teoria do agendamento, McCombs e Shaw (1972) concluíram que: 

 

[...] o mundo político é reproduzido de modo imperfeito pelos diversos órgãos 

de informação. Contudo, as provas deste estudo, de que os eleitores tendem a 

partilhar a definição composta dos media acerca do que é importante, sugerem 

fortemente a sua função de agendamento (McCombs e Shaw, 1972, In: 

Traquina, 2000, p.57). 

 

 O estudo dos efeitos dos meios de comunicação tem importância para a sociedade, uma 

vez que se compreende como estes meios trabalham na formação da opinião pública. É inegável 

a influência dos meios de comunicação no cotidiano das pessoas, visto que temos uma 

infinidade de informações que são disseminadas por estes canais. A pauta das conversas 

interpessoais é sugerida pelos jornais, televisão, rádio e internet, propiciando aos receptores a 

hierarquização dos assuntos que devem ser pensados/falados. A realidade social passa a ser 

representada por um cenário montado a partir dos meios de comunicação de massa. 

A sociedade não consegue criar suas próprias “produtos” de discursão e por isso 

recorrem aos mass medias para pautarem suas conversas e debates nas varias rodas do 

cotidiano. McCombs (2004) , diz que a população usa os mass medias como meio de orientação. 

Seja para acumularem conhecimentos pertinentes sobre os assuntos considerados importantes  

ou para saber do endosso editoria do media. Macombs afirma que  “a  necessidade de orientação 

é um conceito psicológico que descreve as diferenças individuais no desejo de obter pista e 

informações de contexto” (McCombs, 2004, p.90). Ainda segundo McCombs, “a relevância de 

um tópico – sentimento de que um assunti tem alguma relevância pessoal ou relevância para a 

sociedade ampla-brotas de várias fontes” (McCombs, 2004, p.91). Porém, David Weaver que 

descreve que McCombs e Shaw (1972) encontraram uma forte correlação entre a hierarquia dos 

temas estabelecidos pelos meios de comunicação e a hierarquia temática expressada pelos 

sociedade que recebe o discursos dos mass medias. Esta conclusão sugere que os media têm 

uma a influência sobre a sociedade ou uma sensibilidade acerca das preocupações da população. 

Se olharmos ou avaliarmos Weaver (1996, p.02) concluiremos que, os meios teriam uma 

influência direta sobre as opiniões das pessoas, retornando à teoria hipodérmica. Mas a essência 

do Agenda Setting procura identificar se os temas que são expostos na grande mídia tornam-se 

importantes para os receptores, assim como se são pauta das conversas diárias.  

. 
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Considerações  

A Praça Tancredo Neves é um dos pontos turísticos da cidade de Vitória da Conquista 

mais conhecidos e mais antigo. O local faz parte da história do município, mas, até mesmo a 

gestão municipal parece ignorar (ou fechar os olhos para questão), quando se abre mão de sua 

história afim de obtenção de lucros e empreendimentos imobiliários visando apenas o lucro 

econômico, o que muitas vezes não existe planejamento o que ignora a memória da cidade. A 

Administração pública, ao apagar os traços históricos, está renegando as origens, costumes e 

até mesmo o esforço das mãos que participaram da construção da comunidade conquistense. 

Essas casas e ruas vem da ocupação do espaço provocada, sobre tudo pelas explorações 

do ouro, madeira, café e da criação bovina. Porém, tudo que remete a memória da cidade está 

ligado as transformações arquitetônicas que a Vila da Conquista sofrera até chegar ao modelo 

atual. É ali, na Praça Tancredo Neves que se encontram os últimos resquícios físicos da 

memória do povo conquistense. Algumas já modificadas pelo próprio poder público, o que não 

impede a sua (des)configuração. O que se percebe é que sem as devidas leis que regeriam a 

ordem de preservação e conservação destas casas, a cidade de Vitória da Conquista corre o risco 

de perder as suas origens, transformando-se em uma cidade contemporânea com fins lucrativos 

e sem resquícios históricos. 
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A Importância Do Planejamento De Ações De Comunicação: Uma 

Experiência Na Coordenadoria De Assuntos Internacionais Da 
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Caroline Campanha BALTAZAR17 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

As reflexões aqui efetuadas têm como objetivo apresentar trabalho desenvolvido como 

exercício acadêmico no estágio extracurricular na Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

(CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Discute-se o planejamento das fases de 

elaboração de projeto de ação voltado para a comunicação interna da CAI, tendo em vista a 

importância do processo de planejamento no efetivo exercício do assessoramento à 

comunicação das organizações. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Comunicação. Estágio. 
 

 

Introdução 

Este artigo é resultado de um trabalho desenvolvido na Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), como estagiária de Relações 

Públicas no ano de 2015. Descreve-se, aqui, a experiência com a elaboração de um projeto de 

ação voltado para a comunicação interna desse órgão da UFG. 

Há múltiplos caminhos a serem seguidos no planejamento18 de ações de comunicação. 

No entanto, para o trabalho apresentado foi selecionado, como metodologia, um modo de 

planejar baseado na seleção de problemas prioritários, ao qual se dá o nome de árvore de 

problemas. Foi um modo escolhido para construir um projeto de ação, embora tomando cuidado 

para não incorrer em especificações simplificadoras. Cada um dos passos se articula em torno 

de um problema central que converge para a abrangência do contexto no qual está inserido.  

Neste artigo se propõe conjugar e articular a experiência prática e teórica de 

planejamento visando a possibilidade de abrir caminhos para outras vivências no 

assessoramento de comunicação em suas múltiplas facetas. 

 

                                                 
16 Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do VII 

Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 

09 de dezembro de 2015. 
17 Aluna de graduação do 6º período do curso de Relações Públicas e estagiária da Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais da Universidade Federal de Goiás (CAI/UFG). 
18 Para Matus planejar “[...] significa pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método, explicar cada 

uma das possibilidades e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens, propor-se objetivos.” (HUERTAS, 

1996, p. 12).  



 

 

 

47 

O Objeto De Trabalho 

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) é um órgão da UFG responsável por 

sistematizar e desenvolver a política de relações internacionais da instituição. Com o objetivo 

de promover o intercâmbio científico, tecnológico, cultural e acadêmico com instituições 

estrangeiras de ensino superior e organismos internacionais, a coordenadoria conta com oito 

funcionários e dois estagiários, perfazendo um total de dez integrantes. As atividades são 

distribuídas por funcionário, sendo este o modelo encontrado para melhor distribuição das 

atividades.  

As dificuldades de comunicação entre os colaboradores da coordenadoria se reflete na 

execução das atividades desenvolvidas e no relacionamento com os públicos de interesse. 

Tendo em vista o objetivo central desse órgão, viu-se a necessidade de uma comunicação 

interna fluída, ágil e, naturalmente, voltada para atender ao que a coordenadoria se propõe. No 

afã de colaborar com a CAI no sentido de alcançar seu objetivo central, propôs-se um projeto 

de ação voltado para os problemas selecionados. A determinação dos principais problemas19, 

bem como de suas respectivas causas e das consequências geradas, foi realizada tendo por base 

a observação direta e entrevistas com os funcionários da coordenadoria.  

Sabe-se que o projeto é um documento resultante do processo de planejamento e, 

portanto, limitado a seu raio de ação. No entanto, considerou-se por bem apostar em algumas 

escolhas que se aproximasse do que Fortes (1990) diz: que o planejamento tem a capacidade e 

a função de aproximar as propostas de relacionamento da estratégia geral da empresa, devendo 

ser integrado à estrutura organizacional e aos seus propósitos de longo prazo, além de poder 

alterar um cenário presente, provavelmente adverso, para um futuro conjunto de circunstâncias 

favoráveis. 

Foi pensando nesta função do planejamento que se decidiu por elaborar um projeto que 

desse conta de alguns dos principais problemas advindos do relacionamento interno da CAI. 

Sabe-se que não há organização sem comunicação e a Coordenadoria não deixa de ser uma 

organização. A comunicação é inerente ao processo corporativo, além de ser uma instância 

importante para a difusão e consolidação dos propósitos e objetivos da instituição.  

Para Rego (2003), citado por Nogueira e Silva (2014), a comunicação está no centro dos 

problemas de relacionamento entre setores de uma organização, assim como também está na 

raiz das soluções de integração. E é no sentido de solução para problemas que um plano de 

                                                 
19 "A essência do planejamento moderno consiste em colocar o problema e tomar decisões sabendo-se que não se 

pode conhecer o futuro; pode-se apenas prever algumas possibilidades." (HUERTAS, 1996, p. 20). 
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comunicação planejado e, acima de tudo, bem gerido, pode ajudar a desobstruir canais de 

comunicação e até mesmo dar agilidade às decisões e ações por meio da limpeza dos fluxos 

onde a informação é retida ou truncada – como acontece na CAI. 

 

A Construção Do Projeto 

A Preparação 

 A execução de um projeto exige preparação bem articulada com a equipe de trabalho. 

Sabe-se que um trabalho em equipe reúne pessoas diferentes, com pensamentos, muitas vezes, 

antagônicos, em que o diálogo necessita ser parte integrante do processo. O diálogo ajuda a 

"[...] melhorar a comunicação entre as pessoas e a produção de novas idéias." (MARIOTTI, 

2008, p. 2). Essa preocupação norteou a elaboração de um projeto com a participação e a 

aquiescência da equipe de trabalho da CAI. 

 Não é simples instaurar a prática do diálogo e, para tanto, percorreu-se algumas etapas: 

apresentação da proposta de elaboração do projeto à direção da Coordenadoria e, com o aceite 

dela, buscou-se conhecer as dificuldades de comunicação interna enfrentadas pelos 

funcionários. 

 Houve boa receptividade por parte dos funcionários com relação ao desenvolvimento 

do projeto, no entanto, ainda ficam dúvidas com relação a eficácia das ações a serem 

desenvolvidas tendo em vista a cultura passiva característica do setor público. Esse 

comportamento é compreensível quando se propõe mudanças em um ambiente em que a 

hierarquia é intimidante, e a equipe é acostumada a receber e acatar ordens. É justamente, por 

isso, que se busca, através da execução do projeto, sanar ou pelo menos amenizar os problemas 

detectados. 

 Um dos requisitos básicos para a coleta de informações foi o de preservar o anonimato 

dos funcionários. Para isso, recorreu-se ao correio eletrônico, onde somente a proponente do 

projeto tivesse acesso às respostas para as questões apontadas. Não seria interessante, nesse 

momento, recorrer a entrevistas face a face por diversos motivos, dentre eles a de a proponente 

ser integrante da equipe de trabalho da coordenadoria.  

O primeiro e-mail foi enviado em 28 de junho de 2015 para um total de nove 

colaboradores, tendo sido reforçado o anonimato das respostas. Eles foram reenviados por mais 

três vezes visando obter o maior número de respostas. Foram recebidas pelo correio-eletrônico 

cinco respostas de um total de nove, ou seja, 55,5%. É importante ressaltar que após o envio do 

e-mail foi reforçado verbalmente a importância dos relatos. Diante disso, dois colaboradores se 
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reportaram verbalmente a proponente. No entanto, estas respostas forma desconsideradas, uma 

vez que havia sido destacado o anonimato das respostas declaradas por escrito. Após a coleta e 

a análise dos dados, passou-se à fase de determinação e seleção dos problemas e de suas 

possíveis causas.  

Nesta etapa o planejamento é, de fato, o resultado da mediação entre o que se conhece 

e a proposição da ação em si. Carlos Matus, citado por Huertas (1996), ressalta que o 

planejamento só será efetivo na medida em que oferecer um suporte para a tomada de decisões 

e sua oferta for demandada e valorizada pelo decisor. Como se percebe, um dos maiores 

desafios do assessoramento é o de priorizar objetivos condizentes com o contexto para, depois, 

propor ações coerentes. 

Planejar é gerir, inclusive, a imagem do setor, da instituição, ou seja, compatibilizar a 

imagem com a real identidade. Enquanto a identidade corresponde à personalidade da 

organização, que pode ser decomposta na linha de produtos, na cultura organizacional, tradição 

e história, entre outros aspectos, a imagem advém dos públicos. Foi nesse sentido que se buscou 

conhecer o que o colaborador pensa sobre a comunicação na CAI.  

 

A Elaboração 

Na etapa de elaboração do projeto, ancorou-se na inspiração fornecida por Carlos Matus 

citado por Huertas (1996, p. 15) quando aquele diz que "O planejamento é um cálculo que 

precede e preside a ação para criar o futuro, não para predizê-lo. Quem planeja influi nos 

resultados futuros, ainda que não tenha controle total sobre os resultados de sua ação". Também 

se buscou, nas aulas da disciplina de planejamento, a técnica denominada como ‘árvore de 

problemas’, que constitui na detecção e determinação de problemas e de suas possíveis causas.  

Foi a partir do depoimento dos funcionários que se conseguiu chegar a um problema 

central: ‘Os colaboradores não sabem o que acontece na CAI’. Isto acarreta uma série de 

consequências, como, por exemplo, o atendimento deficitário ao público externo; acúmulo de 

serviços que, na ausência do responsável, poderiam ser feitos, e por último a falta de 

credibilidade dos funcionários e do órgão. Da questão central decorrem alguns subproblemas: 

a necessidade de conhecimento geral, por parte dos colaboradores, tanto dos serviços prestados 

pela CAI, quanto dos demais colegas de trabalho, além daqueles que fogem à rotina, e pouca 

integração entre a própria equipe e suas respectivas atividades. 

A declaração do problema central como sendo a inadequada orientação acerca das 

atividades realizadas na coordenadoria foi fundante para a construção da árvore de problemas. 
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Isto também foi importante na percepção de que há necessidade de objetivos que visem orientar 

e informar de maneira clara, rápida e sucinta, de integrar a equipe e obter o comprometimento 

de todos. 

Após a declaração dos problemas e de suas causas, dos objetivos ficou mais algumas 

ações precisam ser desenvolvidas: a) a elaboração de três manuais: um contendo informações 

sobre os serviços prestados pela CAI para a comunidade acadêmica da UFG, além de citar de 

forma geral as funções desempenhadas por cada funcionário, um segundo com informações 

específicas sobre as atividades executadas por cada colaborador, de tal forma que servirá de 

suporte para o próximo servidor a ocupar tal função e, por último, um terceiro sobre atividades 

que fogem à rotina; b) a promoção de eventos internos que estimulem o relacionamento e a 

integração entre os colaboradores; c) a criação de um boletim online semanal com informações 

sobre oportunidades de internacionalização, ações promovidas pela coordenadoria, entre outros 

avisos de cunho informativo ; d) reuniões quinzenais; e) uso do mural interno, construído de 

forma colaborativa. 

 

Considerações  

 A elaboração de um projeto com proposições de comunicação interna, para a 

Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG, se constituiu em uma viagem desafiadora, 

ainda mais na posição de estagiária de Relações Públicas. 

 Este exercício acadêmico foi importante para que se percebesse a importância de todas 

as etapas da elaboração do projeto de comunicação, em especial a fase de preparação. Verificou-

se que este percurso pode ajudar a intervir no momento presente e abrir novos caminhos para 

lidar com outras experiências no estágio, além de propiciar alternativas de solução para os 

problemas postos.  

 Foram expressas ideias, que no tempo e com o tempo, sofrerão alterações naturais a 

partir das ações desenvolvidas. Viu-se que cada contexto deve ser compreendido no quadro que 

lhe é próprio, tendo a clareza de que o planejamento baseado na determinação dos problemas 

pode ajudar a não dissociar os objetivos e as ações dos valores, dos hábitos e das idiossincrasias 

do lugar. 
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Resumo 

A narrativa que será exposta, no formato de relato, é fruto da pesquisa acerca do modelo de 

comunicação do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação, da Universidade Federal de Goiás (UFG) e, concluída, em 

setembro de 2015. Aqui apresento o objeto teórico e empírico da pesquisa, os objetivos, o 

cenário em que a pesquisa ocorreu, os fundamentos teórico-metodológicos utilizados, os 

resultados obtidos e as análises realizadas.  

 

Palavras-chave: Comunicação; Comunicação interna; Cultura; Cultura organizacional; 

Mudança. 

 

 

Introdução 

Muitas são as motivações na escolha de um tema de investigação e, nesse caso, os 

estudos na área da comunicação organizacional, especificamente, a comunicação interna 

sempre me despertaram interesse. Acrescido ao fato de sempre ter atuado, profissionalmente, 

nesse campo da comunicação. Durante o percurso profissional agreguei experiências e 

reflexões que se transformaram em inquietações as quais tive a oportunidade de me debruçar 

durante a minha pesquisa de mestrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano (IF Goiano)23, local onde trabalho. 

Vale ressaltar que, o fato, de trabalhar na Assessoria-Geral de Comunicação Social e 

Eventos do IF Goiano, localizada na reitoria, em Goiânia, me fez pensar nas possibilidades de 

                                                 
20 Trabalho apresentado no GT 5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VII 

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

Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015.  
21 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, linha de pesquisa Mídia e Cultura 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). 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). Integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação e 

Complexidade da UFG/CNPq. E-mail: claudia.oriente@ifgoiano.edu.br. 
22 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), da 

Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Complexidade e Comunicação da 

UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
23 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. 

mailto:claudia.oriente@ifgoiano.edu.br
mailto:mfrancisnogueira@gmail.com
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ter a instituição em que trabalho como objeto empírico. Vi nessa experiência a oportunidade de 

exercitar academicamente uma reflexão que produzisse subsídios a comunicação do Instituto. 

 A investigação, concluída em setembro de 2015, se propôs 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. Os resultados obtidos ainda não foram apresentados aos respondentes da 

investigação, porém um cronograma para torná-los público está em fase de elaboração. 

O IF Goiano é uma autarquia federal, possuidora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. O Instituto oferta cursos 

'vocacionados', em sua maior parte, para a área da agropecuária, devido à característica de suas 

faculdades serem escola fazenda. 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. 

O Instituto é composto por doze unidades localizadas em cidades do interior do estado 

de Goiás, tais como: Ceres, Morrinhos, Rio Verde, Urutaí, Iporá, Campos Belos, Posse, 

Trindade, Cristalina, Catalão, Ipameri e Hidrolândia. A unidade administrativa – a reitoria, é 

sediada na capital do estado, Goiânia. 

Ao trazer esta breve apresentação do objeto empírico, tive a intenção de contextualizar 

o cenário em que o objeto teórico - a comunicação, foi abordado. No transcorrer da dissertação 

a busca pela compreensão do modelo de comunicação vigente no IF Goiano, poderia ser 

realizado de diversas maneiras, mas a opção foi pela via da comunicação instituída, ou seja, já 

formalizada, mas sem esquecer e nem desprezar a rede de comunicação informal existente, que 

é uma outra vertente do sistema comunicacional e cultural do IF Goiano. 

Para isso recorri a estudos da cultura a partir da leitura de diversos autores, em especial 

de Edgar Morin, para compreender o contexto cultural em que a comunicação se dá. O 

pensamento sobre a complexidade24 desenvolvido por esse autor, me possibilitou ver o objeto 

de pesquisa a partir de uma visão plural, de maneira multidimensional, com várias dimensões, 

                                                 
24 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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interações, retroações. O pensamento complexo possibilitou reconhecer a multiplicidade e a 

multidimensionalidade dos fenômenos ocorridos na organização investigada. 

A comunicação foi apresentada como um sistema aberto em contínua interação com o 

meio e, analisada, ao mesmo tempo, como uma trama, uma rede entrelaçada de fios, a qual 

percorre todas as direções do IF Goiano, envolvendo as várias formas de mídias e interações 

entre os servidores.  

 O IF Goiano foi analisado enquanto um sistema maior composto por outros sistemas. 

Enquanto um sistema vivo, foi assim que ele foi apresentado em toda a dissertação - como um 

sistema aberto, complexo, 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, 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.  

Assim, este trabalho que será conduzido no formato de um relato, apresentará em sua 

estrutura os conceitos 'guarda-chuvas' que orientaram a investigação, a metodologia utilizada e 

os resultados obtidos. 

 

Conceitos que fundamentaram o estudo 

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

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

comunicação, comunicação interna, mudança entre outros, para explicar o objeto investigado – 

a comunicação do IF Goiano no contexto de mudança em sua cultura.  

Para investigar o modelo de comunicação adotado pelo IF Goiano, fiz observações 

diárias, no diário de campo, inspirada nos estudos etnográficos de Da Matta (1987). Recorri a 

autores como Wolton (2010) que defende o conceito de comunicação associada à ideia de 

vínculo, o comunicar que se concretiza no outro, que comunga, que compartilha ideias, saberes 

e vivências. 

Busquei em Kunsch (2003) a compreensão da comunicação interna, que é desenvolvida, 

prioritariamente, para todo o público interno do IF Goiano. Enquanto em Fortes (2003) a 

compreensão da comunicação administrativa. Este tipo de comunicação - a administrativa, 

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

Por meio dela, foi possível identificar aspectos relevantes, como: as barreiras no ato 
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comunicativo, advindos do excesso de informação; 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. 

Bourdieu (1989) me possibilitou compreender o poder simbólico presente nas relações 

internas do IF Goiano, enquanto Goffmam (2008) me permitiu enxergar essas relações como 

representações da vida cotidiana. 

O autor Hall (1984) contribuiu no entendimento da estrutura organizacional; Morgan 

(1996; 2013) a ver o IF Goiano como uma organização sistêmica; Schein (2009), Moretti e 

Gomes (2007), Marchiori (2008) e, fundamentalmente, Morin (2002) a compreender os 

aspectos culturais do Instituto. Os valores da cultura se manifestam em situações formais: 

regulamentos, regimentos, processos e documentos, mas também nos aspectos informais, que 

representam a outra vertente do sistema cultural do IF Goiano. 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. 

Entendo que os servidores e gestores do IF Goiano produzem o seu modo próprio de 

assimilação, aprendizado e conhecimento ao incorporar hábitos do local (como se vestir, falar 

e se comportar em reuniões) e ao cumprir as normas, por exemplo. Desse modo, percebo que a 

cultura são os valores que os indivíduos carregam consigo e levam para a instituição e, ao 

mesmo tempo, assimilam dela. Ou seja: a cultura como conhecimento que as pessoas possuem 

do lugar, organizam sua vivência em função de modelos que elege ou renega, porque ao 

absorver as práticas cotidianas os servidores do Instituto estão ao mesmo tempo produzindo e 

sendo produzidos pela cultura da instituição. 

E ainda, para compreender o modelo de comunicação adotado pelo IF Goiano, foi 

necessário buscar autores da área da Ciência da Informação como Tomaél e Alcará (2008) que 

auxiliou nos critérios de avaliação de fontes para a internet; dentre vários outros autores que 

também deram suporte para a realização desta pesquisa. 

Visitei ainda os documentos do IF Goiano como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Regimento Interno do 
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IF Goiano, site institucional, site do MEC, livros, folders, os quais me possibilitaram analisar o 

IF Goiano como um sistema maior, composto de vários outros sistemas, em que suas políticas 

refletem sua configuração e sua estrutura organizacional. 

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.  

 

Técnicas de pesquisa utilizadas  

Para a efetivação da pesquisa, optei pelo estudo de caso, por ser o recurso metodológico 

mais adequado para compreender a comunicação do IF Goiano. A escolha deste método me 

permitiu utilizar de várias fontes de natureza qualitativa e quantitativa, para a coleta de dados, 

tais como: documentos, relatórios, observação direta, relatos, entrevistas, dentre outras fontes. 

Porém, o foco da investigação se centrou na dimensão formal da comunicação interna, isto é, 

na dimensão institucionalizada, sendo o IF Goiano analisado como emissor de comunicação. 

Cabe destacar que investiguei com mais afinco o sistema comunicacional do IF Goiano, 

o qual foi analisado no período entre a criação da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, até 

março de 2015, especificamente, após a unificação das antigas escolas agrícolas à uma única 

instituição. Este foi o contexto da pesquisa que aqui se apresenta. Ressalto que não fez parte 

deste estudo investigar o processo de mudança em si. 

As técnicas de pesquisa utilizadas para o estudo da comunicação e da cultura foram a 

pesquisa bibliográfica, efetivada durante toda a pesquisa empírica, sob a luz da visão da 

complexidade de Edgar Morin, um dos autores que alicerçaram esse estudo; a pesquisa 

documental e a pesquisa institucional ou administrativa; o diário de campo e a pesquisa de 

campo, com a utilização de questionários on-line e entrevistas.  

Diante disso, a complexidade do objeto pesquisado foi esboçada em cinco capítulos. 

Considerando a introdução como o primeiro capítulo, nesta etapa fiz uma breve 

contextualização e delimitei o objeto de estudo; apresentei a problemática da pesquisa, seus 

objetivos e justifiquei a sua relevância para o IF Goiano e expus a estruturação da pesquisa. 

Junto a esse capítulo também demonstrei todos os procedimentos metodológicos utilizados na 

investigação, bem como a apresentação do perfil do público respondente.  

No capítulo 2 fiz um passeio na história do IF Goiano a partir dos seus antecedentes, 

com início na criação das antigas escolas agrícolas no Brasil e indo até a contextualização do 
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IF Goiano no cenário de constituição dos institutos federais, que fazem parte da atual Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao MEC. A pesquisa 

institucional ou administrativa foi utilizada para conhecer aspectos do IF Goiano, tais como a 

sua configuração, estrutura administrativa e políticas. Para subsidiar esta etapa foi adotada ainda 

a pesquisa documental, momento em que foram utilizados documentos produzidos pelo MEC 

como: livros, folders e o site do Ministério; documentos desenvolvidos pelo próprio IF Goiano, 

como: o relatório da pesquisa institucional de auto avaliação, produzido pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), no ano de 2013; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); o site 

da instituição e materiais impressos.  

No capítulo 3 as pesquisas documental e institucional/administrativa também se fizeram 

presentes, possibilitando discorrer sobre o IF Goiano como uma organização sistêmica e 

complexa em si, ou seja, como um sistema maior composto por vários outros sistemas que 

interagem entre si e com o meio. Dentre os sistemas que o IF Goiano possui, dois foram 

destacados e apresentados em dois subcapítulos: o sistema cultural e o sistema comunicacional. 

Outro recurso metodológico que utilizei com mais ênfase no capítulo 4, mas que se fez 

presente desde o início das aulas do programa de mestrado como um dos principais 

instrumentos de trabalho, foi o diário de campo. Ele foi útil, porque não deixou perder de vista 

o que acontecia no dia a dia da instituição, permitindo captar informações que não poderiam 

ser detectadas somente com perguntas em um questionário. As informações registradas no 

diário de campo foram utilizadas ao longo de toda a investigação para reforçar a teoria e 

exemplificar como ela acontece na prática. Esse instrumento oportunizou 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 aconteciam. As observações foram datadas e especificadas com local e horário da 

ocorrência. Este instrumento revelou facetas da comunicação e da cultura do IF Goiano até 

então não percebidas; e que talvez não seriam vistas se não fosse objeto das reflexões 

empreendidas.  

Estas anotações foram consideradas como um componente importante de obtenção de 

informações sobre o contexto investigado e se constituem em valiosa fonte de dados, tendo sido 

muito útil à pesquisa.  

A pesquisa de campo, prevista para ser realizada em junho de 2014, foi iniciada somente 

no dia 13 de agosto de 2014 e finalizada no dia 1º de outubro de 2014, totalizando 50 dias de 

coleta de dados. A demora em dar início à pesquisa empírica justificou-se pela necessidade de 
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aguardar a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF Goiano. A 

aprovação consta no Protocolo nº 017/2014 do referido comitê.  

Para a coleta de dados elaborei questionário em formato eletrônico, produzido na 

plataforma Google Forms. O questionário continha 30 questões, sendo 29 objetivas e uma 

subjetiva, sendo que havia ainda mais duas perguntas abertas vinculadas a perguntas fechadas. 

As respostas advindas das três perguntas abertas foram utilizadas do decorrer da dissertação, 

para dar ênfase (positiva ou negativamente) a resultados oriundos de dados quantitativos. Por 

meio das perguntas subjetivas, foi possível também, notar a necessidade que os respondentes 

tinham de expressar sua opinião acerca da comunicação do Instituto, tendo enriquecido a 

pesquisa e possibilitado conhecer melhor o modelo de comunicação do IF Goiano. As perguntas 

da pesquisa foram previamente testadas. Elas buscaram conhecer o que os servidores pensavam 

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.  

A população investigada, neste estudo, foram os 1.050 servidores ativos permanentes 

do IF Goiano, entre docentes e técnico-administrativos, de ambos os sexos, maiores de dezoito 

anos e com qualquer grau de escolaridade. Do total do universo pesquisado, 209 servidores 

participaram da pesquisa. Sendo que, destes, 206 responderam ao questionário, ou seja, 99% 

leram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e concordaram em participar da 

pesquisa. E três servidores, equivalendo a 1%, leram o TCLE e não concordaram em participar. 

A escolha por realizar esta pesquisa somente com os servidores do IF Goiano visou 

buscar uma amostra mais representativa do universo pesquisado. Tenho a clareza da 

necessidade de também ser investigada a comunicação do ponto de vista dos estudantes.  Agora, 

posteriormente à realização do mestrado, em condição mais apropriada, poderei desenvolver 

esta pesquisa, sendo servidora da instituição. 

Os entrevistados foram convidados, por meio do e-mail institucional, a responder às 

perguntas. O questionário podia ser respondido a partir de qualquer navegador e de qualquer 

tipo de equipamento, desde que conectado à internet, incluindo smartphones e tablets. No 

primeiro envio do questionário25 obtive a participação de 80 respondentes. Considerei este 

número baixo, pois proporcionava uma margem de erro de 10% para o universo pesquisado.  

                                                 
25 A data do primeiro envio da pesquisa para o e-mail dos servidores foi dia 13 de agosto de 2014. 
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Para aumentar o grau de confiabilidade dos resultados da pesquisa e diminuir a margem 

de erro, uma segunda tentativa foi realizada26, visando alcançar, pelo menos, 25% do universo 

de servidores. O que proporcionaria uma margem de erro de aproximadamente 5% e um grau 

de confiança em torno de 95%, isto se pelo menos 250 servidores respondessem a pesquisa.  

Em síntese, em um universo de 1.050 servidores obtive um retorno de 206 respondentes, 

o que representa, para a pesquisa, uma margem de erro de 6,12% e um grau de confiança de 

95%.  

Após a coleta dos dados, os resultados da pesquisa de campo realizada com os servidores 

do IF Goiano foram analisados e refletidos criticamente, subsidiando a elaboração do capítulo 

4. Na edificação deste capítulo o objeto teórico desta pesquisa – a comunicação do IF Goiano 

– foi avaliado de forma significativa no contexto de mudança na cultura da instituição.  

Cabe ressaltar que a apresentação da descrição e a análise dos dados obtidos, tanto os 

quantitativos quanto os qualitativos, foram feitas utilizando-se de todas as metodologias 

propostas, somando-se às anotações registradas no diário de campo, o conhecimento teórico 

adquirido com as leituras, as quais permitiram a interpretação, à análise e à discussão dos 

resultados. 

Por uma questão metodológica, o capítulo 4, que trata dos resultados da pesquisa com a 

descrição e análise dos dados coletados, foi estruturado em quatro subcapítulos. Esta subdivisão 

foi definida a partir dos resultados da pesquisa, os quais foram divididos em grandes áreas, onde 

apresento, inicialmente, a comunicação no IF Goiano através das assessorias de comunicação 

– ocasião em que mostrei como foram constituídas, suas responsabilidades, composição, 

finalidade, os entraves que tiveram no início de sua formação e, também, os avanços 

alcançados. Para esta etapa foram utilizados documentos da Assessoria de Comunicação 

localizada na reitoria, entrevistas por e-mail com os assessores de comunicação pioneiros na 

formação do setor, sendo uma servidora da reitoria e um do Câmpus Rio Verde. 

No segundo subcapítulo, da apresentação dos resultados da pesquisa, estão a descrição 

e análise dos aspectos relativos a comunicação do IF Goiano, tais como: os meios utilizados 

para se comunicar; a suficiência da fluidez do sistema comunicacional; a compreensão das 

mensagens emitidas por parte da reitoria para os câmpus e dos câmpus com o público local; a 

contribuição da comunicação para a promoção da integração entre as unidades escolares; os 

aspectos das relações internas e da gestão, dentre outras questões. Debrucei no entendimento 

da rede formal burocrática. 

                                                 
26 A data do segundo envio da pesquisa para o e-mail dos servidores foi dia 1º de setembro de 2014. 
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Já no terceiro subcapítulo tratei a comunicação do IF Goiano, desenvolvida e mediada 

pelas suas Assessorias de Comunicação, e pelo uso dos meios tradicionais. Dentre os meios 

utilizados, pelo IF Goiano, apresentei análises de meios impressos, documentos administrativos 

utilizados no dia a dia e ainda sobre os eventos – considerados meios aproximativos, mas que 

foram analisados por mim, como um meio tradicional devido à sua aplicabilidade diária no IF 

Goiano.  

Na última subdivisão, do quarto capítulo, abordei o uso dos meios tecnológicos, 

momento em que apresentei os resultados e as análises dos meios de comunicação usados pelas 

Assessorias de Comunicação do IF Goiano para se comunicar com os servidores. Os meios 

tecnológicos avaliados como de maior representatividade foram: e-mail institucional, site 

institucional, newsletter e a rede social Facebook. 

O capítulo 5 foi destinado às considerações obtidas ao longo do trabalho. Apresentei, 

nele, as limitações do estudo, os desafios postos a comunicação do IF Goiano e as contribuições 

para pesquisas futuras, haja vista que não tive a presunção de exaurir a temática, mas sim de 

dar os primeiros passos rumo a novas investigações. O que foi exposto nesta etapa não se tratou 

de uma conclusão, mesmo porque, à luz da abordagem da complexidade, a cultura e a 

comunicação interna do IF Goiano estão em processo de transformação. Assim, as 

compreensões aqui obtidas podem deixar pistas para futuras pesquisas acerca da comunicação 

do IF Goiano. 

 

Resultados obtidos   

A realização dessa investigação na instituição em que sou servidora gerou grandes 

expectativas por parte dos gestores e servidores, em especial, dos servidores das Ascons, em 

relação à possíveis contribuições 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 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. 
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 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. 

A partir das respostas dos 206 entrevistados, constatei que a distância geográfica dos 

setores e destes com a sede administrativa dos próprios câmpus das cidades do interior e destes 

com a sede administrativa da reitoria é um impedimento, na visão dos respondentes, para manter 

os servidores informados dos acontecimentos acadêmicos e institucionais. 

A pesquisa apontou para a necessidade dos setores de comunicação demonstrar aos 

servidores do IF Goiano de que todos são responsáveis pela comunicação; se constituindo em 

agentes de transformação. 

Os resultados indicaram, ainda, que grande parte dos servidores consideram as formas 

de comunicação existentes no IF Goiano insuficientes para a fluidez da comunicação entre os 

setores; demonstrando que os servidores não entendem totalmente as informações que recebem 

e que os meios de comunicação utilizados pelas Ascons necessitam ser reavaliados na visão dos 

entrevistados. 

Constatei que a falta de integração das equipes de trabalho, foi um item assinalado pelos 

servidores, o que representa que os setores não estão integrados entre si, não se comunicando a 

contento, resultando na propagação de ruídos que alimenta a rede informal de comunicação. 

Foi possível identificar que os servidores do IF Goiano consideram que a comunicação 

da Ascom central ou gestora e das Ascons dos câmpus é lenta, morosa, desatualizada e até 

mesmo confusa, de difícil entendimento, enquanto outros respondentes veem-na como 

eficiente, clara, ágil, atual, acessível e confiável. Isto significa que, ao mesmo tempo em que a 

rede comunicacional se desnuda para alguns servidores de uma maneira positiva, ela também 

se apresenta para outros de maneira negativa. O que demonstra que os pensamentos são, ao 

mesmo tempo, antagônicos e complementares, emergindo o que Morin (2011) preconiza sobre 

o princípio dialógico que conserva a dualidade no seio da unidade. 

Observei, ainda, que existem no IF Goiano duas vertentes da comunicação. Por um lado 

há meios antigos e tradicionais de comunicação, os quais convivem, no IF Goiano, 

simultaneamente. Por outro lado, há a procura, por parte dos servidores, por meios mais atuais 

e tecnológicos de comunicação, como o Facebook. Isto demonstra que, ao mesmo tempo em 

que os servidores buscam informação rápida através dos meios tecnológicos, também, desejam 
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o diálogo pessoal, a conversa informal, o contato visual.  Esses meios de comunicação, ditos 

tradicionais, ainda tão imprescindíveis para os servidores. 

Constatei que os servidores do IF Goiano estão divididos com relação ao uso das mídias 

convencionais e das mídias eletrônicas, isto é, há a visão de continuum, ou seja, as duas formas 

de comunicação não se separam na vivência cotidiana, estabelecem-se em continuidade, estão 

em uma situação ininterrupta, interconectando-se. É a comunicação em um continuum 

tradicional-tecnológico, isto é, são partes de uma mesma totalidade. 

Percebi que o modelo de comunicação do IF Goiano, encontra-se vinculado a modos 

tradicionais de comunicação, mas sem desconsiderar a presença das novas tecnologias, que 

ainda são pouco exploradas, porém com amplo espaço para seu desenvolvimento. Pode-se 

chamar de um modelo misto de comunicação, com a predominância ainda dos meios 

tradicionais, principalmente no uso de documentos oficiais. Tal particularidade está impregnada 

na cultura do IF Goiano até pela característica da instituição, que é pública. Há na instituição 

pública a necessidade de formalizar processos e documentar. 

Cabe assinalar aqui, que não tive a intenção de fazer uma contraposição aos dois meios. 

A intenção foi apresentar a necessidade de integração de conteúdos, dos objetivos de seu uso 

para atingir as necessidades do público interno do IF Goiano.  

Vejo que é possível afirmar, que existem duas instituições, uma antiga que se auto 

organiza e uma nova instituição que está se formando. Essas duas instituições estão andando 

juntas, e ainda não se fundiram, até porque ainda não houve tempo suficiente para isso. 

Depreendi, a partir dessa investigação, que se têm ações isoladas de comunicação, que 

não chegam a causar os efeitos desejados pelos comunicadores pela ausência de um trabalho 

sistêmico, com atuação em rede. No entanto, entendo que isso não seja falta de vontade de 

alguns dos profissionais de comunicação em fazer o melhor. Há também outros fatores que 

conduzem para este cenário, a exemplo imaturidade profissional para elaborar proposições de 

melhoria, haja vista a recente constituição das Ascons, que nasceu com a criação dos institutos 

federais em 2008; servidores relativamente jovens, não só na idade, mas também em tempo de 

serviço, com pouca experiência profissional, resultando em pouco conhecimento sobre a 

instituição e o serviço público. 

Não foi surpresa, verificar que o modelo de comunicação do IF Goiano está mais voltada 

para noticiar, restringindo-se a dar publicidade às atividades institucionais e administrativas. 

Outro fator relevante identificado é a indispensável estruturação de políticas de comunicação 

planejadas e construídas coletivamente. No mais, pode se afirmar que a comunicação no IF 



 

 

 

63 

Goiano não ocupa um lugar neutro, plano, cristalizado e sem fissuras; pelo contrário é um lugar 

em permanente agitação dos indivíduos em relação de comunicação. 

O que foi apresentado é uma fotografia do momento investigado e não representa um 

esgotamento do tema abordado. O que significa que se a mesma pesquisa for realizada, 

novamente, outras facetas sobre a comunicação e a cultura do IF Goiano poderão ter sido 

alteradas e outras poderão ser descobertas.  
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Resumo 

Este artigo trata-se de um relato de pesquisa, fruto de trabalho realizado na disciplina de 

Pesquisa Quantitativa em 2015, na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) sobre o comportamento dos profissionais de Relações 

Públicas, atuantes na região Centro-Oeste, quando em situações de crise nas organizações que 

representam. Aqui apresenta-se os conceitos fundantes e os objetivos da pesquisa, a população 

investigada e os resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Gestão de Crise. Ética Empresarial. Relações Públicas. 

 

 

Introdução 

A atividade, por muitos, conhecida como maquiadora das grandes organizações públicas 

e privadas já levantou muitos questionamentos sobre a ética da profissão e, por seu caráter de 

construtora imagética, tornou-se objeto de análise nesta pesquisa. Afinal, até que ponto um 

relações-públicas pode e/ou deve guardar informações da sociedade? Em tempos em que a 

responsabilidade social e a transparência tornaram-se exigências organizacionais no imaginário 

social, este estudo tem como objetivo verificar se os profissionais atuantes seguem à risca os 

preceitos éticos estabelecidos em seu código, ou se há em algum momento negociação destes 

mesmos valores, quando em situações de crise nas organizações. Neste sentido, foi conduzida 

uma pesquisa de caráter quantitativo com profissionais da área, a fim de verificar padrões e 

tendências de comportamento mediante crises organizacionais. 

A ética pode ser considerada um dos pilares fundamentais para o estabelecimento de 

relações, uma vez que estabelece limites entre os indivíduos e desenha um ambiente subjetivo 

que fornece a todos os envolvidos nessas interações estabilidade e segurança, no sentido de 

direitos e deveres de um e outro. Neste sentido, a ética dentro das profissões tornou-se mais do 

que uma necessidade, mas uma prerrogativa na sociedade moderna, uma vez que a cada dia 

mais valor se dá a conceitos como transparência e responsabilidade social. 
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Como todo profissional, os relações públicas não fogem a esta regra, ainda mais quando 

encarados como aqueles que representam as organizações perante a sociedade e a mídia 

mediante situações de tensão, conflito, e até mesmo de bonança e paz. Nos momentos bons ou 

ruins, são os porta-vozes das organizações que apresentam quadros a seus stakeholders, a fim 

de apaziguar uma situação ou, simplesmente, repassar alguma novidade. Seja na literatura 

ficcional, nos seriados de televisão, ou no cinema, os relações públicas sempre acabam surgindo 

como profissionais sujeitos a crises de consciência, quando não de índole. 

 

Conceitos que fundamentaram a pesquisa 

Do grego ethos (bom costume), a ética sempre esteve intimamente ligada à moral. A 

diferença entre os dois valores, entretanto, está no fato de o primeiro, baseado no segundo, 

buscar de forma racional o melhor modo de viver e conviver socialmente. Se a moral diz 

respeito a um conjunto de hábitos e costumes de determinado grupo, cultura, etc, a ética 

transcende, uma vez que tem o objetivo de universalizar normas comportamentais humanas 

para que a vivência em uma dada sociedade seja harmoniosa para todos os indivíduos, tendo 

em vista que é construída tendo como base seus valores históricos e culturais. De acordo com 

Boff (2003), a ética “considera concepções de fundo acerca da vida, do universo, do ser humano 

e de seu destino, estatui princípios e valores que orientam pessoas e sociedades” (BOFF, 2003, 

p. 37). 

O autor explica que a moral se trata da prática real das pessoas e, por essa razão, faz 

parte da vida concreta. “Uma pessoa é moral quando age em conformidade com os costumes e 

valores consagrados. Estes podem, eventualmente, ser questionados pela ética” (BOFF, 2003, 

p. 37). Para Boff, a pessoa moral não é necessariamente ética, pois a moral orienta para 

costumes de conveniência, enquanto a ética, necessariamente, obedece a convicções e 

princípios. “A ética seguiu o destino da razão. A natureza da razão é procurar, e o ethos será 

um ethos que procura” (BOFF, 2003, p. 42). Uma vez que não se limita a nenhuma instância, a 

razão modificou os modelos sociais humanos, redefinindo tempo e espaço, mas acarretando 

limites que, segundo análise do autor, podem ameaçar o futuro da humanidade, na condição de 

que, como observa: 

 

[...] sendo os entes ilimitados, ilimitados são também os saberes. Mas, 

esquece-se que são partes de um todo. Realidade fragmentada, gerou saber 

fragmentado e ética fragmentada em infindas morais, para cada profissão 

(deontologia), para cada classe e para cada cultura (BOFF, 2003, p. 42). 
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Devido a esta fragmentação apontada por Boff, a ética pode variar entre nações e, até 

grupos profissionais, ao que se denomina como deontologia, o que se tornou um dos principais 

ramos da Ética Normativa. O termo foi cunhado por Jeremy Bentham, filósofo inglês, em 1834, 

com o fim de especificar o ramo da ética que estuda o dever e as normas, sendo conhecida 

também como “Teoria do Dever”. Todavia, a Deontologia pode também representar o conjunto 

de princípios e normas de comportamento ou deveres de uma dada profissão, regulando seu 

exercício em acordo a um Código de Ética estabelecido para cada categoria. 

Neste caso, então, a Deontologia são normas estabelecidas não pela moral, mas pela 

ética, uma vez que objetiva a correção de intenções, ações, direitos, deveres e princípios. O 

primeiro Código Deontológico profissional foi feito para a área de Medicina, nos Estados 

Unidos. Desde então, várias categorias adotaram o método a fim de padronizar as ações dos 

profissionais em atuação e, claro, responder a uma crescente exigência social. Isso ocorreu, de 

acordo com Boff, pois os valores sociais inverteram-se ao longo da história, como reflete: 

 

Há uma constatação indiscutível, de aterradora crise ética e moral em todas as 

partes, atingindo o coração da humanidade. Quem tem autoridade bastante 

para nos dizer o que ainda é bom e mau? O que ainda vale? Sentimo-nos 

perplexos, confusos e perdidos (BOFF, 2003, p. 10). 

 

Para o filósofo, isso ocorreu devido a uma ruptura com o equilíbrio humano entre a 

autoafirmação, que fornece aos indivíduos a capacidade de fazer valer suas opiniões, garantindo 

sua sobrevivência e evolução, e a integração, que reforça as relações inclusivas, garantindo a 

cooperação entre todos, o que garante um futuro comum e melhor. “Ele (o homem) exacerbou 

a autoafirmação em detrimento da integração. Descobriu a força de sua inteligência e de sua 

criatividade. E usou esta força para se sobrepor aos demais” (BOFF, 2003, p. 16). O autor 

argumenta que as civilizações se construíram e continuam a se basear em duas pilastras às quais 

chamou fundamentais, sendo elas a cidadania ativa, e a cooperação, cuja combinação resultaria 

no bem comum. 

Boff lamenta: 

 

Mas este foi enviado ao limbo das preocupações políticas. Em seu lugar, 

entraram as noções de rentabilidade, de flexibilização, de adaptação e de 

competitividade. A liberdade do cidadão é substituída pela liberdade das 

forças do mercado; o bem comum, pelo bem particular e a cooperação, pela 

competitividade (BOFF, 2003, p. 63). 
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Notadamente, a Responsabilidade Social é a ética em ação dentro das organizações, uma 

vez que mobiliza as instituições privadas fundamentalmente orientadas para o mercado a 

desenvolverem ações que fomentem o bem comum, mesmo que este seja correspondente 

àqueles indivíduos que pertencem aos públicos de interesse das entidades. A ética empresarial 

está relacionada, de acordo com Leisinger, a normas e valores dominantes em uma empresa. 

Contudo, isto não significa, na opinião do autor, que as instituições privadas possam eximir-se 

da ética social. Como afirma: 

 

Embora, em princípio, a orientação de uma empresa sempre deva ser uma 

orientação para o mercado, e embora muitos países em desenvolvimento, 

apesar de manifestas deficiências em satisfazer as necessidades básicas de sua 

população, invistam imensos recursos em insanas despesas com armamentos 

e propaganda, a responsabilidade de uma empresa vai muito além da mera 

oferta mercadológica orientada pelo poder aquisitivo (LEISINGER, 2001, p. 

119). 

 

Para Leisinger: 

 

São, portanto, as pessoas – qualquer que seja o contexto institucional – que 

têm que ser responsabilizadas como atores morais. Mesmo que, dentro de uma 

instituição, toda decisão esteja acompanhada de um importante elemento de 

determinação estranha, resultante de uma dada moldura institucional, como, 

por exemplo, da ‘filosofia da firma’, ou do comportamento dos superiores, a 

decisão não deixa de ser uma decisão ética individual (LEISINGER, 2001, p. 

61). 

 

A força das decisões individuais dentro das instituições privadas é fato de preocupação 

para o autor, em razão de dados resultantes de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da 

América (EUA), em meados dos anos 1980, com estudantes de administração de negócios. O 

estudo tinha como objetivo verificar os padrões éticos e honradez dos diversos grupos 

profissionais do país, sob a ótica dos estudantes. Executivos de empresas tiveram apenas 23% 

de credibilidade. No entanto, quando questionados sobre como seria quando assumissem seu 

papel dentro do mercado, os estudantes foram otimistas alegando que o cenário teria melhoras. 

Em contraposição, “[...] 55% admitiram que, dependendo das circunstâncias, eles próprios 

haveriam de comportar-se sem escrúpulos quando se tratasse de chegar ao ponto culminante da 

carreira escolhida” (LEISINGER, 2001, p. 29). 

Como escreve o autor: 
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O fato de o mercado ‘fracassar moralmente’ quando as pessoas que nele atuam 

apresentam deficiências morais se manifesta também em muitos exemplos de 

uma irresponsável mentalidade da vantagem própria alcançada ao custo da 

saúde e da vida de pessoas (LEISINGER, 2001, p. 46). 

 

Leisinger defende que “a consciência moral da pessoa não pode ser estabelecida nem 

determinada; a lei não desobriga o homem do encargo de pensar e de agir com ética e reflexão” 

(LEISINGER, 2001, p. 49). Neste sentido, nas palavras do autor, as empresas deveriam estar 

comprometidas não em orientar os indivíduos a uma realidade interna, mas sim a uma moral 

aberta, a qual ele define como a coerência entre o agir humano e o bem comum. Isto exigiria 

criticismo e capacidade de avaliação dos indivíduos, uma vez que estes assumiriam 

responsabilidades, mediante conflitos de ideias com os demais membros constituintes daquela 

organização, sejam superiores, semelhantes ou subordinados. Leisinger ressalta que: 

 

Uma moral aberta põe a empresa em situação de permanente comunicação 

com seu contexto social, desta forma envolvendo-a construtivamente com os 

outros, mais do que meramente através de suas necessidades sistêmicas 

(LEISINGER, 2001, p. 58-59). 

 

Uma moral aberta, de acordo com ele, possibilitaria às organizações ter mecanismos 

diferentes de controle, uma vez que contribuiria de forma a criar um ambiente organizacional 

que estimula e defende as convicções éticas de cada indivíduo que, na concepção do autor, é 

agente moral e, como tal, o verdadeiro responsável por todos os posicionamentos das 

organizações. Outro ponto importante ressaltado pelo autor, neste sentido, situa-se nos limites 

éticos. De acordo com ele, dilemas éticos sempre se farão presentes quando surgir a dicotomia 

moral/imoral. Leisinger afirma: 

 

Ideias sobre o que seja moralmente aceitável sempre são determinadas 

culturalmente e marcadas pelo respectivo contexto social. Por isso, a mesma 

forma de comportamento, conforme a ética em que se baseie, pode aqui ser 

considerada como moral e ali como imoral (LEISINGER, 2001, p. 62). 

 

Isto ocorre devido às diferenças culturais que marcam a formação da moral do indivíduo, 

como já dito anteriormente. Por essa razão, o autor ressalta: 

 

Dilemas éticos são, pois, situações em que ocorre escolha não entre uma ação 

imposta pela ética e outra proibida, mas apenas entre dois ou vários males. 

Também o omitir-se, ou a aceitação de uma determinada situação 

problemática, pode ser uma escolha eticamente inadmissível. O que aqui 
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ocupa o lugar central é a ponderação sobre o mal eticamente menor 

(LEISINGER, 2001, p. 120-121) 

 

Desta forma, e tendo em vista a importância da responsabilidade do agir ético individual, 

tem-se que as crises vivenciadas pelas organizações, sejam relacionadas ao mundo físico, clima 

humano ou falha administrativa, tal qual enumera Lerbinger (apud KUNSCH, 2003, p. 115), as 

respostas que gerarão decisões dentro do ambiente corporativo serão sempre múltiplas, cabendo 

aos profissionais encarregados de decidir a tarefa de pesar os lados e avaliar os possíveis 

cenários que deverão formar-se a partir de determinada escolha. Para tanto, Leisinger acredita 

que os tomadores de decisão precisam ser dotados de coragem civil, a qual ele define como “a 

coragem de defender as próprias convicções e valores, mesmo quando o contexto social prefere 

outras convicções e outros valores” (LEISINGER, 2001, p. 160). 

Algumas organizações nascem já com alto índice de risco, tais como indústrias 

químicas, petrolíferas, aeronáutica, etc. Devido a isso, Tucci (apud FENABRAVE, 2009) 

defende que tais entidades devem em sua constituição privilegiar não apenas os cuidados 

jurídicos, mas também um planejamento estratégico que oriente para a gestão de riscos e crises. 

Para a jornalista, uma crise não deve ser tomada pela consequência que acarreta, todavia pela 

causa que a provocou. “Em situações de crise, três elementos são essenciais: honestidade, 

transparência e demonstrar consternação” (TUCCI apud FENABRAVE, 2009, p. 17). Ora, das 

recomendações feitas por Tucci, uma está diretamente relacionada à ética empresarial, a saber 

a transparência. 

Claro que cada organização traz uma realidade distinta e, por isso, carece de formas 

diferentes de construção de suas estruturas para o gerenciamento de crises. No entanto, valores 

como transparência e responsabilidade social e ambiental, são inerentes a todas as entidades, 

como ressalta o Caderno de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), segundo o qual “[...]o aumento da transparência para o mercado sobre os 

mecanismos de gerenciamento de riscos adotados pela organização constitui-se num 

diferencial, mesmo quando se trata de uma obrigação legal” (IBGC, 2007, p. 26). Não é apenas 

o IBGC que vê na transparência um pré-requisito para o gerenciamento de crises. Reconhecida 

internacionalmente, a ISO 31000 sustenta que a gestão de riscos deve ser conduzida com 

transparência e credibilidade, independente do contexto. 

De acordo com a norma: 

 

i) A gestão de riscos é transparente e inclusiva. 
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O envolvimento apropriado e oportuno de partes interessadas e, em particular, 

dos tomadores de decisão em todos os níveis da organização assegura que a 

gestão de riscos permaneça pertinente e atualizada. O envolvimento também 

permite que as partes interessadas sejam devidamente representadas e terem 

suas opiniões levadas em consideração na determinação dos critérios de risco 

(TOTAL QUALIDADE, 2010, s/p) 

 

A importância de um planejamento e de profissionais preparados para lidar com esse 

tipo de cenário apresenta-se, assim, imprescindível. Kunsch (2003) caracteriza como essenciais 

para os profissionais de relações públicas as funções administrativa, estratégica, mediadora e 

política. Com relação a esta última, a autora escreve que “[...] as relações públicas, lidam 

basicamente com as relações de poder dentro das organizações e com a administração de 

controvérsias, confrontações, crises e conflitos sociais [...]” (KUNSCH, 2003, p. 109), o que 

demonstra a ligação íntima da atividade com a alta gerência das organizações e, 

consequentemente, a participação nas tomadas de decisões, a partir da leitura e análise do 

ambiente externo tanto para prevenção, quanto para remediação dos problemas quando estes 

instalam-se nas organizações. 

Para tanto, a atividade de relações públicas mostra-se totalmente adequada para a 

função, uma vez que é fundamentada, nas palavras de Mainieri (2014), em valores como 

transparência, democracia e diálogo. De acordo com ele, a atividade precisa “traduzir os anseios 

da sociedade, balizando suas ações em transparência, veracidade, diálogo, respeito, dentre 

outros aspectos” (MAINIERI, 2004, p. 12), uma vez que “a postura ética das empresas, revelada 

no compromisso com os públicos, torna-se condição para a sobrevivência, manutenção e 

expansão das organizações” (MAINIERI, 2014, p. 5). O pós-doutor em comunicação salienta 

que é esse comportamento sólido dos próprios profissionais, balizado na criação de códigos 

específicos à categoria, que resguarda a sociedade da atuação daqueles antiéticos. 

 

A pesquisa 

Técnicas de pesquisa utilizadas 

Este estudo, de caráter acadêmico, foi originalmente elaborado a partir da disciplina de 

Pesquisa Quantitativa, do curso de Comunicação Social, hab. em Relações Públicas da 

FIC/UFG. A pesquisa é considerada descritiva, pois tem como objetivo primordial a descrição 

das características do fato ou fenômeno estudado, e quantitativa, uma vez que se elegeu como 

relevante a coleta e a análise quantificada dos dados, com evidência empírica imediata. O 

universo dessa pesquisa foi formado por profissionais de Relações Públicas em atuação ou com 
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experiência de mercado na área, levando em consideração apenas a formação na área e o uso 

das estratégias de comunicação em situações de crise no exercício de sua função. 

Para tanto, considerou-se a amostra de 84 profissionais dos estados de Goiás, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, e Distrito Federal. Considerou-se estas quatro unidades da 

federação devido à aproximação geográfica, que ocasiona, também, a aproximação 

mercadológica e, por isso, de técnicas e métodos. Para definição da amostragem, tomou-se 

como base o cadastro do Conselho Regional de Relações Públicas da 6ª Região (Conrerp/6ª). 

A entidade informou o total de 470 profissionais cadastrados em seu sistema, até a data da 

coleta. Embora, a amostra tenha sido extraída do quantitativo de profissionais vinculados à casa 

representativa, foram consideradas as participações daqueles que não possuem vínculo com a 

entidade, com fins de comparação. 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de questionário para aplicação, vez que se 

considerou o mesmo como o meio mais adequado para se chegar aos participantes da pesquisa, 

sendo enviado por meio da internet, além de se apresentar como uma ferramenta que 

proporcionaria maior confiabilidade nas respostas. Para a pesquisa quantitativa, a análise 

estatística é essencial e pode ser considerada, também, a mais adequada. Claro é que, a 

tabulação estatística facilita a interpretação dos resultados, carecendo, porém, de uma 

fundamentação teórica que permita ao pesquisador realizar comparações entre os resultados 

obtidos a partir da coleta de dados e as teorias existentes. A análise estatística, outro passo da 

análise e interpretação dos dados, ocorre após a tabulação dos dados e é realizada em dois graus: 

a descrição dos dados e a avaliação das generalizações obtidas a partir desses dados. Nesta 

pesquisa, o método utilizado para tabulação dos resultados foi o software PSPP. 

 

Resultados obtidos 

Os resultados obtidos por meio desta pesquisa corresponderam, em sua maioria, aos 

objetivos da mesma. Contudo, em alguns aspectos, os padrões e tendências de comportamento 

mostraram-se contraditórios em questionamentos específicos. Um dado interessante é que, 

apenas, 26% dos entrevistados está inscrito no Conrerp, embora esse fato não tenha relevância 

quando comparado com o percentual de 96% de correlação entre a ser ou não inscrito na 

entidade e conhecer o Código de Ética dos Relações Públicas, indicando que a legislação está 

disponível e é de conhecimento da maioria dos profissionais da área, uma vez que a própria 

pesquisa aponta que 82% conhece o documento. 
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Neste sentido, 59% dos entrevistados acreditam que situações de crise organizacional 

não exigem a quebra dos princípios estabelecidos pelo Código, e mais de 47%, corroborando o 

dado anterior, afirma que, de fato, são éticos quando seguem a norma. Por outro lado, em 

situações de crise, apenas 34% admite que o Código influencie em suas decisões, enquanto os 

princípios estabelecidos pela própria organização assumem um percentual de alta influência 

para 76% dos entrevistados, o que reforça o fato de 53% da amostra acreditarem ser éticos 

quando seguem as diretrizes da organização. Em termos de normativa, classe da qual o Código 

de Ética dos RP faz parte, 57% afirma levar em consideração a legislação vigente, contrariando 

os 34% apresentados anteriormente. 

A despeito de 75% considerar a ética importante pessoalmente e 78% assegurar que não 

abriria mão dos princípios éticos em benefício da organização, para 73% as orientações da 

diretoria são extremamente influentes no processo de tomada de decisão em situações de crise, 

assim como 66% julga a estratégia da organização como fator importante, e 84% considera a 

imagem da organização antes de tomar decisões. E, enquanto 76% afirma não ter medo de 

defender suas convicções, 27% admitem ter liberdade de atuação limitada dentro das 

organizações. Sendo que essa liberdade de atuação está diretamente relacionada, com 

percentual de 79% de correlação, à afirmação de não abrir mão dos princípios éticos, a qual 

78% assinalou como discordo totalmente. 

O medo de defender suas convicções também está relacionado ao conhecimento do 

Código de Ética de RP, com percentual de 77%, o que pode ser um indicativo de 

condescendência profissional mediante as instituições em que os profissionais atuam. Outro 

dado interessante neste sentido, é o fator de correlação entre a ética como valor pessoal para os 

profissionais de RP e o medo de defender suas convicções, o percentual chega a 70%. De modo 

geral, apesar de negarem o receio em relação a falar abertamente dentro das organizações, os 

profissionais de RP mostram-se sujeitos a uma série de estruturas e processos corporativos e 

mercadológicos que os restringe em sua atuação, do ponto de vista ético, sendo que um dos 

maiores fatores é a flexibilidade que a ética assume mediante as condições de mercado, uma 

vez que 73% acredita que a exigência por padrões éticos atrapalhe o livre mercado. Mesmo 

assim, cerca de 53% não acreditam que o mercado exija flexibilidade ética, o que contradiz o 

resultado anterior. 

A influência dos valores pessoais em tomadas de decisões é apontada por apenas 21% 

dos entrevistados, o que contraria a afirmação de 76% dos entrevistados que garantem que seus 

valores interferem em suas decisões. Entre conceitos exaltados pelos entrevistados como fatores 
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de alta influência está a transparência, a qual 74% afirma possuir enquanto valor pessoal. Este 

dado é um dos únicos que não se contradizem, vez que 73% dos entrevistados classificou a 

transparência como influenciador no processo de decisão mediante crises organizacionais. Por 

outro lado, a responsabilidade social, fator de grande influência no atual cenário mundial, 

aparece como importante na opinião de, apenas, 38% dos entrevistados, bem como o meio 

ambiente que aparece em somente 9% dos questionários. 

Fatores apontados pelos entrevistados com menor importância em situações de crise, 

são os interesses dos investidores, que para somente 25% possui relevância no processo de 

decisão; o manual de crise, apontado por 29% dos entrevistados como influente; os interesses 

dos consumidores, que são assistidos por somente 34% dos entrevistados quando em situações 

de crise; e a concorrência, que não preocupa mais do que 10% dos profissionais de RP. Em 

contrapartida, os colaboradores das organizações são fortes influenciadores do processo de 

contenção e/ou gerenciamento de crise, enquanto modificadores do clima organizacional, 

ocupando a lista de prioridades de 54% dos entrevistados. 

 

Considerações 

O neoliberalismo, caracterizado pela liberalização econômica, o livre comércio e a 

redução da despesa pública, movimento que ressurgiu na década de 1970 foi, para Boff (2003), 

um dos fatores fundamentais à crise ética global, que alcançou indivíduos e organizações como 

um todo. Por essa razão, Boff (2003) acredita que é necessária uma reconstrução do bem 

comum, já que “dificilmente se manterá a comunidade humana unificada e com um futuro que 

valha a pena” uma vez que essa lógica não seja invertida. É ante a essa crítica filosófica que 

Leisinger (2001) considera desejável que as empresas criem condições para aumentar a vida 

das pessoas em todas as suas dimensões. 

O autor observa que as controvérsias éticas se dão pelo fato de nem sempre os indivíduos 

e/ou instituições partilharem dos mesmos valores, uma vez que o que para um é virtude, para o 

outro pode ser intemperança. Por essa razão, ele acredita que as empresas devem se orientar 

não só pelas normas direcionais e estratégias internas, mas também pelos costumes sociais e 

culturais e pelos movimentos e tendências transitórios que moldam a organização social de 

tempos em tempos. A regulamentação destes códigos de conduta, torna-se compulsória tendo 

em vista a influência moral exercida pelos próprios indivíduos que formam as organizações. 

Em tempos de crise de valores, tal como descreveu Boff (2003), as organizações 

também estão submetidas a dilemas éticos. E, por se tratarem de aglomerados de indivíduos 
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com valores, crenças e convicções distintas, as empresas devem orientar-se a fim de neutralizar 

riscos antes que estes se tornem problemas reais e se instalem enquanto crise. De natureza 

variável, as crises podem afetar profundamente a reputação e, até mesmo, o funcionamento das 

organizações. Por esta razão, muitas instituições tem tentado resguardar-se de possíveis 

cenários desagradáveis por meio das funções administrativas de planejamento e controle. 

Uma das ferramentas que mais se tornou popular neste sentido foi o manual de crise 

que, tal qual os códigos de ética específicos das instituições, instituem diretrizes de ação 

mediante as situações que se apresentem à organização. Frente às dificuldades de atender às 

demandas das organizações, mas sem abrir mão dos princípios norteadores que o formam, o 

profissional de relações públicas pode acabar em uma sinuca de bicos, em que a negociação de 

valores seja até mesmo sedutora, mas que não pode influenciá-lo em suas decisões. Afora todas 

estas questões de valores individuais supracitadas neste projeto, temos ainda a dualidade da 

ética que se apresenta com diferentes valorações quando comparadas culturas e costumes. 

Considera-se, assim, que os profissionais de RP estão sujeitos a dualidade proposta 

pelos autores, vez que se contradizem o tempo todo em suas afirmações acerca da prática ética 

dentro das organizações. A contenção e/ou o gerenciamento de crise, exigem do profissional 

muito mais do que saber lidar com as ferramentas estratégicas de comunicação, mas 

transparência e responsabilidade social, para mediar os conflitos, levando sempre em 

consideração os interesses de todos os públicos das organizações. 

Verifica-se, portanto, que mesmo tendo acesso e conhecendo o Código de Ética 

profissional, os RP ainda tem dificuldade de compreender a ética fora da moral. Conclui-se que, 

em grande parte, deve-se a esta confusão de valores e conceituações a contradição averiguada. 

Para tanto, julga-se necessário que tanto profissionais busquem mais conhecimento sobre a 

temática, bem como as instituições de ensino superior, encarregadas a formação destes 

profissionais, abordem com mais profundidade o tema dentro dos cursos de graduação. 

Apesar de esta pesquisa não chegar ao cerne do problema, pode-se inferir que, de modo 

geral, o problema não é o fato de os profissionais abrirem ou não mão da ética em situações de 

contenção e/ou gerenciamento de crise, mas o fato de não conseguirem diferenciar valores do 

senso comum, que estão mais relacionados à moral, do que à ética, em si. Desta maneira, 

conclui-se que os profissionais não tem vivido dilemas éticos, uma vez que nem diferenciam 

ética e moral, em seu cerne. Se o profissional de relações públicas age integramente ou, vez ou 

outra, pretere alguns valores a fim de beneficiar a si ou à organização a qual representa, 

verificou-se que não. Para concluir, faz-se coro às palavras de Leisinger, que reflete: 
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Qual o comportamento que “ainda” é aceitável, ou onde se encontra o limite 

entre a “esperteza” e o agir antiético, na prática muitas vezes só é possível se 

descobrir quando o limite foi ultrapassado e o erro cometido (LEISINGER, 

2001, p. 175). 
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Resumo 

Neste artigo apresentam-se aspectos ligados à mobilização e à comunicação, utilizados na 

implantação do projeto Cidade Eficiente, idealizado por Furnas Centrais Elétrica, no município 

de Elói Mendes - Minas Gerais, entre 2001 e 2003. Nele também se encontram os resultados da 

pesquisa de mestrado, na qual se utilizou a técnica de pesquisa survey para avaliar o papel da 

comunicação e da mobilização para a mudança de hábito no uso de energia elétrica. Para tanto, 

foram aplicados 201 questionários -  amostra probabilística - aos moradores de Elói Mendes. 

Os resultados apontaram a comunicação e a mobilização como elementos do projeto favoráveis 

à mudança de hábito no consumo de energia. 

 

Palavras-chave: Eficiência energética. Comunicação. Mobilização. Mudança de hábito. 

 

 

Introdução 

A mobilização é um dos aspectos centrais em qualquer projeto de comunicação, 

sobretudo naqueles nos quais o foco é o cidadão. Do envolvimento das pessoas depende o êxito 

do projeto, cujo objetivo é a mudança de hábito no consumo de energia. As utilities – empresas 

que prestam serviços à população - contam com o controle das reguladoras e com a participação 

dos consumidores-cidadãos na indicação de ações de melhorias (ZÉMOR, 1985). As empresas 

de energia, controladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), têm uma legislação 

que regulamenta o relacionamento entre elas e os consumidores-cidadãos.  

Em 1996, foi criado o Programa Nacional de Conservação de Energia (Procel) pela 

Eletrobrás. O programa teve como objetivo garantir que essas empresas destinassem parte do 

valor do lucro em projetos de incentivo tecnológico e também de relacionamento com o 

consumidor, no intuito de conscientizá-los no que se refere ao uso consciente da energia 

elétrica. 

Em 1998, o Brasil viveu um dos piores momentos de racionamento de energia. Neste 

cenário, Furnas Centrais Elétricas, geradora de energia de Minas Gerais, situada na cidade 
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mineira Elói Mendes, implantou um projeto de eficiência energética: Projeto Cidade Eficiente. 

O projeto teve como objetivo, além das ações tecnológicas (troca de lâmpadas e mudanças no 

padrão da energia), conscientizar a população da cidade, em todos os segmentos, para o uso 

racional de energia. Esse projeto contou com a comunicação para a mobilização social. 

 Este artigo, no formato de relato de pesquisa, foi estruturado visando apresentar os 

conceitos fundantes para a análise da temática, além de demonstrar como foi elaborada a 

metodologia e, ainda, a apresentação dos resultados obtidos com a investigação. No próximo 

item serão apresentados os aspectos teóricos que deram sustentação à investigação. 

  

Energia elétrica no Brasil: as regras da Aneel em prol do consumo consciente 

 Os projetos de eficiência energética no país contam com o apoio da Aneel que, por meio 

de uma lei implantada na década de 90, obriga as empresas prestadoras desses serviços a 

destinarem valores equivalentes a 1% de sua receita bruta, anualmente, a programas de 

eficiência energética. Essa lei visa combater o desperdício de energia e também promover 

projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D): sendo 0,25% especificamente a programas de 

eficiência energética e o restante, 0,75%, é destinado à P&D (ANEEL, 2000). Essa legislação 

obriga as permissionárias e/ou conscessinárias a produzirem várias campanhas com intuito de 

melhor uso da energia. Essa proposta é interessante não apenas no que se refere à 

conscientização da população. Do ponto de vista da análise econômica, ela postega os 

investimentos na construção de usinas hidrelétrica, minizando assim os impactos ambientais. 

 Pimentel et al. (1999) afirmam que os projetos de eficiência energética promovem o 

envolvimento do cidadão-consumidor, o que permite que as empresas possam focar a sua 

prestação de serviço tendo o consumidor como um agente participativo do processo.  

  Em um cenário de economia aquecida e de alto consumo de eletrodomésticos, em 1994, 

a Aneel implantou um selo de qualidade (indicador de consumo de energia), obrigatório para a 

produção de todos os eletrodomésticos no país. Essa ação teve como objetivo combater o 

desperdício de energia e também forçar a indústria a melhorar a qualidade e o desempenho dos 

eletrodomésticos desenvolvidos no país, no que se refere à eficiência energética (ANEEL, 

2008). 

Outro fator decisivo para a implantação do selo Procel, conforme afirmam Pimentel et al. 

(1999), foi o aumento do consumo de energia nas residências, 18%. Ainda na mesma linha, a 

Eletrobrás criou metodologia com guias para auxiliar as concessionárias e/ou permissionárias 

no diálogo com a população, especificamente no que se refere às escolas, por meio do Procel 
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(DIAS; MATTOS; BALESTIERI, 2000). Esse programa fornece uma metodologia específica, 

com materiais didáticos de suporte para alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, além de 

treinamento para os professores, oferecendo às empresas subsídios para cumprimento das 

obrigações legais.  

 Todas essas ações com o foco no consumidor final, no intuito de muni-lo de informações 

para o melhor uso da energia elétrica, de alguma forma, respodem à conclusão do Congresso 

de Varsóvia, realizado em 1979, no que se refere ao objetivo do marketing para as empresas do 

ramo de energia elétrica no futuro: “[...] não é simplesmente aumentar o consumo dessa energia 

elétrica, mas sim encaixar a eletricidade em campos onde possa ser interpretada como uso 

inteligente da eletricidade” (FUGIWARA,1999, p. 1). Essa resolução mundial só fortaleceu a 

necessidade dessas utilities se preocuparem em promover ações com foco no consumidor final 

para o uso da energia de forma consciente. 

 A implantação de projetos dessa natureza só pode ocorrer se a comunicação utilizada 

tiver como foco a mobilização social. Os aspectos ligados às ferramentas da comunicação para 

a mobilização serão discutidos no próximo tópico. 

 

Comunicação e mobilização: parceria necessária para mudanças 

 Pensar a comunicação para a mobilização nos dias atuais é entender que ela deve pressu-

por o desenvolvimento sustentável das comunidades compreendidas e a participação de todos 

os agentes envolvidos (PERUZZO, 2007), principalmente quando essa comunicação é do setor 

público (ZÉMOR, 1995). Autores como Brandão (2007) e Matos (2007) corroboram as ideias 

de Zémor (1995) no que se refere à comunicação pública como instrumento responsável pela 

construção conjunta de um consumidor também cidadão para além de apenas um 

relacionamento entre setores públicos. Não é possível, assim como afirma Zémor (1995), que 

a comunicação seja tratada de forma simplista e verticalizada, na qual a informação é 

simplesmente passada aos cidadãos. Faz-se necessário, conforme afirma o autor, que essa 

comunicação gere no cidadão um exercício cívico e de cidadania para além das ações 

obrigacionais.  

 O desafio da comunicação pública é trabalhar a mensagem não mais como uma 

informação enviada a um público de destino. Ela precisa, assim como afirmam Zémor (1995), 

Brandão (2007) e Matos (2007), gerar engajamento e comprometimento dos envolvidos. 

 Se os aspectos informacionais ainda não são bem resolvidos na comunicação pública, o 

diálogo, um dos aspectos principal para a mobiliazação, segundo Braga, Henriques e Mafra 
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(2007), também padece. De acordo com esses autores, o foco da comunicação para mobilização 

está voltado para a transformação e participação, em que o agente não é um depositário de 

informações, mas um sujeito ativo no processo de produção. A comunicação deve promover o 

diálogo, gerando engajamento e comprometimento dos agentes envolvidos (BRAGA; 

HERIQUE; MAFRA, 2007) ( TORO; WENERCK, 2007).  

 Gerar diálogo e pensar na construção conjunta é um dos aspectos centrais do 

planejamento de comunicação para a mobilização, assim como considerar o cunho educativo 

da ação. Para Henriques et al (2004, p. 37), a mobilização das pessoas está atrelada ao seu 

engajamento: “[...] é preciso não só que essas pessoas tenham carência e problemas em comum, 

mas que compartilhem valores e visão de mundo semelhante”. Outro aspecto importante no que 

se refere à mobilização é condição de liberdade na adesão dos trabalhos. Como afirmam Toro 

e Wernerck (2007), a mobilização só pode ocorrer quando as pessoas, de modo livre, participam 

de ações compartilhadas. 

 Os projetos de eficiência energética, implantados ou apoiados pela Procel, assim como 

o apresentado neste artigo, têm como proposta a necessidade de envolver cidadãos na sua 

implantação. A eficiência energética se vale da comunicação e seus instrumentos como 

importantes ferramentas para esse processo. Assim, este estudo identifica a ferramenta da 

comunicação e sua efetiva participação no envolvimento da população em um programa de 

eficiência energética.  

 No próximo item serão abordados os aspectos metodológicos utilizados para a 

construção desta pesquisa. 

 

Metodologia  

 A proposta de investigação que resultou neste artigo se deu por meio da aplicação de 

um questionário estruturado, tendo uma amostra probabilística, utilizando-se do método Survey. 

Dos 26 mil habitantes (IBGE, 2007), foi retirada uma amostra aleatória simples de 201 

domicílios, das seis regiões cadastradas na prefeitura de Elói Mendes (MG).    

Antes da realização da pesquisa junto à população de Elói Mendes, foi realizada uma 

entrevista em profundidade com o vice-prefeito da época da implantação do projeto.  Outro 

aspecto que foi considerado foi a eficiência do projeto no quesito econômico, conforme 

pesquisas de dados secundários realizadas. A base do trabalho teve com pressuposto a sua 

efetividade do projeto também no quesito comunicação para mudança de hábito no consumo 

de energia.  
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 O questionário aplicado trouxe 28 questões divididas em 6 grupos distintos. O primeiro 

grupo apresentou 2 itens que excluiriam ou não o entrevistado da pesquisa; o segundo, 3 

questões sobre a abrangência percebida do projeto; no terceiro, constavam 6 questões referentes 

às características familiares; o quarto, o quinto e o sexto grupos traziam 5 questões sobre formas 

de comunicação, 5 sobre mobilização da família do entrevistado e 7 questões sobre a mudança 

de hábito familiar, após a adoção do projeto, respectivamente. As questões referentes à 

comunicação e à mobilização baseavam-se na escala Likert de 7 pontos (do Discordo 

plenamente [1] a Concordo plenamente [7]), como também as questões referentes à mudança 

de hábito (Totalmente improvável [1] a Totalmente provável [7]). 

 

Apresentação e análise dos resultados 

 A pesquisa foi realizada apenas com moradores que residiam há, no mínimo, 10 anos 

na cidade e que conheciam ou tiveram acesso às informações do projeto Cidade Eficiente. Essa 

caracterização da amostra foi feita por meio das informações obtidas nas questões de 3 a 11 do 

questionário. Avaliou-se o alcance do projeto por meio da questão de como o chefe da família 

tomou conhecimento das informações do projeto. 

 Percebeu-se que a maioria dos entrevistados (73,6%) obteve informação sobre o projeto 

pelos meios de comunicação; com destaque para a comunicação efetuada nas escolas (17,4%). 

Não foram obtidas respostas em 4 questionários (2%).  

 Com relação à recordação do projeto, observou-se que aproximadamente 60% dos 

entrevistados se recordam do projeto no mínimo razoavelmente, contra 40% que disseram se 

recordar pouco. Porém, ressalta-se que a entrevista foi realizada com um prazo de 10 anos do 

ocorrido. 

 Como o estudo é sobre consumo energético, torna-se importante caracterizar o poder de 

compra das famílias, que foi feito de duas formas: a primeira, por meio da classificação 

econômica; e a segunda, por meio da distribuição da renda média mensal familiar. As famílias 

foram classificadas segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), de acordo 

com a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O CCEB é obtido indiretamente pela 

escolaridade do chefe de família e pela posse de um conjunto predeterminado de itens. Já a 

faixa de renda média mensal foi obtida por questionamento direto.  

 Nota-se que aproximadamente 50% das famílias possuem classificação na classe C (C1 

+ C2), sendo que 0,5% está na classe E, e 0,5% pertence à classe A1. Ponto importante é que 

66% estão abaixo da classe B. Existem 3 dados faltantes, para os quais não foi possível calcular 
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o critério de classificação econômica, devido à não-obtenção da escolaridade do chefe de 

família.  

 

Avaliação da eficiência do projeto no quesito comunicação 

 A avaliação dos itens de comunicação utilizados no projeto (itens C1 a C5), na visão 

dos moradores da cidade, foi feita com base na nota média obtida em cada questão e seu 

respectivo intervalo, com 95% de confiança (IC 95%). 

 Para essa avaliação, construiu-se a Tabela 1, que contém os valores obtidos, de acordo 

com a percepção dos habitantes de Elói Mendes, para a média dos itens e seus intervalos de 

confiança. 

 

TABELA 1 - Média e IC 95% para os itens da comunicação 

 

Questões Média IC 95% 

C1 5,64 5,48 5,80 

C2 6,04 5,86 6,22 

C3 5,56 5,41 5,72 

C4 5,28 5,12 5,44 

C5 4,92 4,68 5,16 

Fonte: Adaptado de Cruz (2010). 

  

Observa-se que todos os itens que avaliam a forma de comunicação utilizada no projeto 

obtiveram, de acordo com a percepção dos habitantes, valores acima de 4 para os intervalos de 

confiança.  

 O item mais bem avaliado pelos moradores foi o C2 (Propagandas do racionamento de 

energia - Apagão) exibidas na televisão sobre o uso consciente da energia elétrica que traziam 

informações claras sobre a necessidade de economizar energia elétrica) com média de 6,04 e 

IC 95% (5,86-6,22). Já o item C5 (As informações sobre o uso consciente de energia chegaram 

até você por meio dos materiais do projeto Cidade Eficiente e também pelos amigos e 

familiares) foi o que apresentou o pior resultado, com média 4,92 e IC 95% (4,68-5,16). 

 Em relação à comunicação do projeto, especificamente aos instrumentos de 

comunicação utilizados, a pesquisa identificou que eles foram percebidos pelos participantes. 

Os instrumentos de comunicação utilizados pelo projeto conseguiram informar e mobilizar os 
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participantes, cumprindo, assim, as premissas da comunicação sustentadas e defendidas por 

Peruzzo (2007), Braga et al, 2004 e Toro e Wenerck (2007) de que os instrumentos de 

comunicação podem gerar mobilização e envolvimento dos sujeitos participantes.   

 

Avaliação da eficiência do projeto no quesito “mobilização” 

 Os itens utilizados para avaliar a mobilização do projeto (itens M6 a M10), de acordo 

com a opinião dos respondentes, também se realizaram por meio da nota média obtida em cada 

questão e o seu respectivo intervalo com 95% de confiança (IC 95%). 

 A Tabela 2 apresenta a média das questões e seus intervalos de confiança para a visão 

dos moradores da cidade pertencentes à amostra da pesquisa quanto à sua mobilização 

provocada pelo projeto. 

 

TABELA 2 - Média e IC 95% para os itens da mobilização 

 

Questões Média IC 95% 

M6 5,13 4,98 5,28 

M7 5,69 5,55 5,83 

M8 4,40 4,25 4,55 

M9 5,69 5,55 5,82 

M10 5,71 5,50 5,93 

Fonte: Adaptado de Cruz (2010). 

  

A análise da Tabela 2 permite perceber que, de acordo com os pesquisados, existiu uma 

mobilização satisfatória, pois todos os itens avaliados obtiveram média acima de 4, sendo que 

os intervalos de confiança foram todos maiores que 4. Assim, conclui-se que existiu uma 

mobilização importante em todos os itens avaliados. 

 O item com a maior média para os moradores sobre mobilização foi o M10 (As 

mudanças realizadas na cidade por parte da Prefeitura por ocasião do projeto Cidade Eficiente 

referentes à energia elétrica, como a troca de iluminação de alguns pontos da cidade, foi 

importante para a família no que se refere à mobilização em prol da economia de energia 

elétrica), com média de 5,71 e IC 95% (5,50-5,93). O item M8 (As Patrulhas da energia eram 

atuantes na conscientização do uso correto da energia elétrica) foi o que apresentou o pior 

resultado, com média 4,40 e IC 95% (4,25-4,55).  
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Avaliação da eficiência do projeto no quesito mudança de hábito 

 Para avaliar a mudança de hábito, de acordo com a opinião dos respondentes, 

consideram-se 7 itens como importantes (H11 a H17), por meio da nota média obtida em cada 

questão e o seu respectivo intervalo com 95% de confiança (IC 95%). 

 A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para a média das questões e seus intervalos de 

confiança, de acordo com a percepção dos moradores da cidade quanto à sua mudança de hábito, 

no que se refere ao consumo energia elétrica provocada pelo projeto.  

 

TABELA 3 -Média e IC 95% para os itens da “mudança de hábito” 

 

Questões Média IC 95% 

H11 4,41 4,12 4,69 

H12 5,83 5,58 6,07 

H13 3,97 3,67 4,27 

H14 4,63 4,42 4,83 

H15 4,55 4,31 4,79 

H16 6,32 6,18 6,45 

H17 5,14 4,93 5,35 

Fonte: Adaptado de Cruz (2010). 

  

 De acordo com a Tabela 3, a partir da percepção dos respondentes da pesquisa, existiu 

uma mudança de hábito satisfatória, pois quase todos os itens avaliados obtiveram média acima 

de 4, sendo que os intervalos de confiança foram todos maiores que 4. O item H13 (As lâmpadas 

comuns e antes utilizadas em sua casa passaram a ser as lâmpadas fluorescentes - que 

consomem menos energia) apresentou média de 3,97, com um IC 95%, variando de 3,67 a 4,27, 

que não está acima de 4, não se configurando assim nem como satisfatório nem como 

insatisfatório. Assim, conclui-se que existiu uma mudança de hábito significativa para os itens 

avaliados, exceto pela troca de lâmpadas.  

 

Avaliação do consumo de energia no período 

 Uma das formas mais precisas de verificar a eficiência do projeto é avaliar se o consumo 

de energia na cidade efetivamente caiu depois da execução do projeto. Para tanto, analisou-se 
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o comportamento do consumo total de energia por consumidor (KWH/Hab.) residencial e rural, 

nos anos de 1997 a 2007, sendo que o início do projeto deu-se em 2001. 

 Inicialmente, realizou-se a análise descritiva dos dados, por meio do gráfico sequencial, 

para mostrar o comportamento do consumo de energia durante o período avaliado. O Gráfico 1 

apresenta a sequência para o consumo de energia total, residencial e rural, durante o período de 

10 anos consecutivos. O Gráfico 1 permite perceber a diminuição do consumo de energia no 

período de implantação do projeto Cidade Eficiente em Elói Mendes. Ressalta-se que esse 

consumo teve uma queda significativa e manteve-se estável após o período de implantação do 

projeto ratificando, assim, os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, no que se refere ao 

hábito de consumo de energia elétrica. 

 

GRÁFICO 1 - Evolução do consumo de energia por habitante na cidade de Elói Mendes 

 

 

  Fonte: Adaptado de Cruz (2010). 

 

 O Gráfico 1 revela que existe uma queda no consumo de energia nos dois setores 

estudados a partir de 2001, ano em que se iniciou o projeto. Importante destacar que o consumo 

por habitante na área rural é maior que o consumo residencial. 

   

Impacto da comunicação na mobilização 

 Um dos objetivos deste estudo é avaliar a relação entre a comunicação utilizada no 

projeto Cidade Eficiente e a mobilização percebida pelos habitantes da cidade de Elói Mendes. 

Assim, procedeu-se a análise de regressão linear múltipla para avaliar se existe alguma 

associação entre as questões referentes à comunicação e à mobilização geral, na visão dos 

moradores do município e, ainda, identificar o sentido dessa relação, se direta ou inversa. 
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 Neste estudo, as variáveis explicativas foram os itens utilizados para mensurar a 

comunicação, e a variável resposta corresponde à média das notas atribuídas pelos respondentes 

a cada uma das questões referentes à mobilização. 

 O primeiro passo foi identificar um modelo inicial por meio do método stepwise (passo 

a passo), que seleciona dentre as covariáveis (questões de C1 a C5) o conjunto que melhor 

explica a mobilização percebida pelos moradores, incluindo uma a uma no modelo geral (se p-

valor é menor que 0,10) e retirando aquelas que se tornarem estatisticamente significantes no 

decorrer da construção do modelo (se p-valor é maior que 0,10).  

 Obteve-se um modelo significativo, com uma probabilidade de significância da análise 

de variância (ANOVA) menor que 0,01. As questões de comunicação C1, C2 e C4 se mostraram 

importantes para explicar a mobilização dos habitantes, com p-valor menor que 0,05. As duas 

outras questões, C3 e C5, não têm influência significativa na mobilização.  

 Conclui-se, portanto, de acordo com a percepção dos moradores, que os itens utilizados 

para comunicação, C1, C2 e C4, são adequados para explicar a mobilização dos moradores. 

Assim, a próxima etapa envolveu a análise e a interpretação do modelo obtido. 

 Inicialmente, construiu-se o teste de significância do modelo (ANOVA) para identificar 

se as questões C1, C2 e C4 influenciaram de forma significativa a variável resposta 

(mobilização). De acordo com a análise da variância, observou-se uma probabilidade de 

significância menor que 0,001, o que mostra que existem evidências amostrais de que ao menos 

uma das questões citadas impacta de forma significativa a mobilização percebida pelos 

respondentes, mostrando o ajuste do modelo aos dados. O modelo obtido é apresentado na 

Tabela 4. 

 

TABELA 4 - Modelo final (comunicação x mobilização) 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 

β 

Padronizado 

P-valor 

(Coeficientes 

R2 

Ajustado 

P-valor 

(Modelo) 

Mobilização 

Percebida 

C1 0,246 < 0,001 

0,272 < 0,001 C2 0,162 0,011 

C4 0,349 < 0,001 

Mobilização = β0 + βC1*C1 + βC2*C2 + βC4*C4 + e. 

Fonte:Adaptado de Cruz (2010). 
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 A partir da análise da Tabela 4, observa-se que os coeficientes ajustados para cada uma 

das questões foram estatisticamente significantes, p-valor menor que 0,05, mostrando que as 

questões descritas explicam a mobilização de acordo com a percepção dos moradores da cidade 

entrevistados.  

 O valor absoluto do coeficiente padronizado β apresenta a importância relativa de cada 

uma das questões. Assim, a questão C4 (As informações relacionadas à economia de energia, 

de água e meio ambiente foram trabalhadas pelo projeto de forma clara e objetiva) é, de acordo 

com os respondentes, a que mais impacta a mobilização, seguida pela questão C1 (Os materiais 

de comunicação distribuídos à população continham informações explicativas sobre o uso 

consciente da energia elétrica) e a questão C2 (As propagandas do racionamento de energia – 

apagão exibidas na televisão sobre o uso consciente da energia elétrica traziam informações 

claras sobre a necessidade de economizar energia elétrica). 

 O coeficiente de determinação ajustado (R2 aj.) obtido para o modelo foi de 0,272 e 

mostra que 27,2% da variabilidade da mobilização é explicada pelos itens C1, C2 e C4 de 

comunicação. Esse valor pode, a princípio, parecer baixo, mas, tendo em vista que este é um 

estudo da área social, no qual existe uma gama de variáveis que interferem no comportamento 

das pessoas (mobilização) que não são estritamente controladas, e que a significância geral do 

modelo (ANOVA) e dos coeficientes foi aceitável, considerou-se o modelo ajustado como 

satisfatório, por conseguir explicar cerca de 30% da mobilização percebido pelas empresas. 

 Após essa constatação, passou-se à interpretação do modelo final. Observou-se que 

todas as questões tiveram coeficientes padronizados (βs) positivos, indicando relação direta 

com a mobilização. Assim, conclui-se que quanto maior a nota atribuída a cada uma das 

questões referentes à comunicação do projeto (C1, C2 e C4), ou seja, quanto maior a ênfase 

dada nessas questões, maior será a mobilização das pessoas.  

 

Impacto da comunicação e mobilização na mudança de hábito 

 Tão importante quanto avaliar a relação da comunicação e da mobilização é verificar o 

impacto dos itens de comunicação do projeto e os itens de mobilização na mudança de hábito 

dos moradores de Elói Mendes, de acordo com a percepção dos próprios habitantes da cidade.  

 Para tanto, procedeu-se a análise de regressão linear múltipla, para avaliar se existe 

alguma associação entre as questões referentes à comunicação e a mobilização na mudança de 

hábito geral, de acordo com a visão dos respondentes, e ainda, para determinar a tendência 

dessa relação, se direta ou inversa. 
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 As variáveis explicativas foram os itens utilizados para mensurar a comunicação e a 

mobilização, sendo a variável resposta aos valores médios das notas atribuídas pelos moradores 

a cada uma das questões referentes à mudança de hábito. 

 Conclui-se, portanto, que o item utilizado para comunicação C4 e o item da mobilização 

M7 são adequados para explicar a mudança de hábito dos moradores, de acordo com a 

percepção deles. Assim, a próxima etapa constitui-se na análise e interpretação do modelo 

obtido. 

 A análise dos itens que compõem a comunicação, a mobilização, a mudança e a 

avaliação do consumo de energia por habitantes antes e depois da avaliação do projeto foi 

importante para avaliar o projeto e seus resultados. Já a análise de regressão possibilitou 

identificar as relações entre os itens da comunicação e a mobilização média, bem como a relação 

entre os itens de comunicação e mobilização com a mudança de hábito.  

 Inicialmente, constatou-se, de acordo com a avaliação dos moradores da cidade, que os 

itens utilizados na comunicação foram trabalhados de forma satisfatória, sendo que todos os 

itens tiveram, em média, resultados mais próximos do “Concordo plenamente”. 

 Verificou-se também que, com relação à mobilização, todos os itens foram satisfatórios, 

sendo a mobilização percebida pelos moradores em cada uma das questões considerada também 

como satisfatória, com médias próximas de “Concordo plenamente”, de acordo com os 

respondentes. 

 Com relação à mudança de hábito, observou-se que somente o item H13 (As lâmpadas 

comuns e antes utilizadas em sua casa passaram a ser as lâmpadas fluorescentes - que 

consomem menos energia) não obteve resultado satisfatório, estando, em média, no meio do 

caminho entre concordância e discordância. Todas as outras questões foram consideradas 

satisfatórias, com resultados, em média, tendendo à concordância. 

 A avaliação direta dos resultados do projeto Cidade Eficiente foi feita por meio da 

comparação do consumo de energia antes e depois de sua execução. Essa análise mostrou que 

o projeto obteve resultados satisfatórios sendo observada uma redução significativa do consumo 

de energia na cidade de Elói Mendes na área residencial, na área rural e em toda a cidade. 

 Após essa constatação, o objetivo foi buscar, dentre os itens de comunicação, aqueles 

que mais impactaram a mobilização, bem como o sentido desse impacto. Essa avaliação 

mostrou que os itens C4 (As informações relacionadas à economia de energia, de água e meio 

ambiente foram trabalhadas pelo projeto de forma clara e objetiva), C1 (Os materiais de 

comunicação distribuídos à população continham informações explicativas sobre o uso 
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consciente da energia elétrica) e C2 (As propagandas do racionamento de energia – apagão 

exibidas na televisão sobre o uso consciente da energia elétrica traziam informações claras 

sobre a necessidade de economizar energia elétrica) têm influência significativa na mobilização, 

nessa ordem de importância, sendo que, quanto maior a ênfase dada a esses pontos na 

comunicação do projeto, maior será a mobilização, de acordo com a percepção dos moradores. 

 Por fim, avaliaram-se quais as questões referentes à comunicação e à mobilização que 

impactaram a mudança de hábito dos respondentes, bem como a tendência dessa relação. Os 

resultados mostraram que as questões C4 (As informações relacionadas à economia de energia, 

de água e meio ambiente foram trabalhadas pelo projeto de forma clara e objetiva) e M7 (As 

escolas foram envolvidas e os professores e alunos discutiram e criaram várias ações sobre o 

uso consciente de energia elétrica), nessa ordem de importância, influenciam a mudança de 

hábito, de acordo com a visão dos respondentes. Verificou-se, ainda, que essas questões 

explicam muito pouco na mudança de hábito, sendo que existem muitos outros fatores 

relacionados a essa variável. 

 Como o trabalho não tinha por objetivo identificar todas as variáveis que contribuíram 

para a mudança de hábito, a análise fechou-se na identificação de que a comunicação não foi o 

único fator para que essa mudança ocorresse, mas que pode ser considerada como parte desses 

fatores. Nas considerações finais deste trabalho, serão sugeridos aspectos para pesquisas 

futuras, sendo que alguns têm total correlação com a identificação feita no quesito mudança de 

hábito, especificamente em fatores que contribuem para que essa mudança ocorra. 

 

 

Considerações Finais 

 Os resultados desta  investigação sobre a percepção da comunicação e da mobilização 

do projeto Cidade Eficiente, de Elói Mendes (MG), apontaram para a importância da 

comunicação para a mobilização na implantação de projetos, sobretudo, aqueles que visam ao 

envolvimento da população. Ressalta-se que a comunicação foi avaliada e identificada como 

um dos fatores que geraram a mudança de hábito de consumo de energia, mas não como o único 

fator. 

 Cabe ressaltar as limitações encontradas na elaboração desta investigação no que se 

refere ao acesso às informações e aos materiais por parte de FURNAS, o que impossibilitou a 

identificação de forma mais apurada dos materiais de comunicação utilizados no projeto. 
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 Os resultados finais desta pesquisa apontam aspectos interessantes sobre os fatores que 

compõem a mudança de hábito, sobretudo, no tange à comunicação e à mobilização. A pesquisa 

identificou que a comunicação não é o único fator que compõe a mudança de hábito, ficando 

assim a pergunta para investigações futuras: Quais seriam os outros fatores e com que peso a 

comunicação é identificada nesse processo? 

 A comunicação nas escolas também foi um fator determinante para a mobilização da 

população, como apontou a pesquisa. Cabe levantar a possibilidade de outras investigações nas 

quais possam se comparar projetos públicos que contam com a parceira da escola e aqueles que 

não contam e o peso que a comunicação e a educação oferecem aos processos de mudança e 

envolvimento da população. 

 Outro aspecto a ser ressaltado refere-se à necessidade latente de promover ações de 

menor impacto no meio ambiente, em função dos gases emitidos na produção de energia 

elétrica, que ajudam na destruição da camada de ozônio. Diante desse fato de importância 

mundial, a relevância deste estudo é acrescida, uma vez que, em seus resultados, encontram-se 

a comunicação para a mobilização como uma estratégia de êxito para a mudança de hábito, em 

especial para o uso consciente de energia elétrica. Acredita-se que outros estudos e pesquisas 

podem surgir utilizando-se do mesmo pressuposto deste trabalho: a comunicação com o foco 

na mobilização pode gerar a mudança de hábito para uso dos recursos naturais de modo 

consciente.  
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Resumo 

Análise da importância do financiamento no tocante à consolidação de uma política de 

publicações periódicas científicas em uma instituição de ensino superior. Para compreender 

essa relação, o Programa de Apoio às Publicações Periódicas Científicas da Universidade 

Federal de Goiás (Proapupec/UFG), criado em 2003, será analisado. Abrangendo todas as áreas 

do conhecimento, o Proapupec tem o objetivo de apoiar a editoração de periódicos científicos 

editados por Unidades Acadêmicas/Órgãos e Programas de Pós-Graduação por meio de 

financiamento com recursos provenientes do orçamento da UFG para atualizar a periodicidade 

e criar um portal capaz de abrigar essas publicações.  

 

Palavras-chave: Periódico cientifico –financiamento; Proapupec - UFG – financiameno. 

 

 

Este trabalho pretende apresentar a importância do financiamento no tocante à 

consolidação de uma política de publicações periódicas científicas em uma instituição de ensino 

superior. Para compreender essa relação, o Programa de Apoio às Publicações Periódicas 

Científicas da Universidade Federal de Goiás (Proapupec/UFG), criado em 2003, será 

analisado. Abrangendo todas as áreas do conhecimento, o Proapupec tem o objetivo de apoiar 

a editoração de periódicos científicos editados por Unidades Acadêmicas/Órgãos e Programas 

de Pós-Graduação por meio de financiamento com recursos provenientes do orçamento da UFG 

para atualizar a periodicidade e criar um portal capaz de abrigar essas publicações. Os recursos 

concedidos destinam-se, atualmente, à manutenção do Portal de Periódicos da Biblioteca 

Central,33 à capacitação da equipe editorial, à impressão dos periódicos e à afiliação do 

periódico à Associação Brasileira de Editores Científicos (Abec). 

 A análise do Proapupec se baseará na perspectiva de Amaral (2003), que situa o 

financiamento no contexto das atuais relações de produção e de organização do Estado, a partir 

do volume e das formas de financiamento que definem traços das políticas desenvolvidas nas 

instituições de educação superior. O financiamento, como categoria de análise, é rico em 

                                                 
31 Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do VII 

Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 

09 de dezembro de 2015. 
32 Mestre em EducaçãoFE/UFG. Doutoranda em Educação. FIC/UFG. gracamcastro@gmail.com 
33 O portal de periódicos da UFG, lançado oficialmente em dezembro de 2007 com 15 revistas, tinha a proposta 

de divulgar as revistas científicas publicadas internamente, a partir da utilização da ferramenta customizada e 

distribuída pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) denominada Sistema de 

Editoração Eletrônica de Revistas (Seer). Ver Bueno et al. (2010). 
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potencial explicativo da realidade vivida pelas instituições de educação superior para a 

existência e manutenção de suas atividades acadêmicas. No contexto dos sistemas avaliativos 

das IFES e das atuais relações de produção e de organização da vida acadêmica, cabe examinar 

como a forma de financiamento promovida pelo Proapupec define as publicações científicas da 

UFG, para, por meio desse viés, revelar o impacto que esse apoio exerce na legitimação dos 

periódicos no meio acadêmico e nas avaliações a que são submetidos. 

 Meadows  e Ziman  (apud MUELLER, 2009, p. 1) afirmam que “a comunicação é parte 

indissociável da ciência, e reconhecemos nos artigos científicos o principal meio formal dessa 

comunicação; o conjunto de revistas científicas produzidas em um país pode ser considerado 

um indicador do estágio de desenvolvimento da ciência neste país, naquele momento”. No 

entanto, segundo Mueller, a existência da atividade científica que resulta em conhecimento 

publicável por meio de revistas de qualidade é determinada pela infraestrutura para a produção 

do periódico, que, por sua vez, está diretamente relacionada às fontes de financiamento.  

As revistas científicas reúnem a produção intelectual dos pesquisadores, divulgam o 

conhecimento agregado e ainda são sujeitas a avaliações permanentes. Entretanto, o processo 

de produção de uma revista científica é oneroso, sua profissionalização determina a qualidade 

do periódico, seu custo direto e, inevitavelmente, sua visibilidade e credibilidade. O conjunto 

de atividades da produção editorial abrange as etapas de viabilidade do produto (suporte físico), 

a análise dos artigos científicos propriamente ditos e os aspectos econômicos da publicação 

periódica. Trata-se, portanto, de aspectos referentes à forma e ao conteúdo das revistas 

científicas, à infraestrutura necessária para que se possa manter a produção regular dos 

fascículos e a contínua disponibilidade de recursos financeiros, ou seja, os gastos inerentes à 

editoração e manutenção da periodicidade.  

 Quando se refere às fontes de financiamento – seja qual for o formato (impresso ou 

digital) –, os recursos podem ser provenientes de fontes internas ou externas. As fontes internas 

podem ser classificadas como os recursos vindos das instituições responsáveis pela publicação 

dos periódicos (universidades e seus departamentos e programas de pós-graduação; associações 

e sociedades científicas; vendas de assinaturas e números avulsos).34 No entanto, como não 

conseguem manter o custo da produção das revistas, as fontes internas obrigam-nas a buscar 

financiamento externo. 

 O financiamento externo advém dos programas e agências de fomento, tais como: o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de 

                                                 
34 Em algumas publicações, cobram-se os custos de editoração dos artigos que serão publicados. 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), as Fundações de Amparo à Pesquisa 

(FAP) e outras instituições não vinculadas à responsabilidade editorial. Ademais, existem 

recursos nos financiamentos dos projetos de pesquisa que contemplam a publicação de 

periódicos.  

 A Capes e o CNPq são as agências de fomento com programas específicos de apoio a 

publicações científicas que mais concedem auxílio financeiro para a produção de revistas. Seus 

editais, que explicitam os critérios de qualidade para que se possa concorrer ao financiamento, 

incluem: periodicidade e regularidade; linha editorial definida; não endogenia dos artigos; 

corpo editorial; processo de análise dos manuscritos; divulgação de pesquisas etc. 

 A Capes possui uma classificação da produção intelectual denominada Qualis 

Periódicos, definida como o conjunto de procedimentos utilizados para a estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação, por meio do aplicativo 

Coleta de Dados. Gera-se, assim, uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para divulgarem sua produção. A classificação de periódicos, 

realizada pelas áreas de avaliação, passa por um processo anual de atualização. Esses veículos 

são enquadrados em estratos indicativos da qualidade, sendo A1 o mais elevado, seguido por 

A2, B1, B2, B3, B4, B5; C tem peso zero (BRASIL, [s.d.]). 

Para Cuenca et al. (2011, p. 109), 

 
é plausível imaginar um círculo vicioso entre qualidade da pesquisa, 

financiamento e    publicação em periódicos de prestígio, uma vez que 

pesquisas financiadas, provavelmente, já tenham passado por um crivo de 

qualidade e relevância no momento da aprovação do projeto pela agência 

financiadora. [...] seria válido realizar estudos para identificar se o fato da 

pesquisa ou da produção da revista ter sido financiada dá maior garantia de 

qualidade ao artigo e, por consequência, às revistas. 
 

Nesse sentido, podem-se estabelecer algumas relações quanto à importância do 

financiamento para a excelência que se busca na qualificação das revistas científicas. Ao 

investigar as revistas brasileira indexadas na base Scielo no período de 2007 a 2008, Mueller 

(2009) concluiu que a capacidade de produção dos periódicos estaria relacionada a uma 

infraestrutura de qualidade para a produção e financiamento, capaz de sustentar os custos de 

uma publicação regular.  

A manutenção do processo de produção de uma revista, atendendo aos critérios de 

avaliação exigidos pelas agências de fomento, tem um custo relativamente alto e pode ser assim 

discriminado: pagamento de parecerista ad-hoc para garantir um tempo viável na avaliação do 
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mérito científico; revisão de linguagem; tradução; editoração/diagramação no formato físico e 

digital; normalização; ilustração etc. Essas etapas necessitam ser desenvolvidas por 

profissionais adequados para que se garanta a qualidade exigida nos processos de avaliação e 

de busca de financiamento. Assim, cria-se um círculo vicioso: a garantia da qualidade e da 

profissionalização dos processos editoriais está no financiamento e, por sua vez, as agências de 

fomento exigem que os critérios de qualidade sejam atendidos para poderem garantir os 

recursos financeiros. 

 Para possibilitar a existência das publicações científicas editadas por seus 

departamentos e programas de pós-graduação, algumas universidades possuem políticas 

internas de apoio financeiro às revistas. Essas iniciativas,  somadas às políticas de apoio das 

agências de fomento, têm garantido as condições mínimas de  manutenção das revistas. Para 

avaliar melhor qual é o impacto do financiamento na publicação delas, o Proapupec será objeto 

de análise de uma iniciativa interna da UFG. 

 

O Proapupec   

O Proapupec é um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, criado em 

2003, com a finalidade de conceder apoio financeiro às revistas editadas pela universidade para 

atualizar a periodicidade delas e criar um portal que as reunisse (Bueno et al., 2010). Retomando 

o histórico da criação do programa, Bueno, Rodrigues e Fioravanti (2006) levantam a situação 

precária dos periódicos da UFG até 2002, em razão dos seguintes fatores: falta de uma política 

definida para publicação de periódicos; desconhecimento do processo editorial; carência de 

uma política editorial que estabelecesse o perfil da revista e, consequentemente, os critérios de 

seleção dos textos; necessidade de manutenção de recursos que garantissem a manutenção e 

continuidade das revistas; ausência de mecanismos de avaliação internas das publicações;  

profissionalização insuficiente dos editores acerca dos processos editoriais; e ausência de apoio 

da universidade para a consolidação dos periódicos existentes. 

Esse panorama levou à criação de uma política institucional de apoio à publicação de 

periódicos na UFG: o Proapupec passaria a conceder apoio financeiro e assessoria no processo 

editorial aos periódicos científicos. No primeiro edital, foi realizada uma pesquisa para que se 

pudesse traçar o perfil das publicações existentes, buscando informações sobre a história, a 

estrutura e as metas de cada revista que necessitasse de apoio. 

Os recursos concedidos eram provenientes do fundo institucional e se destinavam a 

cobrir os seguintes itens: aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros 
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para executar os processos editoriais e impressão, que deveria ser feita no Centro Editorial e 

Gráfico da UFG. No primeiro edital, houve uma preocupação básica de regularizar a 

periodicidade das revistas, uma vez que 80% delas não conseguiam suprir essa exigência. 

Atender a essa condição passou a ser pré-requisito para participação nos editais seguintes. 

Ainda segundo Bueno, Rodrigues e Fioravanti (2006), a partir do segundo edital os 

requisitos para participação foram:  

 Mais de 50% dos artigos deveriam ser oriundos de pesquisas originais e inéditas; 

 Possuir abrangência nacional/internacional quanto a colaboradores, corpo editorial e 

conselho científico; 

 Ter regularidade nos anos anteriores à data da publicação; 

 Ter periodicidade, no mínimo, semestral; 

 Atender aos padrões mínimos da ABNT; 

 Não apresentar características de uma publicação institucional, departamental ou 

microrregional, com trabalhos localizados; 

 Possuir registro no ISSN; 

 Comprovar a solicitação de indexação do periódico em, pelo menos, uma base de dados. 

Essas premissas passaram a orientar os editais seguintes, sendo que a indexação dos 

periódicos em bases de dados conceituadas passou a ser um dos principais objetivos do 

programa e um dos maiores desafios para os editores. De acordo com Bueno, Rodrigues e 

Fioravanti (2006), os recursos foram definidos, considerando as planilhas financeiras de cada 

revista quanto aos valores solicitados e soma liberada (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Recursos Proapupec 2003–2006 

Ano do 

Programa 

Recurso 

Solicitado (reais) 

Recurso 

Liberado (reais) 

 

Nº de Revistas 

Solicitantes 

 

Nº de Revistas 

Atendidas 

 

2003 

 

110.050,00 
 

88.907,69 

 

15 

 

14 

 

2004 

 

168.258,84 

 

100.000,00 

 

18 

 

15 

 

2005 

 

174.451,97 

 

120.000,00 

 

15 

 

12 

 

2006 

 

210.015,85 

 

130.000,00 

 

15 

 

12 

Fonte: Editais Proapupec 
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Os valores liberados em 2004 corresponderam a 90%, 70% e 50% do valor solicitado, 

definidos de acordo com o cumprimento dos requisitos pelas revistas participantes do edital. 

Em 2005 e 2006, a variação na definição dos recursos variou de 70%, 60% e 50%, também 

obedecendo aos critérios determinados nos respectivos editais. 

Para a distribuição dos valores, o edital de 2003 determinava que os periódicos 

atendessem aos seguintes requisitos: cientificidade do periódico; inexistência de  outra 

publicação na unidade de origem; vinculação de novas publicações aos programas de pós-

graduação. Estabeleceu-se que, a partir de 2004, os periódicos deveriam estar com sua 

periodicidade atualizada, com no mínimo dois números publicados por ano e seis artigos 

originais por fascículo e com a obrigatoriedade de participar do edital do CNPq de apoio à 

publicação de periódicos científicos. Aos editais de 2005 e 2006 foram acrescentadas as 

exigências de avaliação no Qualis Capes A e B nacional e duas indexações em bases de dados 

conceituadas. 

Considerando os quatro primeiros anos do Proapupec, foi possível perceber o impacto 

do apoio financeiro na reestruturação das revistas existentes na UFG. Conforme Bueno, 

Rodrigues e Fioravanti (2006), doze periódicos se reestruturaram e quase 80% cumpriram as 

metas propostas quanto à regularização de periodicidade e à indexação em bases de dados. O 

apoio recebido favoreceu também a migração do formato impresso para o formato digital a 

partir da criação do Portal de Periódicos da UFG, outra exigência inicial do Proapupec. 

O Portal de Periódicos teve sua criação iniciada em 2004 por meio de uma parceria com 

o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar). Em 2005 adotou-se a tecnologia do 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (Seer), software desenvolvido para a construção 

e gestão de uma publicação periódica eletrônica. A adoção do Seer é uma iniciativa do Ibict, 

que se responsabiliza por sua distribuição e pela capacitação técnica no uso da ferramenta. O 

Portal de Periódicos foi lançado oficialmente em 2007 com um total de quinze revistas, sendo 

seis títulos completos e nove em processo de migração do formato impresso para o digital. 

A criação do Portal de Periódicos da UFG promoveu a divulgação das revistas da 

universidade, contribuiu para que a política de publicação das revistas se estruturasse a fim de 

migrarem para o formato digital, garantindo assim uma maior visibilidade do conhecimento 

produzido. As ações (orientação quanto ao processo editorial; suporte técnico e editorial na 

tecnologia Seer; manutenção e sustentabilidade dos periódicos) que promoveram essa mudança 

foram garantidas pelo Proapupec. Desse modo, o financiamento, aliado a critérios bem 

definidos, foi uma das principais causas para o aprimoramento das revistas científicas da UFG.  
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A partir de 2007, as revistas eletrônicas tiveram um peso maior com a criação do Portal 

de Periódicos, que passou a abrigar publicações que tivessem mais de três anos de existência e 

estivessem vinculadas a uma unidade acadêmica ou a um programa de pós-graduação. Os 

recursos previstos nos editais do programa foram sendo adequados de acordo com a demanda. 

Inicialmente com publicações impressas, os artigos eram direcionados basicamente para o 

serviço de normalização, revisão de linguagem, diagramação, manutenção do sistema de 

editoração, tradução de resumos e impressão gráfica. Com a migração dos periódicos do 

formato impresso para o digital, o edital de 2008 teve de ser adequado, com a inclusão de 

compra de equipamentos de informática exigidos com a adoção da ferramenta Seer. Outras 

demandas foram surgindo como a tradução completa de artigos, a contratação de técnicos em 

informática para a manutenção do sistema (24 horas por dia nos sete dias da semana), formação 

permanente da equipe editorial (revisores, diagramadores, normalizadores) para atender às 

exigências das agências de fomento e de avaliação dos periódicos. 

Assim, para que o mundo acadêmico cumpra a premissa de publicar para não perecer, 

será necessário manter o financiamento dos custos de produção de um periódico, que é 

permanente. A qualidade exigida pelas agências de fomento e de avaliação exige uma 

profissionalização dos processos editoriais: revisão, tradução, editoração, diagramação, 

pagamento de pareceristas para agilizar o processo de avaliação dos artigos etc.   

 Quanto ao custo do Proapupec, pode-se visualizar o investimento35 realizado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no período de 2003 a 2015, no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Revistas inscritas e contempladas no período de 2003 a 2015  

Ano Revistas 

inscritas 

Revistas 

contempladas 

Valor 

concedido(R$) 

2003 17 14 88.059,65 

2004 17 15 105.303,86 

2005 17 14 120.000,00 

2006 20 12 120.000,00 

2007 16 14 130.000,00 

2008 16 16 151.402,38 

2009 15 12 160.000,00 

2010 13 12 165.000,00 

                                                 
35 Convém ressaltar que o recurso é dividido proporcionalmente à pontuação obtida pela revista, sendo 

que a pontuação obedece aos critérios definidos pelo edital para o cálculo. 
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2011 Não informado 14 170.000,00 

2012 Não informado 14 200.000,00 

2013 18 15 200.000,00 

2014 19 16 210.000,00 

2015 18 15 60.000,00 

Fonte: Editais do Proapupec 

   

De 2003 a 2014, houve um crescimento tímido no valor do financiamento concedido às 

revistas; em 2015 o valor foi bruscamente cortado. Ao se considerar que a grande maioria das 

revistas depende desse financiamento para garantir sua existência, pode-se inferir que manter a 

estabilidade da publicação torna-se um grande desafio. 

Avaliando os últimos cinco anos do Proapupec, obtém-se o seguinte panorama: as 

revistas beneficiadas têm sido as mesmas dos anos anteriores, com financiamento quase que 

exclusivo do Proapupec. Nesse período foram contempladas 21 revistas, sendo que apenas 28% 

delas possuíam outras fontes de financiamento, como a Capes, o CNPq e outras instituições, 

como se pode verificar no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Revistas contempladas pelos Editais do Propapupec entre 2011 e 2015 

 

 Revista Indexação em 

Base de Dados / 

Qualis Capes 

Financiamento Periodicida

de 

Contemplad

os 

entre 2011 e 

2015 

01 Revista Eletrônica 

de Enfermagem 

Sim 

Qualis  Capes B4 

- Proapupec / UFG 

 

Quadrimestr

al 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

02 Pensar a Prática 

 

Sim 

Qualis Capes B3 

- Proapupec/UFG 

- Ministério do 

Esporte 

Quadrimestr

al 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

03 Pesquisa 

Agropecuária 

Tropical 

Sim 

 

Qualis Capes B3 

- Proapupec / UFG 

- CNPq 

- Capes 

 

Quadrimestr

al 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

04 Boletim Goiano 

de Geografia 

 

 

Sim 

Qualis Capes A2 

- Proapupec UFG 

(2009,2010,2011,20

12) 

- CNPq (2011,2012) 

Trimestral 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 
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- IPEA (2012) 

05 Revista Inter-

Ação 

Sim 

Qualis Capes B1 

- Proapupec UFG Trimestral 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

06 Opsis (Depto de 

História e 

Ciências Sociais 

de Catalão) 

Sim 

Qualis Capes A2 

- Proapupec / UFG 

- Regional Catalão / 

UFG 

 

Semestral 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

07 Ciência Animal 

Brasileira 

Sim 

Qualis Capes A2 

- Proapupec / UFG 

- CNPq 

- Capes 

Quadrimestr

al 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

08 História Revista 

 

Sim 

Qualis Capes B1 

- Proapupec / UFG 

 

Semestral até 

2013 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

09 Signótica 

 

Sim Proapupec / UFG Semestral 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

10 Revista 

Philósophos 

Sim 

Qualis Capes B2 

Proapupec/UFG Semestral 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

11 Revista de 

Patologia Tropical 

 

 

Sim - Proapupec / UFG 

- CNPq 

- Capes 

- Sociedade 

Brasileira de 

Parasitologia 

Quadrimestr

al 

 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

12 Visualidades 

 

Sim 

Qualis Capes: 

Artes/Música: A2 

Interdisciplinar: B1 

História: B2 

- Proapupec / UFG Semestral 

 

2015 

13 Geoambiental on-

line 

Sim - Proapupec / 

UFG). 

Semestral 2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 

14 Revista Biologia 

Neotropical  

Sim 

Qualis Capes B3 

- Proapupec / UFG Semestral 

 

2011, 2014, 

2015 

15 Revista da 

Faculdade de 

Farmácia 

Sim 

Qualis Capes 

- Farmácia C 

- Proapupec / UFG Quadrimestr

al 

 

2012, 2015 
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 O Quadro 3 permite concluir que são necessários planejamento e  estabelecimento de 

políticas institucionais articuladas e definidas que garantam a visibilidade da produção 

científica da UFG por meio das publicações existentes e com qualificação garantida e 

conquistada. São imprescindíveis políticas públicas de médio e longo prazo que garantam a 

sustentabilidade financeira e a autonomia das revistas científicas, para ampliar e fortalecer sua 

função primordial: divulgar os resultados da pesquisa científica. A comunicação científica 

constitui parte importante e integrante da pesquisa científica, que deve ser ampliada, 

compartilhada e estimulada como valioso canal de troca de conhecimento.  

 Não há como avançar nesse aspecto, sem financiamento de médio e longo prazos. 

Afinal, a profissionalização dos processos editoriais tem um custo alto, uma vez que é 

especializada e necessitam de uma estrutura permanente para potencializar a qualidade exigida 

pelas agências avaliadoras. Programas como o Proapupec são, portanto, fundamentais para o 

enfrentamento dos problemas de descontinuidade e qualidade editorial enfrentado pelas revistas 

científicas. O comprometimento institucional com a publicação de seus periódicos interfere 

diretamente na qualidade deles.  O amadorismo que permeia o processo editorial é decorrente 

- Medicina II/ Med. 

Vet. e Ciências 

Ambientais  B5 

- Medicina I e 

Saúde Coletiva e 

Interdisciplinar B4 

16 Sociedade e 

Cultura 

Sim 

Qualis Capes B2 

(2009) 

- Proapupec / UFG Semestral 2011, 2012, 

2013, 2014 

17  Revista Música 

Hodie 

Sim 

Qualis Capes A1 

- Proapupec / UFG Semestral 2012 

18 Ateliê Geográfico Sim 

Qualis Capes B1 

- Proapupec / UFG Quadrimestr

al 

2013 

19 Revista Terceiro 

Incluído 

Sim 

Qualis Capes B4 

- Proapupec / UFG Semestral 2013 

20  Comunicação e 

Informação 

 

Qualis Capes B2 

- Proapupec / UFG Semestral 2014 

21 Itinerarius 

Reflectionis 

Sim 

Qualis Capes B4 

- Proapupec / UFG Semestral 2014 
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da falta de apoio institucional e de programas que ofereçam recursos para que os periódicos 

sejam editados.  

 O fortalecimento do Proapupec seria o fomento de uma política de informação em 

ciência e tecnologia para o apoio e desenvolvimento das publicações que divulgam as atividades 

científicas e, consequentemente, geram novos conhecimentos. Em síntese, os conhecimentos 

necessitam ser registrados e divulgados em suportes que garantam seu acesso. 

 Diante da exigência de publicação para a qualificação da atividade docente, a existência 

do Proapupec é um elemento indicativo do valor que deve ser dado à ciência no interior de uma 

instituição, a fim de influenciar decisivamente no seu desenvolvimento. Para além da existência 

de conhecimento publicável, a produção de revistas de qualidade implica, portanto, a garantia 

de uma infraestrutura para sua produção e uma contínua disponibilidade de recursos 

financeiros. 
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Resumo 

O cirurgião-dentista precisa desenvolver habilidades além da técnica em si, como comunicação 

e administração para se diferenciar no mercado. Uma das áreas de interesse é o Marketing. 

Objetivo: Identificar o uso do Marketing ou outras formas de comunicação por clínicas 

localizadas na cidade de Goiânia. Material de métodos: Um questionário sobre o tema foi 

aplicado em 111 clínicas ou consultórios odontológicos da cidade de Goiânia. Resultados: 

Todos os profissionais entrevistados utilizam pelo menos uma ação de marketing em prática 

privada, com destaque para o agendamento de retorno periódico de pacientes (95%), cartão de 

visita (71%) e telefone (68%). Conclusões: Alguma forma de comunicação/marketing foi 

observada em todas as clínicas. Entretanto, elas não utilizam ajuda profissional para este fim 

ou controlam os benefícios obtidos pelas estratégias aplicadas. 

. 

Palavras-chave: marketing de serviços de saúde; mercado de trabalho; cirurgião-dentista 

 

 

Introdução 

Nos últimos anos, devido principalmente à globalização, o mercado tem sofrido 

constantes mudanças, refletindo a mudança no comportamento dos consumidores, que 

(PARANHOS et al. 2011; MEDEIROS & LIMA, 2001) se tornaram mais exigentes, ao mesmo 

tempo em que a oferta de produtos está maior e com melhor qualidade. (PARANHOS et al., 

2011) 

A Odontologia também passa por transformações. Surgiram muitos convênios 

odontológicos, o número de pacientes particulares diminuiu, a cada ano as universidades 

formam centenas de novos profissionais.  

                                                 
36 Trabalho apresentado no GT 5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VII 

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

Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
37 Estudante do 8º período de graduação da Faculdade de Odontologia, UFG. 
38 Estudante do 8º período de graduação da Faculdade de Odontologia, UFG. 
39 Docente da Faculdade de Odontologia, UFG. 
40 Docente da Faculdade de informação e Comunicação da UFG. 
41 Docente da Faculdade de informação e Comunicação da UFG. 
42 Docente da Faculdade de Odontologia, UFG. 
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No estado de Goiás, aproximadamente 380 cirurgiões-dentistas são formados 

anualmente (somando-se a quantidade de vagas disponíveis anualmente por ano  para o curso 

de Odontologia em cada uma das três instituições de ensino superior onde o curso é oferecido) 

e cerca de 1132 novos profissionais são anualmente registrados pelo Conselho Regional de 

Odontologia de Goiás (CRO-GO). Todos estes fatores aumentaram significativamente a 

concorrência e competitividade do mercado odontológico (GARBIM et al., 2010; ROVIDA et 

al., 2012; VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011).  

Diante disso, fica evidente que os profissionais da odontologia enfrentam várias 

dificuldades para fidelizar seus clientes, levando-os a recorrer a várias estratégias para atrair 

pacientes e adaptar-se à nova realidade de mercado (PARANHOS et al.,2011; MEDEIROS & 

LIMA,2001; VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). 

Um grande desafio dos cirurgiões-dentistas hoje está em como obter sucesso 

profissional oferecendo um serviço que os pacientes comprem e indiquem (PAIM et al., 2004). 

Um fator importante a ser observado é que grande parte dos cirurgiões-dentistas se preocupa 

muito com os aspectos técnicos da profissão, esquecendo-se da importância do relacionamento 

humanizado com os clientes, do treinamento da equipe e da comunicação com todos os públicos 

que envolvem o processo de atendimento do consultório. 

 Esse novo contexto exige a ampliação do papel do cirurgião-dentista. Além de um bom 

clínico, esse profissional necessita de um olhar multidimensional voltado para a gestão do 

consultório que o auxilie a planejar e organizar os processos de trabalho e de conhecimentos de 

comunicação, comumente denominados de marketing odontológico. A falta desse profissional 

com visão plural acerca do mercado é reflexo do ensino de Odontologia no país, que se volta 

principalmente para os aspectos técnicos e avanços tecnológicos da profissão (GARBIM et al., 

2010; ARCIER et al., 2008). 

A alta competição do mercado tem levado os profissionais a utilizarem o marketing 

como uma ferramenta para atrair e mudar o comportamento do consumidor. (PAIM et al., 2004) 

A palavra marketing significa “ação de comprar, vender ou comercializar”. (PAIM et al., 2004) 

Segundo Arcieret al (2008), “marketing é o processo social por meio do qual, as pessoas obtêm 

aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e 

serviços com os outros”. 

Em um conceito mais amplo, marketing é um conjunto de ações e estratégias que 

buscam a criação, desenvolvimento, promoção, lançamento, fornecimento e sustentação de 
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produtos e bens e serviços ao mercado consumidor (ZUCHINI et al., 2012; VIOLA, 

OLIVEIRA & DOTTA, 2011). 

Através do uso do marketing é possível a aproximação da empresa/profissional ao 

interesse, necessidade, desejo e satisfação do consumidor/cliente e estabelecer uma relação de 

troca que seja duradoura, assim como atingir as metas organizacionais (PAIM et al., 2004; 

PARANHOS et al.,2011; ARCIER et al., 2008). 

Segundo Zuchini et al. (2012) “o objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente 

tão bem que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho”.  Utiliza-se o 

marketing para que seja possível a criação de uma forte relação entre a empresa/profissional e 

o consumidor/cliente (PAIM et al., 2004). 

Para um bom resultado, é necessária a interação de três tipos de marketing: externo, 

interno e de relacionamento (ZUCHINI et al., 2012). PAIM et al., (2004) definiu como recursos 

de marketing externo: indicadores profissionais em jornais e revistas, carta a pacientes 

(informando sobre suas especialidades) e a colegas (com o intuito de receber indicações), 

entrevistas, anúncios, participação em eventos (sociais, culturais e científicos) e correio 

eletrônico (com propostas e tipos diferenciados de atendimentos). Pode ainda ser definido como 

“o conjunto de medidas tendentes a organizar, preparar, definir o preço, difundir e promover 

um serviço específico aos clientes” (ZUCHINI et al., 2012). Segundo VIOLA, OLIVEIRA & 

DOTTA (2011), “o marketing externo é realizado fora do ambiente de trabalho, ou seja, 

ultrapassa as fronteiras da atuação profissional para além do consultório odontológico”. 

Incluem ações como a propaganda propriamente dita, recursos de publicidade, divulgação do 

profissional, outdoors, jornais, revistas, folhetos, publicação de artigos e palestras em escolas e 

associações. 

 O marketing interno é aquele em que se utilizam os próprios recursos do ambiente de 

trabalho, como equipamentos mais modernos, atendimento de qualidade de toda a equipe, 

exposição da logomarca da empresa, alcançando diretamente o paciente, e muitas vezes com 

baixos custos financeiros (VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). As estratégias de marketing 

interno podem ser definidas como: telefone (primeiro contato do paciente com o consultório) , 

pessoal odontológico treinado e qualificado, cartões de visita (contento nome, telefone, CRO e 

especialidade) , mala direta (apresentando benefícios de novas técnicas, por exemplo) , retorno 

de seis em seis meses, agradecimento por indicação, carta de término do tratamento, impressos 

de orientação (cuidados com próteses e período pós tratamento, pós cirúrgico)  certificados de 

cursos e especializações, computador com descanso de tela personalizado, vídeo câmera (PAIM 
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et al., 2004). Um fator de grande importância no marketing interno é o treinamento e motivação 

da equipe, transformando seus integrantes em colaboradores na imagem do consultório e em 

uma propaganda positiva (VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). Dessa forma, podemos 

definir o marketing interno como “as políticas de integração, motivação e treinamento do 

pessoal auxiliar, com o fito primordial de atingir um atendimento de excelência para todos os 

clientes” (ZUCHINI et al., 2012). 

O marketing de relacionamento, conhecido como marketing interativo ou até “novo 

marketing”, é aquele que busca a excelência do atendimento ao paciente estreitando a relação 

profissional, criando mais confiança, fidelidade e lealdade (PAIM et al., 2004; ROVIDA et al., 

2012; VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). Essa maneira de divulgação é na verdade muito 

antiga e se tornou uma ótima forma para os profissionais que atuam em mercados muito 

competitivos, iniciando ou mantendo suas atividades e aumentando os lucros (VIOLA, 

OLIVEIRA & DOTTA, 2011). O sucesso ocorre principalmente porque as pessoas procuram 

sempre relações duradouras com os profissionais que prestam serviços, e os fatores 

psicossociais influenciam a escolha de um profissional de saúde (MEDEIROS & LIMA, 2001; 

VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). 

O marketing de relacionamento tem seu foco na satisfação do cliente a longo prazo, 

criando e mantendo relacionamentos de troca. Essas relações são benéficas para os clientes e 

para as empresas. O relacionamento profissional-paciente é um fator importante para o sucesso 

no tratamento odontológico (MEDEIROS & LIMA,2001). 

Segundo MEDEIROS & LIMA (2001), os primeiros cinco minutos da primeira consulta 

são de grande importância para a adesão do paciente, e isso exige da empresa estratégias e 

benefícios que permitam um bom relacionamento com o mesmo. O marketing de 

relacionamento, portanto, engloba a disposição, respeito e capacidade, demonstrados e 

oferecidos pelos profissionais colaboradores no trato aos mesmos (ZUCHINI et al., 2012).   

Muitas vezes a fidelidade de um paciente ao seu profissional deve-se ao bom 

atendimento e relacionamento, podendo este fator ser mais importante do que titulação e preços 

(PAIM et al., 2004). 

As ações associadas à comunicação e administração para os profissionais de saúde são 

bem evidenciadas na literatura, sendo importantes tanto para os profissionais recém-formados, 

quanto para os que já estão no mercado há algum tempo. O papel do marketing na Odontologia 

é “transformar dificuldades em oportunidades, fazendo com que o cirurgião-dentista se des-

taque, atraia e mantenha seus pacientes” (PAIM et al., 2004; VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 
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2011). Portanto, na odontologia, o principal objetivo é conquistar e preservar clientes sem ferir 

o código de ética, melhorando as relações entre profissionais-pacientes e aumentando a atuação 

no mercado de trabalho ao longo do tempo (PARANHOS et al.,2011; ARCIER et al., 2008; 

ZUCHINI et al, 2012). 

Diversas são as estratégias comunicacionais que os profissionais da Odontologia 

dispõem para enfrentar esse mercado competitivo. Talvez a maior ferramenta seja a divulgação, 

ou propaganda. (VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011) Dentre as formas de divulgação o 

cirurgião-dentista pode se utilizar de telefonemas, cartões de visita, e-mails, folhetos e anúncios 

(ROVIDA et al, 2012). É imprescindível também que o profissional crie um ambiente de 

atendimento agradável (PAIM et al, 2004). 

O sucesso profissional (comumente)  está (menos) relacionado tanto a fatores técnicos 

do atendimento quanto às estratégias de comunicação e marketing. Uma boa primeira consulta, 

ambiente organizado, manutenção de contato com o paciente, apresentar um plano de 

tratamento viável são fatores fundamentais para o eficaz atendimento odontológico. No entanto, 

o marketing pode ajudar a otimizar ainda mais a relação profissional/paciente. (MEDEIROS & 

LIMA, 2001) Vale a pena lembrar que PAIM et al. (2004) ressaltam ainda que saber conversar 

com o paciente é bastante favorável, transmitindo ao paciente a sensação de preocupação e zelo. 

 Não é sem razão que a interação entre profissional e cliente é uma das premissas básicas 

do bom atendimento. Para isso, os aspectos comportamentais e psicológicos do paciente 

precisam ser levados em consideração pelo cirurgião-dentista e por sua equipe de trabalho. 

Vale ainda ressaltar que o Código de Ética de Odontologia (CEO) limita e regulamenta 

o uso de estratégias de marketing pelos cirurgiões-dentistas (CONSELHO FEDERAL DE 

ODONTOLOGIA, 2013). O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece alguns 

princípios básicos éticos e legais que norteiam a publicidade, como a obrigatoriedade de 

informação real e completa, veracidade, disponibilidade e transparência. (CDC, 1997).             

Cada vez mais fica evidente que os consultórios odontológicos devem ser administrados 

como uma empresa que está inserida em um mercado com alta competitividade. Isso exige 

profissionais capacitados e atuantes, que possuam conhecimentos sobre marketing (PAIM et al, 

2004; GARBIM et al, 2010; ARCIER et al, 2008) ou que se utilizem do auxílio de um 

profissional da área de comunicação. Entretanto, poucos são os trabalhos na literatura 

relacionados ao estudo da comunicação e publicidade em odontologia. 

Este trabalho tem o objetivo de identificar o uso do Marketing ou outras formas de 

comunicação por clínicas localizadas na cidade de Goiânia. 
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Material e Métodos 

 Este é um trabalho observacional transversal, cujo projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Parecer Nº 556.466/2014). 

 A amostra foi composta por clínicas odontológicas da cidade de Goiânia de vários 

setores. Posteriormente, as clínicas foram classificadas de acordo com o Critério Brasil, da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015). Este modelo de classificação 

social, aplicado a partir de janeiro de 2015, permite identificar o real potencial de consumo das 

famílias brasileiras, construído com base nas variáveis indicadoras de renda domiciliar 

permanente e o uso da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. Este modelo apresenta 

uma regra simplificada de classificação para uso em projeto de pesquisa, dividindo a população 

brasileira em 6 estratos socioeconômicos denominados A, B1, B2, C1, C2 e DE (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Divisão das classes econômicas segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP, 2015). 

ESTRATO SÓCIOECONÔMICO RENDA MÉDIA DOMICILIAR 

A 20.272,56 

B1 8.695,88 

B2 4.427,36 

C1 2.409,01 

C2 1.446,24 

D - E 639,78 

  

 Como critérios de inclusão foram consideradas na pesquisa apenas clínicas cadastradas 

no banco de dados do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) e aquelas que 

concordaram com a pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

 A coleta de dados foi realizada através de visitas presenciais a 166 clínicas 

odontológicas de regiões variadas da cidade de Goiânia. Um questionário foi utilizado para 

obter os dados relacionados com o uso da comunicação e marketing em cada estabelecimento, 

o qual era respondido pelo profissional responsável de cada clínica. (Apêndice 1). 

 

Resultados 

 De acordo com o CRO-GO, existem 390 clínicas registradas na cidade de Goiânia. 

Destas, foram visitadas 166 clínicas e as respostas foram obtidas de 111 clínicas. Cinquenta e 
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cinco clínicas se negaram a responder o questionário em função de motivos variados, como 

falta de tempo e ausência do profissional responsável.  

 A Tabela 2 relaciona a quantidade de clínicas odontológicas de Goiânia, distribuídas 

nas classes econômicas de acordo com os critérios da ABEP (ABEP, 2015). A classificação foi 

realizada considerando a renda domiciliar média das casas nos bairros onde as clínicas se 

localizavam e os dados da ABEP, que as separavam em diferentes classes econômicas. São 

também apresentadas as clínicas visitadas e aquelas incluídas na amostra, que responderam ao 

questionário. O Apêndice 2 apresenta as respostas para cada pergunta/item do questionário. 

 

Tabela 2. Total de clínicas por classe econômica, clínicas visitadas e clínicas incluídas na amostra. 

Classificação 

(ABEP) 

TOTAL DE 

CLÍNICAS 

CLÍNICAS VISITADAS CLÍNICAS 

RESPONDENTES 

B1 98 (100%) 23 (23%) 21(21%) 

B2 176 (100%) 82 (46%) 58 (33%) 

C1 72 (100%) 41 (57%) 31 (43%) 

C2 4 (100%) 1 (25%) 1 (25%) 

TOTAL 390 (100%) 147 (38%) 111 (28%) 

 

 Em nossa amostra, predominaram profissionais com idade entre 31 e 40 anos (36%), 

formados entre 11 e 20 anos (29%) e especialistas em pelo menos uma área de atuação (61%). 

As principais formações encontradas foram em ortodontia (27%), seguida de implantodontia e 

prótese (17%) e endodontia (15%). Esses dados estão de acordo com os dados apresentados 

pelo CRO-GO que mostra maior número de especialistas na área de Ortodontia. 

 A maioria dos profissionais entrevistados trabalha há mais de 5 e menos de 20 anos 

dentro de suas especialidades (47%). Predominantemente, atuam apenas em prática privada, 

com carga horária maior ou igual a quarenta horas semanais (35%). Quando perguntados sobre 

o significado da palavra marketing, destacaram-se nas respostas as palavras "Sucesso" e 

"Comercializar". 

A Tabela 3 mostra as ações de comunicação e marketing relatadas pelas clínicas 

visitadas, em ordem de maior utilização e de acordo com a região econômica. 
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Tabela 3 - Principais ações relatadas pelas clínicas entrevistadas e classe econômica pertencente 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA (ABEP) 

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

B1 Anotações sobre hábitos e gostos do paciente - 11% 

Carta a colegas - 9% 

Carta de término de tratamento - 6% 

Outras - 3% 

B2 Agendamento de retorno periódico de pacientes - 95% 

Cartão de visita - 71% 

Telefone - 68% 

Treinamento de funcionários - 51% 

Agradecimento por indicação - 42% 

Página na Internet - 42% 

Brindes - 35% 

Documentação personalizada - 29% 

Exposição de certificados - 27% 

Propaganda e publicidade em revistas - 27% 

Anúncios - 22% 

E-mails - 21% 

Participação em eventos científicos - 20% 

Mala direta - 19% 

C1 Impressos de orientação - 55% 

Carta a pacientes - 18% 

 

Dentre aqueles que disseram utilizar outro tipo de ação, todos especificaram a 

propaganda “boca a boca” como principal estratégia. Quanto à solicitação de auxílio de 

profissional da comunicação, a Classe B2 foi a que mais mostrou utilizá-la. Consultoria foi o 

tipo de auxílio mais citado (11%), seguido de agência (7%), publicitário (8%), design gráfico 

(2%), cursos (4%) e franqueadora. 

Do total da amostra, 85% observaram benefícios após realizar as ações de comunicação. 

Os principais benefícios observados foram: aumento do número de novos pacientes (62%), 

aumento da taxa de retorno de pacientes antigos (56%) e melhora na relação interpessoal com 

a equipe de trabalho (39%). Ainda, foram citadas, de forma pontual por poucos profissionais, 

outros benefícios como aumento de lucro, ganho de confiabilidade e visibilidade profissional. 
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Discussão 

Das 166 clínicas/consultórios visitadas, obtivemos resposta de 111. Nossa pesquisa 

mostrou que o Marketing, como estratégia responsável por determinar as necessidades e desejos 

das pessoas para buscar e entregar soluções concretas a elas, (PAIM et al., 2004) é amplamente 

utilizado pelos cirurgiões-dentistas. Isso demonstra que estes profissionais estão cada vez mais 

cientes da importância de tratar seu consultório ou clínica como uma empresa, que entrega algo 

de valor às pessoas em troca de retribuição financeira. 

EDWARDS et al. (2008) relataram, após aplicarem uma pesquisa a 655 pacientes 

ortodônticos adultos ou pais de pacientes infantis, que apenas 1% dos entrevistados informou 

terem marcado consulta porque viram anúncios ou páginas na internet. Em vista da quantidade 

de profissionais que, respondendo nossa pesquisa, informaram utilizar anúncios e página na 

internet (42% e 31%, respectivamente), é possível que estejam investindo em algo que não surta 

um efeito muito grande quando se deseja atrair novos clientes. Embora a maioria dos pacientes 

não pense que exista diferença na qualidade do atendimento prestado por cirurgiões-dentistas 

que anunciam mais, anúncios em jornais, revistas ou emails são mais bem vistos pelos pacientes 

do que uso do rádio ou televisão, principalmente em relação ao grupo de pacientes com 

melhores condições econômicas e educacionais (EDWARDS et al., 2008). De acordo com 

nossa pesquisa, estas ações são mais utilizadas por quem atua em regiões de Classe B2, com 

prevalência de 13%, 27% e 21%, respectivamente. 

Uma tendência interessante relatada por ZUCHINI et al. (2012) foi que aqueles 

cirurgiões-dentistas que formaram em escolas públicas se sentem, de certa forma, prejudicados 

pelas ações de marketing utilizadas por outros profissionais. Eles buscaram verificar o 

conhecimento e utilização do marketing por cirurgiões-dentistas também através da aplicação 

de questionários e perceberam que os que não possuíam vínculo público, empregavam mais 

estratégias. Como nossa análise não contemplou estes aspectos, não foi possível avaliar se o 

mesmo ocorria em Goiânia. 

Diferentemente de ZUCHINI et al. (2012) e de SERRA et al (2005), que encontraram 

54% a 39% de profissionais que não utilizavam qualquer ação de marketing, todos os 

entrevistados nesta pesquisa apontaram pelo menos uma dentre as várias ações listadas em 

nosso instrumento de coleta de dados. 

Para que uma empresa se consolide, o que inclui consultórios odontológicos, faz-se 

necessário que seus funcionários sejam verdadeiros propagadores dos serviços que lá são 

prestados (DE MELO, 2006) sendo a comunicação "produtiva quando tanto chefes quanto 
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colaboradores compartilham, sinergicamente, capacidades e conhecimentos em função de 

objetivos comuns e superiores aos seus interesses particulares (NOGUEIRA &DA SILVA, 

2014). Assim, faz-se importante o treinamento de funcionários como ação fundamental para o 

sucesso do empreendimento. Pouco mais que metade de nossa amostra realiza treinamento de 

funcionários (51%). O que é um fato bastante positivo, uma vez que toda a experiência, desde 

a marcação da consulta até o acompanhamento do caso, será considerada pelo paciente. A 

equipe é fator fundamental no sucesso ou fracasso do empreendimento odontológico e deve ser 

treinada para garantir uma maior eficácia operacional dos processos (PAIM et al., 2004). Mais 

que isso: funcionários envolvidos se sentem mais motivados e acabam sendo eles próprios 

divulgadores do trabalho do profissional para quem trabalham (VIOLA, OLIVEIRA & 

DOTTA, 2011). 

Encontramos uma média de profissionais formados entre 5 e até 20 anos, mostrando 

prevalência dessa idade no mercado. No trabalho de ARCIER et al.  (2008) o tempo de formado 

foi semelhante, na avaliação de ferramentas de marketing por meio de um instrumento de coleta 

aplicado a 80 cirurgiões-dentistas. 

Aparentemente, os pacientes que têm preferência por profissionais acima de 31 anos 

valorizam a maior "experiência". Por outro lado, aqueles que preferem profissionais abaixo 

desta idade, consideram que estes têm um conhecimento mais atualizado (GARBIN et al., 

2008). 

Quanto à formação, também encontramos um maior número de especialistas em relação 

a clínicos-gerais, assim como observado no trabalho de NAKAMA et al. (2004) sendo 

prevalente a especialidade de Ortodontia (27%).  

Os percentuais encontrados para profissionais que utilizam agendamento periódico de 

pacientes (95%) foram compatíveis com aqueles encontrados por ARCIER et al. (2008), sendo 

a ação de marketing de maior recorrência entre os pesquisados. 

Uma outra forma para utilização do telefone como ação de marketing é colocar o número 

do consultório ou clínica em uma placa na porta do local. SASSI et al. (2013) observaram que 

82% das 100 placas analisadas por eles continham telefone e 41% continham logomarca 

(SASSI et al., 2013). Já GARBIN et al. (2010) encontraram o número de telefone em apenas 

62,5% das placas que analisaram. Em nossa amostra, 68% dos profissionais disseram utilizar 

essa foram de divulgação. Ainda que a frequência que encontramos para o uso de mala direta 

(20%) e e-mail (21%) tenha sido baixa, foi maior do que a encontrada pelos autores citados.  
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A mala direta é considerada um investimento totalmente válido na Odontologia, uma 

vez que seu retorno costuma ser positivo (SERRA et al., 2005). Esta ação funciona como uma 

maneira simples e eficaz para o fortalecimento de vínculo com os pacientes e pode ser realizada 

de diversas maneiras, que vão desde lembretes sobre a época de retorno ao consultório até 

parabéns por datas comemorativas como o aniversário (VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). 

Porém, o que o tempo parece mostrar é uma diminuição no uso desta ação pelos cirurgiões-

dentistas brasileiros. Se compararmos os trabalhos científicos que levantaram este dado ao 

longo do tempo, os mais antigos relatam mais uso do que os atuais. 

Cartões de visita também foram apontados por grande número de profissionais em nosso 

estudo (71%) e podem ser a primeira forma de contato com o paciente. Em 2012, ROVIDA et 

al. analisaram 54 cartões utilizados por cirurgiões-dentistas da região noroeste do Estado de 

São Paulo. Quando muito cheios de imagens ou com informações mal distribuídas, este artifício 

foi considerado negativo pelos autores. 

Nossa amostra utiliza muito menos a documentação personalizada (29%), considerada 

um importante instrumento de marketing por permitir que o profissional ou sua equipe 

transmitam para os pacientes qual é a sua filosofia de trabalho de maneira objetiva e relacionem 

sua marca a ela (VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011). A valorização deste instrumento ou 

do uso de logomarcas, por exemplo, parece ter diminuído ao longo dos anos, mostrando uma 

menor preocupação dos profissionais em relação a este item. Para se ter ideia, SERRA et al. 

(2005) haviam relatado o uso desta ação de marketing por 500 profissionais dentre 975 

pesquisados. A logomarca era utilizada por 51% de seus entrevistados. Uma possibilidade para 

explicar este fato poderia ser o visível aumento de profissionais trabalhando como empregados 

de empresários no ramo da Odontologia, deixando de montar seu próprio negócio, o que traria 

consigo uma necessidade mais premente deste trabalho gráfico personalizado. 

Brindes são pouco utilizados pelos profissionais que entrevistamos (35%), sendo 

compatíveis com o número (30,15%) encontrado por SERRA et al (2005). Não é algo certo na 

literatura odontológica que os brindes sejam realmente valorizados pelos pacientes ao ponto de 

serem considerados como fator de escolha entre um profissional e outro. Porém, vale lembrar 

sua utilidade para divulgar e reforçar o nome do profissional ou da clínica por meio da 

distribuição de objetos personalizados com sua marca própria. 

Poucas respostas que obtivemos apontaram para o uso da televisão (7%). Sendo a 

utilização de propaganda em revistas 3,5 vezes maior (27%). Possivelmente, isso se deve à 

diferença de custos entre os canais de comunicação. Como afirmam ARCIER et al. (2008), os 
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profissionais da Odontologia subutilizam alternativas viáveis e de menor custo financeiro. 

Principalmente nos dias de hoje, com as inúmeros possibilidades para divulgar o trabalho 

utilizando a internet (por exemplo, anúncios em mídias sociais ou páginas/perfis nas mesmas). 

 Trinta profissionais (27%)entrevistados por nós utilizam propaganda e publicidade em 

revistas como forma de divulgação do seu trabalho. A publicação de artigos em revistas de 

massa também é útil para este fim, entretanto possui um caráter mais educativo e menos 

invasivo, com o intuito de prestar informações à população sobre cuidados com a saúde oral. 

Embora seja uma estratégia de marketing amplamente trabalhada atualmente, parece ainda ser 

considerada pouco relevante pelos profissionais da odontologia. Encontramos apenas 15 (13%) 

que utilizam este tipo de promoção. 

Na divulgação e comunicação, os preceitos éticos da profissão devem ser seguidos. 

(VIOLA, OLIVEIRA & DOTTA, 2011), algo que, infelizmente, não ocorre e promove 

desvalorização da profissão. (PARANHOS et al., 2011) O que se faz necessário é que os 

profissionais superem a barreira, já reconhecida há muito tempo por PAIM et al. (2004), do 

desconhecimento da ética, para experimentar ótimas oportunidades. Nota-se, entretanto, que 

essa preocupação tem aumentado, haja vista a adoção de contratos cada vez mais rígidos na 

prática clínica. (NAKAMA et al., 2004) Vale lembrar que os artigos 43 e 44 do Código de Ética 

Odontológico (CFO, 2013) estabelecem os critérios do uso adequado de propaganda ou 

publicidade em Odontologia. 

 O uso de impressos de orientação foi a quarta ação mais utilizada pelos profissionais em 

nossa pesquisa (55%) e é algo de uso comum entre várias localidades do país. (ZUCHINI et al., 

2012). 

 Destacar as qualificações e titulações profissionais é considerada uma forma de 

aumentar as chances de conquistar a confiança dos pacientes. (NAKAMA et al, 2004). Porém, 

menos de um terço (27%) de nossos pesquisados em Goiânia expõem seus certificados, sendo 

prática prevalente entre aqueles que atendem bairros de classe B2. 

 A propaganda “boca a boca”, foi apontada por apenas 4 (3%) clínicas, fato curioso, já 

que tem sido considerada como fator importante para a escolha do profissional pelo paciente 

(LINS, TROCOLLI & ALTAF, 2013). Alguém falar do seu trabalho possui um peso muito 

maior do que você falar sobre si mesmo. 

 De acordo com nosso levantamento, poucos profissionais costumam realizar anotações 

sobre gostos e hábitos dos pacientes (11%), sendo esta prática predominante entre profissionais 

de regiões de maior prestígio social. SERRA et al. encontraram 22% dos profissionais 
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realizando esta ação, enquanto que outros 22% não tomam nota mas perguntam sobre estas 

questões a seus pacientes. (SERRA et al., 2005) 

Para este trabalho, foi elaborado um questionário baseado em outros instrumentos para 

coleta de dados já utilizados por outros autores e aplicados aos profissionais nas clínicas ou 

consultórios odontológicos da cidade de Goiânia-GO. Em cada estabelecimento, convidamos 

apenas um profissional presente para responder em nome de todos no local. Esta foi uma 

limitação do trabalho, uma vez que, após terminada a pesquisa, percebemos que existem locais 

onde os profissionais utilizam formas individuais de divulgação e relacionamento com os 

clientes. Outros trabalhos podem ser realizados considerando cada profissional separadamente 

como agente na pesquisa sobre uso de formas de divulgação e comunicação em odontologia.  

São necessários mais estudos neste campo para observar a visão dos pacientes quanto 

ao que consideram realmente útil e benéfico para sua relação com o cirurgião-dentista. 

O Brasil forma mais de 10 mil novos profissionais por ano nas diversas faculdades de 

Odontologia espalhadas pelo seu território. Goiás forma anualmente cerca de 400 cirurgiões-

dentistas. Este contexto, provocador de uma suposta competitividade entre cirurgiões-dentistas, 

recompensa aqueles que desenvolvem um bom relacionamento com seus pacientes e utilizam 

outras ações de comunicação e divulgação em sua atuação profissional. (ARCIER et al. 2008) 

Estar atento às formas de divulgação e comunicação, respeitando o Código de Ética 

Odontológico pode ser a maneira mais simples de obter sucesso para além dos grandes 

investimentos em formação e tecnologia em odontologia. 

 

Conclusões  

De acordo com os dados desta pesquisa podemos concluir que, quanto às ações de 

marketing por cirurgiões-dentistas da cidade de Goiânia: 

 A grande maioria dos cirurgiões-dentistas utiliza ações de marketing em sua atuação 

profissional; 

 O perfil de clínica que mais utiliza o marketing como ação de comunicação está 

relacionado à classe B2;  

 A principal estratégia de comunicação observada é o agendamento de retorno periódico 

de pacientes. 

 Os benefícios das estratégias de comunicação observados são principalmente: o 

aumento do número de novos pacientes ou retorno de antigos e melhora no 

relacionamento interpessoal com a equipe odontológica. 
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 A assessoria de profissionais da área da comunicação ainda não é uma realidade na 

prática odontológica em Goiânia. 

 

Referências  

 

ABEP. Critério de Classificação Econômica Brasil. Disponível em: 

http://www.abep.org/criterio-brasil Acesso em 04/07/2015. 

 

ARCIER, N. M. et al.: A Importância Do Marketing Odontológico Para Enfrentar Um 

Mercado Competitivo. Revista Odontológica de Araçatuba, v. 29, n. 1, p. 13-19, Jan/Jun. 

2008. 

 

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em:<http://www.cro-

rj.org.br/CDC.pdf> Acesso em 13/07/2015. 

 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Código de Ética Odontológica. Disponível 

em: <http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf> Acesso em: 12/07/2015. 

 

DE GOIS, A. K.; NOGUEIRA, M. F. M.; VIEIRA, N. V.: A Linguagem do corpo e a 

Comunicação nas Organizações. Anagrama: Revista Científica Interdisciplinar da 

Graduação, v. 4, n. 4, 2011. 

 

DE MELO, V. P. C.: A comunicação interna e sua importância nas organizações. Tecitura, 

v. 1, n. 1, 2006. 

 

EDWARDS, D. T. et al.: Media Advertising Effects on Consumer Perception of 

Orthodontic Treatment Quality. Angle Orthodontist, v. 78, n. 5, 2008. 

 

GARBIN, A. J. I. et al:. Marketing em Odontologia: a percepção do cliente em relação ao 

serviço odontológico de clínica privada. Revista de Odontologia da UNESP. v. 37, n. 2, p. 

197-202, 2008. 

 

GARCIA, P. P. N. S. et al.: Critérios para escolha de cirurgião-dentista entre graduandos 

do Campus de Araraquara – UNESP. RevOdontol UNESP, Araraquara, v. 38, n. 6, p. 347-

55, Nov./Dez. 2009. 

 

GARBIN, A. G. I. et al.: Publicidade em odontologia: avaliação dos aspectos éticos 

envolvidos. RGO, Porto Alegre, v. 58, n. 1, p. 85-89, Jan./Mar. 2010. 

 

LINS, C. L.; TROCOLLO, I. R.; ALTAF, J. G.: Não Vai Doer Nada: o conforto psicológico 

e a fidelização dos clientes de serviços odontológicos. o&s, Salvador, v. 20, n. 66, p. 439-

460. Jul/Set. 2013. 

 

MEDEIROS, F. C. L. M.; LIMA, V. M. S.: Marketing de relacionamento: um diferencial 

competitivo para os profissionais da odontologia. R. FARN, Natal, v. 1, n. 1, p. 33-44, 

Jul./Dez. 2001. 

 

http://www.abep.org/criterio-brasil%20Acesso%20em%2004/07/2015
http://www.cro-rj.org.br/CDC.pdf
http://www.cro-rj.org.br/CDC.pdf
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf


 

 

 

118 

NAKAMA, R.et al.: Conquistar clientes na primeira consulta: uma abordagem prática 

para clínica particular de Ortodontia e Ortopedia. R ClínOrtodon Dental Press, Maringá, v. 

3, n. 1, p. 76-82, Fev./Mar. 2004. 

 

NOGUEIRA, M. F. M.; DA SILVA, R. M.: Comunicação, cultura e as organizações 

complexas. Razón y Palabra, v. 18, n. 86, 2014. 

 

PAIM, A. P.et al.: Marketing em Odontologia. Rev. Biociên., Taubaté, v.10, n. 4, p. 223-229, 

Out./Dez. 2004. 

 

PARANHOS, L. R. et al.: Implicações éticas e legais do marketing na Odontologia. RSBO, 

v. 8, n. 2, p. 219-224, Abr./Jun. 2011.    

 

ROVIDA, T. A. S. et al.: Cartão de visita - uma estratégia de marketing profissional na 

prática odontológica. Revista Odontológica de Araçatuba, v. 33, n. 1, p. 18-21, Jan./Jun., 2012. 

 

SASSI, C. et al.: Placas odontológicas: aspectos legais e orientações práticas. Faculdade de 

Odontologia de Lins/Unimep • 23(2) 23-31 • jul.-dez. 2013). 

 

SERRA, M. C.et al.: Ferramentas de Marketing Empregadas Por Cirurgiões-Dentistas. 

RGO, P. Alegre, v. 53, n. 2, p. 85-164, Abr/Mai/Jun. 2005. 

 

VIOLA, N. V.; OLIVEIRA, A. C. M.; DOTTA, E. A. V.: Marketing em Odontologia: uma 

ferramenta que faz a diferença. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 68, n. 2, p. 248-51, 

Jul./Dez. 2011. 

 

ZUCHINI, A. R. B.et al.: Perfil profissional do cirurgião-dentista em associação ao 

conhecimento e utilização de marketing. ArqOdontol, Belo Horizonte, v. 48, n. 1, p. 19-25, 

Jan;/Mar. 2012. 

 

  



 

 

 

119 

A importância do cuidado de si nas relações internas das organizações43 

 

Nádia Vitorino VIEIRA44 

Universidade Federal de São Paulo, SÃO PAULO 

 

Maria Francisca Nogueira MAGALHÃES45 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

Resumo 

O artigo ora apresentado busca levantar a importância do cuidado de si como ferramenta 

facilitadora das relações interpessoais nas organizações. Há uma crescente tendência em 

incrementar e incentivar a práxis do cuidado de si em inúmeros programas destinados ao 

desenvolvimento de pessoal ou, modernamente, denominados de desenvolvimento humano. No 

entanto, as organizações se afastam do sentido genuíno do cuidado, uma vez que a finalidade 

são os resultados e, por consequência, o aumento da produtividade. Mas o que salientamos aqui 

é que o sujeito não é sujeito ele é assujeitado, tornando-se objeto de intervenção. 

 

Palavras-chave:  Cuidado de si. Organizações.  Humanização. 

 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo discutir a importância do cuidado de si como facilitador 

das relações interpessoais nas organizações. Vivemos um tempo em que as organizações 

buscam implementar práticas humanísticas entre seus colaboradores, por que estudos revelam 

que a satisfação no trabalho não advém dos altos salários, mas sim do clima organizacional que 

valoriza as potencialidades de cada um. Dessa forma, o cuidado de si favorece, por um lado o 

apropriar-se de si, por outro contribui para o desenvolvimento de uma compreensão baseada na 

empatia. Saber se colocar no lugar do outro facilita as relações interpessoais e, tal fato, é 

facilmente experimentado por aqueles que se dedicam a cuidar de si. Mas o que seria o cuidado 

de si? Em que consistiria essa prática? 

 

O cuidado de si 

Para responder a tais questões vamos recorrer à filosofia estoica, desenvolvida no século 

II a. C. Por que retornar aos estoicos? Em primeiro lugar, pela atualidade de seu pensamento, 

                                                 
43 Trabalho apresentado no GT 5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações do VII 

Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de 
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em segundo porque o sentimento de philia e a experiência de se pensar como um cidadão da 

polis é muito bem caracterizada nesse período.  E o mundo contemporâneo parece ter sede de 

práticas que façam emergir esses sentimentos nos homens e, sobretudo, que eles tragam esses 

sentimentos para suas relações interpessoais. Poderíamos arriscar a dizer que na atualidade 

viver a organização assemelha-se a viver os destinos da polis, como os gregos faziam. Não 

estamos propondo uma transposição do mundo grego para a contemporaneidade, somente 

acreditamos que esses pensadores nos oferecem diretrizes para refletir o mundo de uma forma 

mais humanizada. 

Conforme dicionários (Caldas Aulete, 1986) especializados, a palavra cuidado46 (Boff, 

2010) é derivada do latim coera, cura, cuidado, utilizada no contexto de amizade, amor, para 

além do contexto médico. Expressa a atitude de cuidado, preocupação e inquietação pela pessoa 

amada, por um objeto de estimação. Em outro sentido está relacionada a cogitare, que é o 

mesmo de curar, cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de 

desvelo e de preocupação, como quando dizemos “pensar um ferimento”. Cuidado significa 

solicitude, diligência, zelo, atenção. O cuidado pode ser dirigido ao outro e a si mesmo. Essa 

noção implica, no sentido pessoal, uma forma de existir, de coexistir e construir-se enquanto 

ser humano, preocupado consigo mesmo. 

Como isso é vivenciado nas organizações na atualidade?  

Parece-nos que as organizações tentam incentivar a práxis do cuidado de si em inúmeros 

programas destinados ao desenvolvimento de pessoal ou, modernamente, denominados de 

desenvolvimento humano. No entanto, elas se afastam do sentido 'verdadeiro', uma vez que o 

fim está voltado para os resultados e, por consequência, para o aumento da produtividade, não 

que isso não seja importante. O problema está centrado na questão dos meios justificarem os 

fins, ou seja, na instrumentalização dos sujeitos e na sua coisificação. O sujeito não é sujeito 

ele é assujeitado, tornando-se objeto de intervenção.  

                                                 
46 Fábula do Cuidado - "Um dia, quando Cuidado pensativamente atravessava um rio, ela resolveu apanhar um 

pouco de barro e começar a moldar um ser, que ao final apresentou a forma humana. Enquanto olhava para sua 

obra e avaliava o que tinha feito, Júpiter se aproximou. Cuidado pediu então a ele, para dar o espírito da vida para 

aquele ser, no que Júpiter prontamente a atendeu. Cuidado, satisfeita, quis dar um nome àquele ser, mas Júpiter, 

orgulhoso, disse que o seu nome é que deveria ser dado a ele. Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, Terra surge 

e lembra que ela é quem deveria dar um nome àquele ser, já que ele tinha sido feito da matéria de seu próprio 

corpo—o barro. Finalmente, para resolver a questão os três disputantes aceitaram Saturno como juiz. Saturno 

decidiu, em seu senso de justiça, que Júpiter, quem deu o espírito ao ser, receberia de volta sua alma depois da 

morte; Terra, como havia dado a própria substância para o corpo dele, o receberia de volta quando morresse. Mas, 

ainda disse Saturno, "já que Cuidado antecedeu a Júpiter e à Terra e lhe deu a forma humana, que ela lhe dê 

assistência: que o acompanhe, conserve sua vida e lhe dê o apoio enquanto ele viver. Quanto ao nome, ele será 

chamado Homo (o nome em latim para Homem), já que ele foi feito do humus da terra”. 



 

 

 

121 

O próprio termo utilizado para definir as empresas como organizações de negócios 

acaba exprimindo a visão que leva a coisificação do indivíduo, que em outras palavras, significa 

a cristalização de hábitos e práticas que levam a produção, a produtividade e ao consumo, sem 

a estreita ligação com o bem-estar individual e organizacional. No pensamento complexo 

apregoado por Edgar Morin (2005) e tão bem expresso por Gomes e Moretti (2007, p. 83) as 

organizações podem ser vistas não "[...] no sentido de providenciar os arranjos para se atingir 

um determinado fim. Mas, uma empresa pode ser vista como uma instituição, no sentido de que 

produz sentido e valor, de forma endo-referente e exoreferente". 

Em um exercício possível de questionar o cuidado de si nas organizações, convidamos 

Heidegger (Heidegger, 1998), em Ser e Tempo, para explicitar o que considera. Ele afirma que, 

do ponto de vista existencial o cuidado encontra-se a priori, antes de toda atitude e situação do 

ser humano, o que significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato. O cuidar é 

a primeira ação do ser humano, antes de desenvolver qualquer atitude. Cuidar de si é uma forma 

do próprio ser estruturar-se e dar-se a conhecer. A ideia de ocupar-se de si ao cuidar-se (heautou 

epimeleisthai) é um antigo tema da cultura grega. O aforismo lacedomônio relatado por 

Plutarco, em que a razão pela qual os cuidados com a terra eram atribuídos aos hilotas, mostra 

já esse sentido, pois aos cidadãos de Esparta era dado “ocuparem-se com eles mesmos”, 

desenvolverem-se como guerreiros e não como agricultores. 

Vale ressaltar que o ‘cuidado de si’ (em sentido diverso dos lacedomônicos) é tema 

essencial do diálogo de Platão Primeiro Alcibíades. Sócrates demonstra ao jovem Alcibíades 

que ele é por demais ambicioso, por considerar-se apto a entrar em confronto com os reis de 

Esparta ou com os soberanos da Pérsia e não ter ainda aprendido o que é básico para saber 

governar, portanto, é mister aprender a ocupar-se de si antes de qualquer outra tarefa (Platão, 

2001).  Também na Apologia, Sócrates apresenta-se como mestre do cuidado de si aos juízes: 

[...] outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo aos moços e velhos, a não cuidar tão 

aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma (Platão, 2001) 

Talvez seja oportuno ressaltar que o tema do cuidado de si, como se sabe, é socrático. 

Os dois primeiros séculos da era imperial romana podem ser considerados como a idade de ouro 

na cultura de si mesmo, seguindo as filosofias socráticas. O tema do ‘cuidado de si’ atravessa 

diferentes correntes filosóficas, desde os pitagóricos, aos socráticos e aos cínicos que lhe deram 

grande importância.  

No Primeiro Alcibíades, de Platão, e nas Memoráveis, de Xenofontes, é dito aos jovens 

que, ao se tornarem homens políticos, haverão de governar a cidade, portanto, irão cuidar dos 
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outros, mas se não houver uma preocupação em ‘cuidar de si’, em primeira instância, ele não 

será um bom governador. Quem não governa bem a si mesmo, não pode governar o outro. 

Nessa perspectiva, o cuidado de si tem função pedagógica e ética para a formação do bom 

governante. Para constituir-se como tal, implica em cuidar de si a priori. Embora presente na 

Antiguidade clássica, foram os estoicos, os que mais se empenharam no desenvolvimento dessa 

teoria-prática. ‘Cuidar de si’ era uma recomendação de Zenão, o primeiro estóico: “[...] aqueles 

que querem salvar-se devem viver cuidando-se sem cessar” (Foucault,1994).  

O governar-se a si mesmo, pode ser trazido para as relações verticais e horizontais nas 

organizações. Quantos indivíduos, denominados colaborares, não gostariam de saciar o desejo 

de não se sentir estrangeiro na empresa em que trabalha, em função do desconforto causado 

pelos conflitos nas relações de trabalho. Em estudo mais aprofundado, poderia eleger alguns 

dos muitos conflitos internos às organizações. No entanto, deseja-se aqui sublinhar a 

importância do cuidado de si, traduzido pelo conhecimento de si, visivelmente materializadas 

e expressos nas relações internas e na forma de gestão. 

Na busca por preencher de significado a vivência no trabalho é possível ver nas  Cartas 

a Lucílio, onde Sêneca mostra os diferentes caminhos que o cuidar de si deve tomar, por 

exemplo, caminho do cuidado do corpo: “(...) Admito que é inata em nós a estima pelo próprio 

corpo, admito que temos o dever de cuidar dele. Não nego que devamos dar-lhe atenção, mas 

nego que devamos ser seus escravos (Sêneca, 2009: 14,1). Quanto aos cuidados da alma, ele 

diz: “cultiva, portanto em primeiro lugar a saúde da alma, e só em segundo lugar a do corpo” 

(Sêneca, 2009: 15,2). Marco Aurélio, também como Sêneca, prescreve a filosofia como método 

para se cuidar da alma. Sêneca afirma que: “é precisamente a filosofia que tu deves obter antes 

de tudo, antes de a adiares, de a deixares para o fim; é por ela que tens que começar.” (Sêneca, 

2009: 17, 5) 

Também em Epicteto e Marco Aurélio, encontramos, acentuadamente, o tema do 

‘cuidado de si’. Os homens são semelhantes aos animais em quase tudo, mas o que os diferencia 

é precisamente a capacidade que os humanos têm de se ocuparem de si. A diferença é que o 

homem possui a faculdade da razão. Conhecendo ‘a si mesmo’, e que se pode conhecer todo o 

resto. O homem possui a faculdade dianoética, pois, só ela compreende a si mesma e conhece 

todas as outras faculdades; e sabe o que ela é, qual é o seu poder. Torna-se evidente que ela tem 

como atributo a capacidade de fazer representações. 

Cuidar de si, para Épicteto, é tarefa obrigatória. A própria faculdade da razão leva-nos 

a respondermos por nossos atos, a fazermos escolhas e, consequentemente, a sermos livres, 
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embora condenados a nos ocuparmos de nós mesmos. O cuidado com a alma e com o corpo 

encontra-se em várias passagens de Pensamentos. No Livro I, o imperador filósofo vangloria-

se de ter sempre seguido os seus mestres de ter sempre se ocupado de si, segundo os 

ensinamentos. 

Já o que se destaca nos escritos de Marco Aurélio é a insistente atenção que se deve ter 

para consigo mesmo, e a importância de respeitar-se, de desenvolver a capacidade de suportar 

a privação dos prazeres, de dominar os impulsos naturais quando, pelas circunstâncias, eles 

podem tornar-se nocivos.  

Todos estes autores, com seu pensamento acerca da temática, amalgamam princípios 

fundantes, no sentido de que a arte da vida encontra-se dominada pela visão segundo a qual é 

preciso ter cuidado consigo e, é isso que, de fato, deveria comandar o desenvolvimento e a 

organização da prática individual, social e, porque não, das organizações. A abordagem deles 

está centrada em uma cultura de si que é caracterizada como a arte da vida  (techné tou biou). 

Em Marco Aurélio, vê-se que ele não cessa de demonstrar sua preocupação em cuidar 

de si. Desde a juventude, quando se despe de toda a vaidade, compreende que, embora vivendo 

em um palácio, pode buscar uma vida mais comedida - lição que recebeu de sua mãe: uma vida 

simples distanciada da que levam os ricos, dormir em leito de campanha térreo, com uma 

simples pele para cobrir, e tudo o que diz respeito ao regime de educação dos gregos. 

 Em Pensamentos, é possível verificar autoprescrições no sentido de sempre estar atento 

para o exame do que se fez, ou do que se deixou de fazer. Pensamentos é a prova cabal dos 

exercícios diários de retorno a si e cuidado para consigo mesmo. Faz parte desse exercício a 

avaliação do passado para o presente, retomando os ensinamentos que se quer seguir. Marco 

Aurélio prescreve: 

 

[...] Conhece, por final, que tu tens em ti mesmo alguma coisa de mais nobre 

e de mais divino que os objetos que provocam em ti as paixões e te agitam, 

numa palavra como uma marionete. Que é feito de meu pensamento nesse 

instante? Não o oprime o temor, a suspeita, e a concupiscência ou outra paixão 

semelhante? (Marco Aurélio, 2008: I, 15) 

 

Nessa incursão interior a vigília deve ser tamanha, sobre si que, se alguém o interpelar 

de chofre, que se saiba nesse exato momento, qual pensamento lhe vai à mente. O objetivo é 

estar sempre vigilante, ter o domínio de si, não se deixar mover ao sabor das paixões e impulsos. 

Daí a necessidade do exame de consciência nas meditações. Em síntese, tudo na vida do homem 

está intimamente relacionado ao modo como ele vê os acontecimentos, ou melhor, de que forma 



 

 

 

124 

os acontecimentos são interiorizados. Não é sem, razão, que o processo de interiorização 

desenvolvido por Marco Aurélio ocorre segundo  Hadot (1999), quando ele escreve suas 

meditações, quando pratica os chamados exercícios espirituais estoicos e ao fazê-los, utiliza 

como método a escrita, que tem como objetivo modificar seu discurso interior através da 

meditação, dos dogmas e das regras de vida estabelecidas pela escola estoica.  

Ao contemplarmos as narrativas de Marco Aurélio, percebe-se que a trajetória desse 

exercício interior, dessa askésis, nos leva a considerar que ao escrever para si, ao procurar 

retomar os dogmas e as regras do agir, tais como são enunciados por Epicteto, ele exerce sobre 

si uma função terapêutica. O imperador Filósofo, como é denominado Marco Aurélio, acolhe 

diferentes influências em suas meditações como quando vai beber na afirmação de Heráclito, 

fragmento 49, ‘no mesmo rio entramos e não entramos somos e não somos’ (Marco Aurélio, 

2008) 

   

Considerações 

Como pensar esse ocupar-se de si para depois ocupar-se com o outro nas organizações? 

Uma possibilidade seria trabalhar a responsabilidade com o outro não extramuros, mas 

internamente, de maneira mais interessada do que interesseira. 

O desenvolvimento de uma consciência comunicacional/ética favorece os indivíduos 

sujeitos a assumirem-se como responsáveis por si. O que se observa é que embora, haja vários 

programas de comunicação interna nas organizações visando o intercâmbio e a integração entre 

os indivíduos colaboradores, eles não conseguem reduzir o mal estar e a angústia. Antes de 

qualquer coisa, há a necessidade de se pensar a si mesmo, isso implica em refletir sobre as ações 

pelas quais os sujeitos se modificam e se transformam. 
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Resumo 

Relato da pesquisa concluída no mestrado em Comunicação na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), na linha de Mídia e Cultura. O objeto teórico da pesquisa foi a comunicação do Sistema 

de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG) e o objeto empírico a Biblioteca Central – uma das nove 

unidades que compõem o Sibi/UFG. Utilizou-se o estudo de caso como método e fez-se uso do 

diário de campo, das pesquisas documental e institucional e de entrevistas com questionários 

estruturados para a pesquisa empírica, a qual foi realizada com dois grupos: colaboradores da 

Biblioteca Central e usuários desta biblioteca.  

 

Palavras-chave: Comunicação. Comunicação organizacional. Cultura. Biblioteca.   

 

 

Introdução 

O interesse pela temática ‘comunicação e biblioteca’ e a pouca disponibilidade de 

publicações acerca da mesma foram o ponto de partida para a incursão na pesquisa empreendida 

no mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A partir disso, aliado aos 

resultados de pesquisas anteriormente realizadas acerca da temática, propôs-se o investigar o 

modelo de comunicação do Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG). 

O objetivo principal da pesquisa foi o de refletir sobre o modelo de comunicação do 

Sibi/UFG a partir da observação da Biblioteca Central como parâmetro e representação do 

todo50. Entende-se que através da análise da comunicação instituída é possível perceber a 

filosofia, os valores e as políticas adotadas para a comunicação no Sibi/UFG. Pretendeu-se, com 

este trabalho, projetar ângulos e facetas da comunicação do Sibi/UFG valendo-se da dimensão 

institucional da comunicação administrativa, interna e institucional. Neste sentido, foi dada 

ênfase à comunicação como um fenômeno que é, ao mesmo tempo, complexo, 

multidimensional e plural; que acontece de maneira formal e informal, com ou sem a anuência 

                                                 
47 Trabalho apresentado no GT5 - Comunicação, cultura, sociabilidade e imaginário das organizações, do VII 

Seminário de Mídia e Cultura – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 

09 de dezembro de 2015. 
48 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Especialista em Assessoria em 

Comunicação e em Marketing Político pela UFG. Jornalista e Bibliotecária pela UFG. E-mail: 

rosemsilva38@gmail.com. 
49 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. Docente do 

Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Coordenadora do Grupo de Pesquisa 

Complexidade e Comunicação da UFG/CNPq. E-mail: mfrancisnogueira@gmail.com. 
50 O Sibi/UFG hoje possui nove unidades, sendo: quatro em Goiânia, uma em Catalão, uma na Cidade de Goiás, 

duas em Jataí e, a mais nova, em Aparecida de Goiânia. 



 

 

 

127 

da organização – tendo-se em vista que a comunicação é um processo inerente às pessoas e, 

consequentemente, às organizações.  

Para se alcançar os objetivos propostos utilizou-se o estudo de caso como método e 

técnicas de coleta de dados consideradas apropriadas ao que se desejava compreender, tais 

como a revisão de literatura, o diário de campo e a pesquisa institucional ou administrativa – 

que foi ótima na busca por compreender quem é o Sibi/UFG, como trabalha, quem são seus 

públicos e o que prioriza como diretrizes para a comunicação. 

Propôs-se realizar uma pesquisa de natureza qualitativa, envolvendo grande variedade 

de materiais empíricos que, de certa forma, descrevem a rotina e os significados da 

comunicação dentro do Sibi/UFG. No entanto, não se abriu mão dos dados quantitativos, 

considerando-os complementares à pesquisa. Neste sentido, foram pesquisados empiricamente 

dois grupos distintos: GRUPO 1 – composto por colaboradores da Biblioteca Central de três 

seções consideradas relevantes para a pesquisa; GRUPO 2 – composto por usuários da 

Biblioteca Central escolhidos aleatoriamente a partir do software gerenciador das bibliotecas 

da UFG. Foi construído um questionário para cada um dos grupos, sendo que para o GRUPO 1 

(25 sujeitos) o questionário foi aplicado pessoalmente, um a um; e para o GRUPO 2 (316 

sujeitos) o mesmo foi enviado via Google Drive. 

A pesquisa foi desenvolvida à luz do pensamento de Morin (2002, 2005a; 2005b, 2008) 

sobre a complexidade e das concepções de Wolton (2010) acerca da comunicação – dois dos 

autores-guia ao longo de todo o estudo. Além destes, a pesquisa exigiu leituras específicas 

também da área de Ciência da Informação/Biblioteconomia devido à temática estudada e 

também por haver uma convergência das duas áreas no trabalho realizado no Setor de 

Comunicação do Sibi/UFG.  

 

A pesquisa no Sibi/UFG 

 A pesquisa bibliográfica permitiu levantar obras e trabalhos oriundos de outras 

pesquisas que tangenciam a temática estudada. Já a partir da pesquisa documental se levantou 

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 realizada.   

Criado em 1992 a partir de um projeto experimental de alunos do curso de Relações 

Públicas da UFG, o Setor de Comunicação está instalado na Biblioteca Central, no Campus 2 

da universidade, e configura como um departamento consolidado na estrutura do Sibi/UFG. O 

setor funcionou, durante seus primeiros anos, como parte da Seção de Referência e sob a 
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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 tenha passado a atuar de forma independente; 

pelo contrário, na pesquisa ficou claro que a maior parte de suas atividades está interligada com 

a Seção de Referência e a 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. Percebeu-se 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.  

O Setor de Comunicação do Sibi/UFG – cuja implantação completou 23 anos em 2015, 

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. 

Observou-se 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 

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 
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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 foi considerado para efeito da pesquisa empírica. 

A partir de 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 cultura51 da organização como um setor que é 

imprescindível para o bom desenvolvimento de suas atividades. 

Outro aspecto identificado, utilizando-se de relatórios gerais e das seções e das 

entrevistas, é que a implantação de um novo software 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 de Comunicação do Sibi/UFG foi fortalecido com a 

mudança de software, pois teve sua importância ampliada, alcançando todas as instâncias do 

                                                 
51 Foi usada 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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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, 

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 nove, com previsão de mais uma a ser construída 

em curto prazo52. 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. 

 

Resultados e desafios 

Neste estudo partiu-se 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 controle. E 

também mantém relações de complexidade quando se observa o ambiente do qual faz parte, 

que, no caso, é a UFG.  

A partir do pensamento acerca da complexidade, baseado em Morin (2005a), 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 pensamento, 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 

                                                 
52 A décima unidade do Sibi/UFG será ser implantada no Campus da UFG em Cidade Ocidental, município goiano 

no entorno do Distrito Federal.  
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interdependência. O que reforça o que diz o princípio hologramático, 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 em questão, 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.   

Na pesquisa foi possível apreender a comunicação como um mundo de significações 

que produz e que é produtora de sentidos a partir de Edgar Morin, com a visão da complexidade 

(que é multidimensional e foge do simplismo), e da visão de Dominique Wolton da 

comunicação como um processo, não produtor de mera informação, mas sim de comunicação. 

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que comunicar é um processo mais amplo, 

relacional, que envolve negociação com a alteridade, principalmente em tempos de novas 

tecnologias, internet e redes sociais. E que os processos de trabalho, de relacionamento, de 

intercâmbio de informações e tantos outros aspectos fazem parte da cultura e da comunicação, 

por isso a comunicação e a cultura foram situadas como processos recursivos, dialógicos e 

hologramáticos53 – que são os três pilares do pensamento de Edgar Morin acerca da 

complexidade.  

Foi possível observar que há um modelo de comunicação próprio do Sibi/UFG, que 

representa a cultura vivida na organização, por isso o modelo de comunicação é tal como é. Ele 

expressa, de certa forma, a cultura do Sibi/UFG, que tem, por princípio de gestão, o da 

corresponsabilidade, como dito, porém ainda bastante hierarquizado, como a grande maioria 

das instituições.   

Ressalto que, na perspectiva estudada, ambos os processos, de cultura e de 

comunicação, estão interligados, um influenciando o outro. Além de que estão sempre em 

                                                 
53 O princípio da recursividade proposto por Morin (2005a) considera situações que rompem com a linearidade e 

que tudo que é produzido se volta sobre o que o produz, em um ciclo de auto-organização e autoprodução. A 

convivência de públicos heterogêneos com interesses e necessidades diferentes em uma biblioteca, não de forma 

linear, mas às vezes até transversalmente, pode se constituir em um exemplo da dialogicidade da qual fala Morin 

(2005a). Já a hologramaticidade é baseada na figura do holograma. Cada um dos departamentos, seções e setores 

de uma biblioteca possuem características de toda a instituição, comungando de uma cultura que está presente em 

toda ela e também em suas partes. O que não significa que ao se somar cada um dos sistemas menores se terá a 

biblioteca, pois o todo é mais do que a soma de suas partes (MORIN, 2005a).  
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construção, pois vão sendo moldados à medida que o próprio Sibi, seus colaboradores e usuários 

se relacionam, interagindo de forma contínua e permanente.  

Em seu modelo, a comunicação do Sibi/UFG com seus públicos é baseada na 

democratização da informação, no sentido de que todos devem ter acesso às informações de 

forma igualitária – seja a informação como insumo, sobre um curso ou um serviço novo, seja a 

informação materializada nos livros, por exemplo. Esta premissa – da democratização da 

informação, inclusive, é um dos princípios básicos que regem o funcionamento do Sistema de 

Bibliotecas da UFG. E para dar acesso às informações de forma igualitária a todos os públicos 

são utilizados variados meios de comunicação visando alcançá-los. Sendo que a comunicação 

com o público interno, ou seja, com aqueles que atuam nas bibliotecas, é privilegiada; mas 

privilegiada no sentido de este ser o primeiro público a ser informado – pois, como nos dizem 

Brandolini, Frígoli e Hopkins (2009), é preciso gerar confiança entre os empregados e o projeto 

de trabalho que se realiza na organização, bem como reproduzir sua cultura.  

Ao longo da pesquisa vi que há um plano de comunicação estruturado em conjunto com 

a direção do Sistema de Bibliotecas e cujas ações se fazem presentes nas várias atividades 

realizadas pelas bibliotecas da UFG, em particular no que diz respeito ao atendimento aos 

usuários – atividade fim da biblioteca. Neste sentido, o processo de comunicação no Sibi/UFG, 

mesmo que ainda contenha traços de verticalização, tenta atender às necessidades dos públicos 

da biblioteca – desde seus colaboradores (público interno) até os usuários da mesma (público 

externo à biblioteca – que são os servidores e estudantes da UFG). Digo tenta porque por ser 

um processo relacional, onde a alteridade deve ser levada em conta, nem sempre a organização 

consegue atender aos anseios de seus públicos em termos comunicacionais. Como é um 

processo recursivo e dialógico, está-se sempre em busca do ideal. 

Observei ainda algumas características que, por conta do dia a dia do meu trabalho como 

assessora de comunicação do Sibi/UFG, passaram em branco para mim, mas que se fizeram 

relevantes durante a pesquisa empírica. E outras que foram realmente surpresa. Por exemplo: 

ainda há uma expressiva lentidão no processo de emissão da comunicação do Sibi/UFG para os 

seus públicos-alvo. Não por falta de tecnologia e/ou da presença da biblioteca no mundo digital, 

mas sim por falta de pessoal dedicado à área de comunicação para reforçar a equipe. A lentidão, 

mediante a velocidade do processo de comunicação na atualidade, é um ponto negativo 

importante.   

A falta de uma política de recursos humanos, por parte do governo federal, direcionada 

para as especificidades de uma biblioteca universitária, acaba por refletir negativamente no 
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processo de comunicação da mesma com seus públicos. O setor de comunicação do Sibi/UFG 

conta com apenas um funcionário do quadro e, eventualmente, com um bolsista/estagiário. 

Mediante o tamanho da organização, esta quantidade de colaboradores, mesmo contando com 

o apoio de colaboradores nas outras bibliotecas, pode gerar falhas no trabalho. 

Uma das surpresas que a pesquisa empírica trouxe foi a descoberta de que havia um 

desconhecimento quase total da presença do Sibi/UFG na rede social Facebook. Os dados da 

pesquisa empírica dão conta que, na época do levantamento, menos da metade dos entrevistados 

no GRUPO 1 e apenas 5% do GRUPO 2 tinham conhecimento da presença do Sibi/UFG nesta 

rede social. Outra surpresa foi constatar que dois dos meios de comunicação mais tradicionais 

ainda são muito necessários no âmbito da biblioteca, segundo os respondentes. São eles: 

cartazes e contato face-a-face. Surpreendeu-me porque, em tempos de internet e de velocidade 

na comunicação, há uma tendência a dar mais importância para os meios digitais de 

comunicação.  

Este resultado pode significar que a comunicação virtual não está dando conta de 

corresponder às necessidades comunicacionais dos públicos, sendo preciso ainda o reforço da 

comunicação tradicional. O que é bastante compreensível, tendo em vista o que nos diz Wolton 

(2010) a internet não substitui a necessidade de encontros presenciais, amplia-a. Afinal, somos 

seres sociais, não seres de informação. Para este autor, por haver cada vez mais informação 

disponível circulando, cada vez mais há incomunicação. Talvez isto explique porque a conversa 

informal ainda está entre os cinco meios mais utilizados para se tomar conhecimento das 

informações divulgadas pela biblioteca.    

A implantação de um novo software gerenciador de bibliotecas, em 2004, influenciou 

de forma positiva o processo de comunicação no Sibi/UFG, tanto no âmbito interno do sistema 

– gerando integração das unidades instaladas fora da capital (são cinco atualmente); quanto em 

relação aos usuários – permitindo unicidade na linguagem e na forma de a biblioteca se 

comunicar com os mesmos. Uma confirmação, na verdade do que já se havia percebido 

empiricamente. 

  

Considerações  

Não se teve a ambição de captar todo o universo da comunicação que rege o processo 

no Sibi/UFG, por isso foram selecionados três departamentos – a Circulação, a Referência e o 

de Comunicação, que proporcionaram alguns indicadores. Mas o trabalho também não se 

limitou a ver somente os efeitos do processo de comunicação no Sibi/UFG. Buscou-se 
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investigar a comunicação sem separá-la do seu mundo de significações, quer dizer, de sua 

cultura. Isto porque se considera que comunicação e cultura são dois sistemas que estão em 

coprodução e sempre in fieri, em movimentos de recursividade, dialogicidade e 

hologramaticidade, de acordo com o pensamento acerca da complexidade de Morin (2005a).   

  Assim, a partir dos resultados obtidos na pesquisa empírica e das inferências feitas ao 

longo do trabalho, as quais são baseadas em descobertas durante todo o processo de construção 

do mesmo, considera-se que os meios que vêm sendo utilizado estão adequados e são 

suficientes ao processo de comunicação no Sibi/UFG. No entanto, como os resultados de uma 

pesquisa são um retrato do momento, não significa que o Setor de Comunicação e o Sibi/UFG 

em si devem ficar presos apenas a estes meios. Mesmo porque, como nos diz Bauman (1999), 

as novas tecnologias e a modernidade trouxeram consigo, entre outras coisas, o conceito de 

flexibilidade, estruturada na base da alta velocidade, do virtual e da comunicação acessível, 

onde tudo é mutável conforme os interesses envolvidos. Assim, é preciso evoluir sempre, 

também tendo em vista o que diz Morin (2008), que considera que toda cultura está vitalmente 

aberta ao mundo exterior, não existindo fechada em si mesma. E, desta forma, conhecimentos 

e ideias migram entre as culturas.  

 No que se refere à linguagem e às estratégias utilizadas para emitir a comunicação, a 

pesquisa empírica mostrou que estas estão adequadas apenas a uma parte dos públicos 

pesquisados. Diagnosticou-se que há pontos em que a informação emitida pela Biblioteca 

Central ao grupo dos colaboradores ainda está ficando truncada. Durante as análises dos dados 

coletados foi possível inferir que o grupo dos terceirizados entre os colaboradores é a parte que 

está sendo desprivilegiada no processo de comunicação interna. Assim, é preciso melhorar a 

comunicação interna, em particular para esta parte do público, deixando mais clara as funções 

do Setor de Comunicação e dando mais agilidade às ações, para que estes colaboradores 

possam, também de forma mais ágil e frutífera, atuar como participante ativo do processo de 

comunicação interna. 

Considera-se que a aprovação dos meios e das estratégias utilizadas na emissão da 

comunicação com os públicos não exime o Sibi/UFG de estar sempre buscando melhorar. Por 

ser um processo in fieri, a comunicação com os públicos é dinâmica e o processo deve ser 

flexível na medida em que surgem novidades a respeito de meios de comunicação. Há menos 

de cinco anos não se tinha uma rede social tão dinâmica quanto o WhatsApp, por exemplo. É 

certo que ela ainda não está sendo utilizada pelo Sibi/UFG para contatos com os usuários, mas 
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já foi dado o primeiro passo: ela está em uso para contatos entre a equipe de bibliotecários do 

Sibi/UFG. Não se sabe qual será o futuro disso. 

Entre as temáticas abordadas ao longo da pesquisa, duas estão entre as que mais 

apareceram entre os dois grupos: a questão da sinalização nas três seções que foram 

selecionadas para a pesquisa e a questão de falta de pessoal. Quanto à sinalização, ficou claro 

que é urgente a renovação da sinalização interna da Biblioteca Central, pois esta não está mais 

desempenhando, de forma adequada, o papel a que se propõe – em particular a da portaria. 

Como dito na análise, estima-se que muitos problemas, de variados tipos, poderão ser evitados 

já a partir deste ponto da biblioteca. O mesmo acontece no Acervo Geral, cuja sinalização visa 

facilitar a localização dos materiais, e na Seção de Referência, onde é premente a necessidade 

de melhorar a indicação de sua localização, e de sua função, para os usuários, já que ali é o 

lugar onde se deve buscar o primeiro atendimento, bem como informações gerais sobre a 

biblioteca – e não no balcão de empréstimos, como a pesquisa mostra que é o que acontece.  

Os dados coletados com os respondentes de ambos os grupos nesta pesquisa deixam 

bastante explícito que a comunicação visual e o contato face-a-face ainda são muito necessários 

entre colaboradores e usuários da Biblioteca Central da UFG. A atualização da sinalização está 

atrelada à reforma da portaria principal, que inclui o escaninho. E esta, por sua vez, irá 

contribuir para uma melhoria na comunicação visual, pois irá possibilitar que se melhore a 

logística da entrada da biblioteca, bem como a sinalização da portaria, que é a principal, e do 

prédio como um todo.  

A sinalização neste local, por sua vez, estando mais clara e objetiva, irá facilitar, ao 

usuário, a localização de informações de seu interesse, bem como o seu deslocamento dentro 

do prédio, em particular para quem está indo à biblioteca pela primeira vez, seja da comunidade 

UFG ou não. E a comunicação visual pode ser considerada como parte importante do 

atendimento, pois dá, ao usuário, no caso da biblioteca, certa autonomia para ele circular no 

ambiente sem ter que se reportar a todo o momento a um colaborador que ali trabalhe. Indo 

mais adiante, esta autonomia contribui para que o usuário se sinta acolhido no ambiente e tenha 

interesse em retornar ao mesmo sempre que precisar. 

A segunda questão, a falta de pessoal, em particular para atender aos usuários nos 

acervos, remete à falta de uma política adequada de recursos humanos que vai além da política 

de recursos humanos da UFG, já que esta é uma instituição que está sob as ordens do Governo 

Federal. O fato é que a falta desta política, e de um olhar mais atento para as demandas das 

bibliotecas na questão de recursos humanos, reflete em todos os serviços prestados e na política 
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de atendimento das mesmas. As sugestões dadas pelos respondentes corroboram isto. A 

presença de servidores/estagiários treinados e de forma constante nos acervos facilitaria a 

localização dos materiais por parte dos usuários e evitaria, por exemplo, alguns ruídos na 

comunicação da biblioteca com seus públicos. 

 Uma constatação feita durante a análise dos dados coletados com o GRUPO 2 é a de 

que os usuários parecem que não se veem como parte do processo de organização do acervo na 

biblioteca, tampouco consideram que têm responsabilidade no mesmo. Uma questão que deve 

ser reforçada durante os momentos de treinamento de usuários, afinal, mediante o extenso 

acervo que a Biblioteca Central possui e as dificuldades por ela enfrentadas, como a de falta de 

pessoal nos acervos, é preciso contar com a colaboração dos usuários. 

No que diz respeito à comunicação em geral da Biblioteca Central com os usuários, esta 

foi considerada: acessível, confiável, ágil, clara e atual, nesta ordem de classificação. A 

avaliação positiva da comunicação da biblioteca com os usuários é benvinda, no entanto, em 

ambos os grupos pesquisados houve um alto índice de respostas que consideram que o processo 

é lento. Dado que não pode ser desconsiderado. Vale uma nova pesquisa mais detalhada para 

se identificar em que ponto está lento, de que tipo é esta lentidão e o que pode ser feito para 

melhorar. Até mesmo porque, em tempos de internet e de velocidade da disseminação das 

informações, esta lentidão pode não estar do lado do emissor, mas sim relacionada ao interesse 

do sujeito em buscar a informação sobre a biblioteca – já que a comunicação é um processo 

relacional, como diz Wolton (2010); apresentando-se como uma eterna construção e disputa de 

sentidos e como lugar organizativo dos sentidos postos em circulação, como diz Baldissera 

(2008).  

Corroborando as ideias de Baldissera (2008) e de Wolton (2010), no âmbito da 

organização, estabelecer relações que atualizem a comunicação organizacional implica em 

correr o risco de ser perturbado por outros sistemas do ambiente, ou seja, pelo contexto em que 

se insere a organização, independentemente de se tratar de relações voluntárias ou não. As 

perturbações podem ser materializadas de diversas formas. Neste trabalho entendo que elas se 

materializam nas sugestões que foram dadas pelos colaboradores e pelos usuários na pesquisa 

empírica. As quais não devem ser ignoradas pela biblioteca, já que apontam para dobras e 

fissuras relativas ao atendimento e à comunicação em si. 

Considerando-se que a velocidade e o fluxo informacional em tempos atuais são 

superiores à possibilidade de seu acompanhamento pela organização, o poder de comunicação 

tem passado da organização para colaboradores, clientes e fornecedores. Assim, as 
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organizações não estão mais sozinhas na hora de decidir o que vão compartilhar; na maioria das 

vezes, e se a reação for demorada, a informação já foi disseminada por algum ou alguns destes 

componentes da organização via tecnologia (PROCTOR, 2011). 

Na relação de comunicação, bem como na de atendimento, tem grande importância a 

interpretação realizada pela outra força em relação, ou seja, pela alteridade. Afinal, comunicar 

é cada vez menos transmitir e cada vez mais negociar, conviver, respeitando a pluralidade dos 

pontos de vista e a necessidade de um princípio comum. Esta convivência permite que se 

perceba que a comunicação também acontece nas transversalidades; contemplando os ruídos, a 

diversidade e o acaso, indo para além da fala planejada.   

Baldissera (2008) aponta algumas sugestões para se lidar com a transversalidade, os 

ruídos, a diversidade, o acaso e outros aspectos possíveis de serem encontrados na comunicação 

organizacional, de forma a se aproveitar o que há de potencial positivo em cada um deles. E é 

o que eu também sugiro no âmbito do processo de comunicação do Sibi/UFG: pensar que, cada 

vez mais, a comunicação é multidirecional e é preciso saber lidar com a imprevisibilidade; ver 

a alteridade como força que constrói e disputa sentidos, mas cuja disputa pode impulsionar a 

criatividade; potencializar os lugares de escuta para que se tenha maior manifestação da 

diversidade, fomentando mais o diálogo com colaboradores e usuários; pensar os conflitos de 

comunicação e também de atendimento, já que se considera que ambos caminham juntos, como 

potencializadores de crítica, mas também de inovação. 
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Resumo 

O artigo aqui apresentado trata da circulação simbólica em torno do fenômeno curativo das 

Águas de São João, distrito da Cidade de Goiás (GO). O trabalho foi realizado no âmbito de 

um laboratório de pesquisa em experiências comunicacionais a partir da hipótese do surgimento 

de um mito na localidade. Após breve apresentação do tema e da metodologia, o texto apresenta 

os resultados da pesquisa, respondendo a questão: Que tipo de circulação simbólica envolve o 

surgimento de um mito? 

 

Palavras-chave: Sistemas simbólicos; Surgimento de mitos; Águas de São João. 

 

 

Introdução 

Os mitos informam dados importantes para a interpretação das culturas ao mobilizarem 

símbolos constituintes de uma inteligibilidade própria, de uma linguagem em comum. Quando 

se trata do estudo de uma cultura, o viés antropológico de uma “descrição densa” (GEERTZ, 

2008) serve para ressaltar a conflitualidade entre mito e história na medida em que substitui o 

sentido cronológico pelo contexto significativo em que as ações humanas se dão. Em suma, o 

mito toma o lugar da história e ocupa a centralidade das narrativas possíveis sobre determinado 

lugar. 

O lugar em questão nesta pesquisa é o distrito de São João, com população média de 

500 habitantes, pertencente à Cidade de Goiás (GO), há 70 quilômetros dali. A história local é 

contada a partir do valor curativo das águas sulfurosas presentes na região. A água tem alta 

concentração de enxofre, apresentando-se, por isso, malcheirosa, mas extremamente límpida. 

Ela é consumida de diversas formas por moradores e visitantes, em ritos específicos com a 
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finalidade de cura e bem-estar. São observadas ritualidades próprias ao local com base na água 

e no barro por ela banhado, sob o argumento da legitimação científica do caráter medicinal da 

água, de tal modo que as relações com o sistema religioso e com a fé são dissimuladas, já que 

tais práticas não estão institucionalizadas pela Igreja e independem da confissão religiosa do 

usuário da água, mas são representadas com nome de santo e a praça em que as bicas de água 

estão localizadas foi construída junto à igreja local e seu salão de festas. O próprio nome pelo 

qual o lugar é conhecido chega a alterar-se brevemente: Águas de São João (SOUZA, 2014). 

 

O Distrito de São João, pertencente ao município de Goiás, teve sua formação 

territorial vinculada à gênese e evolução de sua vila, “Águas de São João”. A 

descoberta d’água sulfurosa deu origem ao povoado inicialmente ocupado por 

pessoas crédulas no milagre de cura atribuído ao líquido mineral (SOUZA, 

2014, p. 44). 

 

 

Foto 1 - Rótulo comercial com as características da água de São João, afixada no painel de uma residência-

referência, significativo para os moradores, que se baseiam neste para atribuir legitimidade “científica” e 

“medicinal” para as curas proporcionadas pelas águas sulfurosas.  

 

Como não se trata de um centro de grande fluxo religioso ou turístico, mas que faz 

circular tais sentidos, trabalha-se com a hipótese do surgimento do mito de Águas de São João, 
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com capacidade mobilizadora futura pelo potencial de cura de várias doenças. Assim, com base 

nesse recorte, que tipo de circulação simbólica envolve o surgimento de um mito? 

A presente pesquisa se oportunizou no escopo da disciplina de graduação em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Goiás 

intitulada “Laboratório de pesquisa em experiências comunicacionais”, ministrada pelo 

professor doutor Luiz Signates e acompanhada nos moldes de co-orientação pelo estagiário-

docente, aluno do mestrado na mesma instituição, João Damasio. 

O trabalho de pesquisa se desenvolveu desde a busca por estudos já efetuados sobre a 

geografia e a história do distrito, chegando à investigação de campo por meio da estratégia de 

entrevistas em profundidade com onze sujeitos entrevistados no dia 01 de maio de 2015, entre 

moradores e visitantes, prioritariamente encontrados na praça de São João, em meio ao rito de 

coleta da água e por indicações de moradores no próprio distrito. O objetivo era identificar junto 

aos participantes da pesquisa que simbologias são convocadas e como circulam no trato do mito 

das águas curativas. 

Neste artigo, apresentamos diretamente os resultados analíticos abstraídos desde o 

relatório da pesquisa internamente elaborado. As categorias de análise utilizadas foram as que 

emergiram, a partir do trabalho interpretativo, nas falas dos entrevistados. Em seguida, foram 

relacionadas e confrontadas com a classificação dos fenômenos religiosos atribuída a Marcel 

Mauss (apud WILLAIME, 2012, p. 38-39): “1) representações; 2) práticas; 3) organizações 

religiosas; 4) sistemas, estes últimos devendo mostrar como, em grupos religiosos singulares, 

articulam-se representações, práticas e organizações”. 

Seguindo essa classificação, dispusemos a análise em quatro categorias principais, 

apresentadas em detalhe a seguir nos intertítulos: Representações e narrativas; Práticas e rituais; 

Formas e caracteres religiosos; Sistema simbólico-sensível. 

 

Representações e narrativas: cavalos e homens de passagem na terceira margem do rio 

As narrativas que permeiam o caso da origem de Águas de São João são apresentadas 

em, pelo menos, três vertentes, dentre outras várias narrativas posteriores que enfatizam a 

origem da crença no poder curativo das águas. A primeira de que um homem descobriu as águas 

durante sua viagem e comentou a novidade com conhecidos, logo outras pessoas buscaram esse 

local e consequentemente deram origem ao distrito. Há também a história de um fazendeiro que 

sofria de lepra e foi isolado por seus familiares e amigos. Ao se distanciar da sociedade para 

morrer, moscas varejeiras pousaram em seu corpo e ele rolou na lama a fim de diminuir a 
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coceira. Graças às propriedades curativas da água, ele voltou a ser saudável e contou aos demais 

sobre o milagre. E por fim, a de um viajante cujo cavalo se feriu e acabou abandonado pelo 

homem perto das nascentes da região. Algum tempo depois o homem voltou ao local e 

encontrou o animal forte e são. Estórias típicas do sertão de Guimarães Rosa, que só podem ser 

pensadas na “terceira margem do rio”60. 

A entrevistada 4, dona de casa de 61 anos, moradora de São João, apresenta a primeira 

hipótese: “Uai, que eu me sei assim mesmo, que eu me lembro que minha mãe, meus avô conta, 

é que tinha uns pescador, ou caçador, não sei, andando aí e achou essa água. Aí pegou e fez 

pesquisa, né, e ela era uma água medicinal. Sabe?” (Entrevistada 4). 

Uma segunda versão é narrada com maior propriedade pela entrevistada 1, de 70 anos, 

dona de um boteco no local. Essa narrativa assume completamente a forma clássica dos mitos: 

tem uma coerência interna que ressalta um tempo primordial e gera significado atualizador. 

“Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história 

sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar” (ELIADE, 2011, p. 22). 

Segundo ela, “essa água foi descoberta por um leproso. De primeiro, não tinha cerca, 

não tinha separação, isso não tinha dono, os fazendeiro véi antigo criava gado na larga no tempo, 

quando tinha que comer leitim, eles pegava uns pauzão e amarrava os bezerrinho. Aí ele deu 

uma lepra, parece que ele era meio sistemático. Aí a família dele refugou, começou a achar 

ruim aquela catinga. Aí ele foi considerando aquilo e saiu para morrer. Aí ele veio para aqui. 

Não sei de onde ele saiu, se foi de cá, se foi de cá, se foi desse lado. Não sei de que lado ele 

veio não. O povo dele abusando, tampava o nariz, achando ruim. Aí ele chegou aqui, era tudo 

mato, não tinha casa não tinha nada. Aí as moscas muntou nele, as varejeira muntou nele e ele 

ficou louquinho. Aí ele achou os lameiros de catitu. Era cheio de catitu. Aí ele pegou a lama e 

foi batendo lama no corpo todinho, esfregava, derrubava aquelas varejeirta, ensabuava, se 

pregava todim de barro, se tampava, deitava na lama, se cobria todim, disse que com oito dia 

ele tava bonzinho. Ele sarou com a lama, com lama dos catitu. Aí descobriu” (Entrevistada 1). 

A terceira vertente captada por esta pesquisa sobre a origem do povoado em torno da 

água sulfurosa é narrada pela entrevista 11, aposentada de 72 anos, moradora há 30 anos. Dessa 

vez, fora um cavalo curado ao ser abandonado nessas terras que compôs o caso exemplar. “Aí 

uma pessoa contou assim: quando aqui era tudo mato, como ela falou, andou por aqui uma 

pessoa campeã, algum gado por aqui assim sabe e então o cavalo dele adoeceu e não pôde sair 

                                                 
60 Referência ao famoso conto de João Guimarães Rosa “A terceira margem do rio” (Primeiras estórias), que se 

refere a outro plano da vida, além de um lado e outro do “rio”. 
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daqui, teve que arrumar os arreios e dar um jeito de ir embora. E o cavalo ficou, daí ele pensou 

que o cavalo ficou tão doente e ia morrer, né. O cavalo ficou aí né, aí passou um tempo, ele 

passou por aqui e o cavalo tava aí são e gordo” (Entrevistada 11). 

É importante perceber no contexto de Águas de São João as narrativas que deram origem 

ao fenômeno da cura pela água. Ao serem questionados sobre a origem das histórias os 

habitantes do local apontam para histórias longínquas referenciadas como o tempo em que as 

terras não tinham porteira, ou em virtude da idade de antepassados que já conheciam esses 

contos. Percebe-se, então, uma característica fundamental na definição de mito de Eliade 

(2011): uma história que surge num tempo primordial, e até mesmo fabuloso, daquele grupo 

para justificar uma tradição ou comportamento, neste caso o uso da água como remédio para 

diversas doenças. Segundo Souza (2014), o povoado de São João surgiu aproximadamente entre 

as décadas de vinte e trinta, mas as propriedades das águas já eram conhecidas antes disso, o 

que reforça o afastamento das primeiras lendas com a sociedade. 

Uma vez entendida a origem e importância do mito podemos analisar como ele se 

manifesta na rotina dos moradores e visitantes do distrito. Ao chegar ao local buscando 

tratamento para alguma enfermidade, durante vinte e um dias a pessoa irá se banhar e consumir 

as águas. Para esse procedimento existem lugares como pousadas e banheiros públicos 

especificamente para o ritual chamado de estação, de responsabilidade de cada um, sem que 

haja alguém que assim defina, a não ser livros avulsos61. Ou seja, são os próprios moradores 

que, no boca-a-boca, repassam o conhecimento sobre como fazer a estação. A estação, como 

ritual, será tratada no próximo intertítulo. 

Para a entrevistada 10, de modo pessoal, essa data está relacionada ao fato do organismo 

refazer um ciclo como na medicina natural. “21 dias porque três semanas é um período que o 

organismo refaz um ciclo. Isso aí está na medicina natural. Eu conheço isso dos livros e de 

palestras. Então, três semanas, 21 dias. Por isso tem aqui também, 21 dias” (Entrevistada 10). 

Mauss (2003) informa que esses hábitos tradicionais, aparentemente fatídicos, 

informam a cultura tanto quanto ou mais que grandes achados da história humana: 

 

(...) gestos aparentemente insignificantes, transmitidos de geração em geração, 

e protegidos por sua insignificância mesma, são testemunhos geralmente 

melhores do que jazidas arqueológicas ou monumentos figurados. A posição 

da mão na micção, no homem, a preferência por lavar-se em água corrente ou 

                                                 
61 Como é o caso do livro, encontrado por referência dos moradores, intitulado “Águas de São João”, assinado por 

Manoel Guida, antigo morador, que teria psicografado a obra de espíritos diversos, onde prescreve o modo como 

deve ser realizada a estação, bem como toda a posologia e as indicações medicamentosas dessas águas. 
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em água estagnada, sempre viva no costume de fechar ou deixar aberto o 

escoadouro de uma pia enquanto a água corre etc., são exemplos de uma 

arqueologia dos hábitos corporais que, na Europa moderna (e com mais forte 

razão noutras partes), forneceria ao historiador das culturas conhecimentos tão 

preciosos quanto a pré-história ou a filologia (MAUSS, 2003, p. 15). 

 

Os rituais de devoção pelas águas de São João ocorrem há tempos, mas segundo Souza 

(2014) a construção da capela representou um marco devido ao início da romaria e da “Festa 

de São João”. Embora os locais neguem que as águas tenham alguma relação direta com a 

religião, ambos caminham praticamente juntos a todo o momento, o principal fator que nos 

mostra isso é o nome do distrito ser conhecido como Águas de São João e a igreja que fortaleceu 

o símbolo local ser devota a São João Batista, personagem bíblico que também está relacionado 

à água de uma maneira mística. 

Podemos concluir, portanto, que as histórias que permeiam o distrito de Águas de São 

João sobre propriedades curativas e religião fazem parte da constituição daquele povoado, 

inferindo até mesmo nos hábitos locais. Desta forma há nesses relatos locais o possível 

surgimento de um mito, na descrição de Eliade (2001) algo que gera significado, ou seja, as 

águas passam a representar um símbolo de cura. 

 

Práticas e rituais: festa e estação de 21 dias para visitantes, (des)costume para moradores 

do “povoadozinho palustre” 

Quando tomamos por base que se referir a uma cultura implica apontar para “um 

contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de forma inteligível” 

(GEERTZ, 2008, p. 10) iniciamos, simultaneamente, o assunto do mito. Enquanto os símbolos 

são manifestações e expressões, conforme Bonetti (2004), as práticas e os rituais são as 

performances.  

No distrito de São João foram observadas performances de intensidade emocional, 

formas e frequências distintas, que dependem de como cada pessoa se relaciona com o lugar, 

aqui, um “povoadozinho palustre”, diria Guimarães Rosa. Para Croatto (2001), as práticas de 

um rito tornam-se ações significativas a um grupo social, de modo que sua realidade tende a ter 

um mito que narre o acontecimento que fundamentou as origens.  

As práticas encontradas durante o momento de pesquisa de campo foram sistematizadas 

dentro das seguintes categorias de análise: ritos; estação, festa e os hábitos de pessoas naturais 

e não-naturais de São João e que residem ou não no distrito. Seguem-se as descrições e 

interpretações de cada subdivisão, atentando-se aos discursos e perfis de cada entrevistado.  
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Em primeiro lugar, abordaremos os ritos. Segundo Bonetti (2004, p.157), “todos os ritos 

buscam o contato com o sagrado, através dos gestos que significam uma outra realidade”. O 

fator sagrado, em São João, está ligado à crença de que a água e o barro da região possuem a 

capacidade de curar e/ou prevenir algumas enfermidades. Já o fator ritualístico ao redor desses 

dois elementos envolve a ingestão da água; a lavagem corporal com a água; gotejamento da 

água nos olhos; e a esfoliação do barro pelo corpo.  

Os usos são dinâmicos. A água é canalizada e distribuída por diferentes canos dentro da 

praça central do distrito. Observou-se que as pessoas fazem dois tipos de ingestão: o imediato, 

com o uso das mãos ou copo; e o consumo a longo prazo, engarrafando a água em recipientes, 

como demonstra-se no depoimento do Entrevistado 8: “Você pega uma garrafa branca, dessa 

PET, de Coca, ou qualquer uma, você põe ela assim e você vê do outro lado” (Entrevistado 8).  

Existe também o banheiro, situado metros acima da praça, em região circunscrita por 

vegetação densa. É ali, ao lado dos banheiros, que se situa a principal fonte de água, que deságua 

de um cano cravado num bloco rudimentar de cimento, de cerca de 1,5 metros de altura. O 

banheiro é uma estrutura de tijolos, paredes brancas e telhado de telhas de barro. É dividido ao 

meio, possui duas portas, uma para o uso de homens e outra pra o uso de mulheres. Não existe 

chuveiro, a única manifestação de energia elétrica é a luz pendurada por um fio do teto sem 

estuque. A água é lançada diretamente do cano, no momento em que se gira uma válvula na 

parede. 

Sobre o banho, o Entrevistado 2 relatou: “As vez que nós vêm e toma banho ali é bom 

demais, né? Porque vai passar logo ali e fica lisim, que eu nunca vi desse jeito. Cê fica lá um 

prazim, precisa nem enxugar. Seca no corpo. Absorve a água” (Entrevistado 2). Também o 

Entrevistado 3, de 34 anos, natural de São João mas residente atual de Anicuns (GO), contou: 

“Cara, o cabelo seu fica maciinho, tanto que ela é boa. Não, ué, se eu vim cá e num for lá tomar 

banho eu num vim. Primeira coisa que nois faz” (Entrevistado 3). 

Outro uso refere-se ao gotejamento da água de uma fonte específica sobre os olhos. 

Neste caso, apenas as doenças de visão são beneficiadas pela potência da água. Nota-se no 

seguinte depoimento: “E aquela de lá eles fala assim que quem tem problema nas vista, passa... 

É, aquela pequeninha de lá ó. Você pode ver aqui, se vier pessoas mais velhas aqui mesmo vai 

lá nela, pega água, passa no olho. Até falei pra minha esposa assim, tem uma garrafa que eu 

peguei, falei pega daquela de lá pra levar pra sua vó pra passar nas vista” (Entrevistado 3). Em 

outra entrevista, reforça-se: “A [fonte] pequenininha é mais forte ainda. Falam que é a água de 
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Santa Luzia. Eu me sinto bem hora que eu ponho a água assim. Parece que limpa você passar 

no olho” (Entrevistada 4). 

Já os usos do barro foram pouco citados espontaneamente pelos entrevistados. O 

seguinte relato demonstra a prática: “O barro eles usam pra passar no rosto. Tem gente no mês 

de julho que tira a roupa e fica só de bermuda assim, aí passa no corpo todinho e deixa secar. 

Em machucado também eles passam o barro” (Entrevistado 5). Também se relaciona o uso do 

barro para a cura de doenças de pele. “O barro sim, por causa de lepra. As vezes a pessoa já 

teve que vir pra cá por causa de lepra e não aguentava vestir nem roupa. E usar da água como 

eu estou falando, e só da água e evitar as comidas mais fortes e remosas, né, e sair daqui curado. 

Nós aqui do lugar somos relaxados porque nem lá nós vamos” (Entrevistada 9). 

Os motivos concluídos para a predileção da água foram: a dificuldade em retirar o barro 

das “locas”, que estão situadas em meio à vegetação fechada e de difícil acesso; o barro é 

encontrado em estado sólido e rígido, sendo necessário amolecê-lo com água, o que demanda 

mais esforço; esfoliar o barro na pele é uma atividade que exige também mais tempo e 

disposição. 

Um segundo tópico a abordar são as práticas cotidianas. Os hábitos das práticas 

ritualísticas são fatores que também variam, conforme a intenção de quem usa a água e o barro, 

se para a cura de uma doença específica ou para a prevenção de doenças gerais. Ao mesmo 

tempo em que o uso da água é considerado cotidiano para os moradores da cidade (e não apenas 

com a finalidade de um tratamento específico), tal uso também não é obrigatoriedade. Apenas 

integra o cotidiano, excluindo-se o rito delimitado que seria utilizado pelos visitantes, de 

cumprir 21 dias de uso contínuo. “Nós aqui do lugar somos relaxados porque nem lá nós vamos. 

É mais pessoa que vem de fora mesmo. Eu, pra falar a verdade, tenho quase 40 anos e nunca 

fiz essa estação que eles falam, vou lá de vez em quando, toma um banho” (Entrevista 9). 

Mesmo em tempos passados, a consideração é a mesma. “Quando a mãe dela [da sobrinha] era 

viva, a gente se dava muito bem e ia lá cedinho e tomava o banho e pronto. Todo dia, mas nós 

não éramos assim de ‘não pode falhar não’, a gente banhava, banhava uma semana e ia assim” 

(Entrevistada 11). 

Mais rigoroso do que o depoimento acima, existe ainda a chamada estação. A Estação 

é uma prática ritualística que representa o período de 21 dias (três semanas), em que o enfermo 

deve passar no distrito de São João. Deve-se ainda manter uma dieta de líquido baseada na 

ingestão e no banho restritos à água da região. Segue o depoimento de uma residente do distrito 



 

 

 

148 

ao ser perguntada sobre o significado da Estação: “Tem que ficar 21 dias, bebendo e tomando 

banho da água” (Entrevistada 4). 

O terceiro hábito encontrado sobre o uso da água é a Festa de São João, realizada durante 

o mês de julho no distrito. Por atrair turistas, a festa de cunho religioso cristão, que também 

abrange atrações musicais e jogos, como o bingo, atrai pessoas das cidades vizinhas. Com isso, 

o consumo da água aumenta, conforme evidenciado no relato: “Julho lota, né, porque tem uma 

festa aqui em julho, né, Que é a festa de São João, dia 24 de julho. Só que quem fez essa primeira 

festa foi os turista, né, pessoal lá de Goiânia” (Entrevistado 5). 

Mas a festa não representa a totalidade do fenômeno. “A festa precisa ser uma ruptura 

marcada da rotina e, assim, uma situação de evidência de contrastes entre sua própria ordem de 

condutas e de relações e a da sociedade nos seus dias de produtora de bens e serviços” 

(BRANDÃO, 1985, p. 194). 

Na pesquisa de campo, reparou-se que o discurso de moradores que não possuem o 

hábito de praticar o rito pode ser explicado por diferentes fatores encontrados nos depoimentos. 

O primeiro é a descrença nos poderes curativos da água e do barro. O desconforto relacionado 

ao forte cheiro de enxofre característico da água é outra causa encontrada.  

Também não pode deixar de se levar em conta a negligência e a falta de acessibilidade 

do caminho que conduz aos banheiros e locais de retirada do barro. O último fator explica-se 

na crença de que existe uma contraindicação àqueles que possuem algum tipo de enfermidade 

de coração, conforme evidencia-se no depoimento: “Quem tem problema de coração, por causa 

do enxofre, dá dor” (Entrevistada 4). 

Se considerarmos a afirmação antropológica de que “não existem de fato homens não-

modificados pelos costumes de lugares particulares” (GEERTZ, 1989, p.47), constata-se que a 

população residente de Águas de São João e também aqueles que estão de passagem pelo local, 

mas que possuem vínculo ritualístico com ele, são todos engrenagens e combustível da 

circulação do mito.  

Repara-se que os hábitos relatados sofrem influência da relação que as pessoas que 

realizam os ritos têm com o distrito de Águas de São João. Realizando estações, ingerindo a 

água ou respingando-a nos olhos, participando da festa, esfregando o barro à pele, ou apenas 

retransmitindo oralmente as histórias de doentes sanados por ali, o vínculo identitário consolida 

até os dias atuais a recorrência do rito.  
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Formas e caracteres religiosos: santas águas medicinais e científicas 

A história da água – e da própria cidade - e os rituais e práticas realizados tanto pela 

população, quanto pelos visitantes, mostram que o fenômeno tem como base principal a 

tradição oral.  Os moradores do distrito conhecem e repassam a história da cidade e do 

surgimento da água de geração para geração; a oralidade neste caso é elemento fundamental 

para a se entender o que são as “águas de São João” e quem vive ali. Nas falas dos moradores, 

observa-se a afirmação de legitimidade da palavra dos mais velhos; quanto mais antigo é o 

residente, mais veracidade se atribui ao fato. Ao longo da história da humanidade, a figura do 

sábio também é frequentemente atribuída à figura dos mais velhos.  

A relação imediata com o cristianismo feita a partir do nome do distrito leva à indagação 

e investigação de qual seria a ligação entre a religião e o mito que circula em Águas de São 

João. Quando questionados quanto a isso, grande parte dos moradores desvincula a eficácia da 

água da religião. O termo “água medicinal” é constantemente utilizado por eles para explicar a 

eficiência da mesma nos tratamentos, “desbancando” o caráter religioso através de 

comprovações científicas. 

Em alguns momentos, registra-se a negação da institucionalidade religiosa, como é o 

caso do entrevistado 8, habitante de Trindade (GO), que frequenta o local desde 1989. “Eu?! 

Não, eu não tenho religião, não. Minha religião é Deus” (Entrevistado 8). 

Em outros, uma justificativa para a relação entre as águas e o santo. “São João é o 

padroeiro da cidade. Daí já fala São João. Daí deu o nome da cidade por causa do Santo. Aquela 

igrejinha lá é de São João Batista, aí já deu o nome da cidade. O padroeiro aqui é São João. 

Tem outros São João de não sei o que, São João da Paraúna. Então aqui é Águas de São João” 

(Entrevistada 10). 

E, ainda, conforme o entrevistado 5, lavrador de 68 anos, habitante local, a conclamação 

da legitimidade científica da medicina para o fenômeno curativo, negando-lhe o sentido 

religioso. “O povo fala assim: ‘água santa, água santa’. Não, ela não é uma água santa, é uma 

água medicinal. Tem o nome do São João, mas é uma água que já foi segura... Eu não alembro 

mas segundo o povo já foi feita pesquisa e tem enxofre, tem isso, tem aquilo, tem umas coisas 

nela. Você vê que ela é diferente da outra, né? E ela é limpinha e ela corrói. Você põe em vasilha 

de barro né, veia? Ela vai comendo o barro. Ela é forte” (Entrevistado 5). 

Para outra parte, a cura está diretamente ligada à fé religiosa. Um exemplo disto está no 

fato de existir uma fonte específica da água, conhecida como “Fonte de Santa Luzia”, uma vez 

que se acredita que ela atende às demandas de problemas de visão, assim como no catolicismo. 
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Para o entrevistado 8, visitante, “aqui mesmo, tem água de Santa Luzia aqui, ó, você pode 

perguntar a dona Raimunda, lá em baixo, tem uma biquinha do lado de lá, não tem?! Uma bem 

lá em baixo... Aquela água lá, se você está com a vista ruim, você põe. Ela queima... loguinho 

acabou o problema... Entendeu?!” (Entrevistado 8). 

Entretanto, por mais que a própria população tente desvincular a eficácia da 

religiosidade, é importante levar em consideração o espaço onde os rituais e as práticas são 

realizados. Isto porque este local, físico, está situado ao lado de uma capela - que também 

carrega o nome de São João. “A devoção pelas águas de São João já ocorria antes mesmo da 

capela, mas a sua construção representou um marco na organização social daquele lugar, pois 

daí em diante iniciou-se a romaria que deu origem à tradicional ‘Festa de São João’, que ocorre 

anualmente no mês de julho e representa a principal atividade cultural do Distrito” (SOUZA, 

2014, p. 33).  

O próprio rito de banhar-se nas águas acaba por vincular-se à figura do santo uma vez 

que, no catolicismo, era ele quem batizava as pessoas em um ritual de “redenção dos pecados”. 

A tradicional festa do mês de junho - mesmo mês em que se celebra o Dia de São João – soma 

mais uma ligação da cultural local com o cristianismo. 

Souza (2014) descreve o espaço em que as fontes da água e a Igreja se encontram, 

reforçando a dificuldade de se separar um e outro: “o templo religioso apresenta-se com 

evidência para quem vai em busca das águas de São João. A territorialização pela via da fé é, 

portanto, um importante fator na formação do lugar e também um marco na paisagem local” 

(SOUZA, 2014, p. 34).  

A legitimidade deste mito é baseada não só na oralidade, que tem forte presença na 

cultura do distrito; o pretenso discurso sobre as bases científicas também é bastante valorizado 

pela população. Já a relação água-religião não fica exatamente clara; a análise das falas dos 

moradores apenas mostra que a linha que as separa é tênue. A crença religiosa pode se iniciar 

no limite onde acaba a credibilidade científica. No caso de Águas de São João, elas caminham 

lado a lado. 

 

Sistema simbólico: a água que nasce da pedra 

Neste tópico, apresentaremos o modo como o sistema simbólico articula representações, 

práticas e organizações em Águas de São João. O destaque é dado para a importância da capela, 

na nascente da água e na pedra. Trata-se de elementos materiais, condições do simbólico no 
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distrito. Antes, porém, efetuaremos uma breve discussão a cerca do que seja o sistema 

simbólico, vinculando-o à materialidade do mundo. 

A materialidade do simbólico é amplamente ancorada na linguagem, mas o sistema 

simbólico, conforme Mauss (apud WILLAIME, 2012, p. 39), mostra como, num dado contexto 

singular, “articulam-se representações, práticas e organizações”. Portanto, o simbólico não é 

somente a representação, mas também a atividade prática e seu caráter estrutural ou 

organizativo. 

Conseguimos pensar esta noção também no conceito de cultura aplicado por Geertz 

(2008, p. 68): “ele denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado 

em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio 

das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades 

em relação à vida”. 

Numa apropriação interpretativa do autor, entendemos que “comunicação, perpetuação 

e desenvolvimento” pode ser relacionada à classificação maussniana “representação, 

organização e práticas”. Pois a representação é o modo da comunicação como cultura, a 

organização é o modo como se perpetua e as práticas o modo como se desenvolvem. Essa 

articulação teórica respalda e encontra as classificações empíricas espontaneamente elencadas 

no relatório de pesquisa interno e que agora são apresentadas neste texto. O sistema simbólico 

articula representações, práticas e organização religiosa. 

 

Não se concebe que o efeito sensível dos gestos seja o verdadeiro efeito. Este 

ultrapassa sempre aquele e, normalmente, não é da mesma ordem, como 

quando, por exemplo, se faz chover agitando a água de uma fonte com um 

bastão. Eis aí o que é próprio dos ritos e que podemos chamar atos tradicionais 

de uma eficácia sui generis (MAUSS, 2003, p. 57). 

 

Desse modo, no que se refere ao surgimento do mito de Águas de São João, este 

intertítulo destaca os elementos do mundo, que são mediadores e condição de existência dos 

fenômenos e rituais já descritos. Entendemos o símbolo como dado material desde a concepção 

de Geertz (2008, p. 67), segundo quem o símbolo “é usado para qualquer objeto, ato, 

acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção”. O autor diz 

que o número 6, a cruz, um pedaço de pedra e a palavra realidade são símbolos. Assim, parece 

tratar-se de uma base material que seja vinculado a uma concepção. 

Jung tem a mesma concepção do símbolo. Os padrões observáveis na cultura são 

chamados por Jung (2008) de arquétipos, associações históricas com significação na 
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comunicação entre o consciente e o inconsciente. Para o autor, tais padrões não expressam 

certas imagens ou temas mitológicos definidos. “Essas imagens e temas nada mais são que 

representações conscientes: seria absurdo supor que representações tão variadas pudessem ser 

transmitidas hereditariamente” (JUNG, 2008, p. 83). 

Segundo Geertz (2008, p. 69), “a dimensão simbólica dos acontecimentos sociais é, 

como a psicológica, ela mesma abstraível a partir desses acontecimentos como totalidades 

empíricas”. Isto é especificamente o que faremos aqui. 

Os símbolos identificados em Águas de São João em termos do surgimento do mito são: 

a capela na praça em que ocorre toda a ritualidade, a nascente da água e a pedra. São elementos 

materiais altamente referenciados no discurso dos entrevistados e que nunca aparecem sem uma 

significação maior que sua própria presença como objeto do mundo. 

A capela, por exemplo, tem papel crucial na formação e dinâmica do distrito e, em nossa 

análise, constitui a presença do elemento organizativo da religião. “O templo religioso 

apresenta-se com evidência para quem vai em busca das águas de São João. A territorialização 

pela via da fé é, portanto, um importante fator na formação do lugar e também um marco na 

paisagem local” (SOUZA, 2014, p. 34). 

A atribuição da obra da capela é dada não aos fundadores do local ou aos primeiros 

habitantes, mas aos turistas. Isso se refere tanto à capela, quanto à festa, denotando que são 

dispositivos instalados pelos visitantes. “Só que quem fez essa primeira festa foi os turista, né, 

pessoal lá de Goiânia. Efraim de Moraes, que é a família lá, né, de Campinas, uns turco. João 

Molinari, esse povo que começou essa festa aqui, que fez aquela capela lá” (Entrevistada 4). 

As práticas são, interessantemente, desvinculadas da organização religiosa local. 

Segundo Entrevistado 5, o padre “não fala nada. Vem, celebra a missa e tal. Mas, sobre a água, 

não fala nada” (Entrevistado 5). Além disso, a entrevistada 10, ao ser questionada se o rito de 

uso da água é motivado pela fé, afirma enfaticamente que “não. Nada haver”. 

É interessante notar como elementos tão materiais como a água e a pedra adquirem 

simbologia tão fluida a ponto de vários entrevistados afirmarem que a água sai de dentro da 

pedra, algo ainda não descoberto de fato. O caráter de reserva permanente não permite 

exploração e estudos que possam modificar o local. “Acredito porque esta água não nasce da 

terra, ela é da rocha da pedra” (Entrevistada 1); “Hora que chega na pedra eles para, porque 

pode ‘petecar’ lá. (...) Aí eles furou e ela secou naquela bica de lá e ficou parece que, não sei se 

24h ou 72h sem água. Povo quase morreu de tanto chorar” (Entrevistada 4); “Eles fala que é 

dessa pedra aqui. Diz que é aqui mesmo” (Entrevistado 3). 
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As legitimações científicas tão convocadas pelos entrevistados existem. Contudo, não 

se referem ao caráter curador, mas aos elementos da água. Segundo Oliveira (2003), as 

características físico-químicas do líquido mineral foram identificadas na década de 1950 

quando foram realizados estudos de sua composição para possibilitar a comercialização da água 

mineral, que fora exportada durante certo período de tempo. 

Artiaga (2004, p. 66) assim se refere a estas águas: “Algumas horas depois do 

engarrafamento os gases se desprendem do líquido, e ficam sob a rolha, de modo que ao ser 

aberta a garrafa se evaporam deixando apenas uma excelente água potável melhor do que a da 

Carioca ou qualquer água de mesa”. 

Considera-se, portanto, que o dado do mundo, a saber, a água, a pedra, a capela, 

constituem importantes elementos de análise, pois é a partir deles que se organizam 

representações, práticas e caracteres religiosos. 

 

Considerações finais: as formas religiosas se confundem com o sistema simbólico vigente 

O mito de Águas de São João já vem sendo estabelecido há algumas décadas, ainda com 

várias estórias em curso para integrar a narrativa primordial. Suas características têm sido 

aquelas que indicam os estudos de religião e ritual do sertão goiano. Aquelas que podem ser 

melhores ilustradas na fala de Riobaldo, dito Tatarana, em “Grande Sertão, Veredas”, escrito 

por João Guimarães Rosa (apud BRANDÃO, 1985, p. 5): “Eu cá, não perco ocasião de religião. 

Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. 

(...) Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas tudo é muito 

provisório”. Em São João, todos bebem de toda água para tudo, tudo cura. 

Sob esta análise, que tipo de circulação simbólica envolve o surgimento de um mito? 

Chegamos a duas respostas complementares em nossa análise: 1) práticas (ritos), 

representações (narrativas) e organizações (religiosas) são articuladas em um sistema 

simbólico; e, curiosamente 2) as formas de organização religiosa se confundem com o próprio 

sistema simbólico no surgimento do mito de Águas de São João. 

Trata-se de quando, por exemplo, as condições do fenômeno, nas formas da oralidade e 

da legitimidade substituem o sistema de símbolos (capela, pedra e água). Ou seja, a forma como 

o mito circula – legitimação oral pela sacralização (ainda que secular, “científica”) – se 

confunde com a própria simbologia, coisa material. Refletimos que, nas mitologias clássicas, 

os símbolos estão estabelecidos e têm poder por si próprios. Enquanto no surgimento do mito 
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de Águas de São João é mais característica a negociação de sentidos pela oralidade, buscando 

formas diversas de legitimidade, sem apropriação institucionalizada do sagrado.  

São, por fim, essas características da organização religiosa do fenômeno que assumem 

o papel de sistema simbólico, organizando práticas e representações. Dito de outro modo, os 

ritos e as narrativas ocorrem por conta das conveniências organizacionais do fenômeno 

(oralidade, legitimação e institucionalização/ou não) e não de um sistema já em funcionamento 

autosustentável. 
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Resumo 

Este trabalho visa colaborar com estudos efetuados na área de Ciências da Comunicação 

eclesial,  sendo mais uma ferramenta aos pesquisadores que tiverem seus interesses voltados 

aos estudos semióticos, mais precisamente aos advindos da Escola de Paris. Situamos nossa 

pesquisa num fenômeno da atualidade observado como texto/discurso de caráter religioso 

Católico Apostólico Romano que, distanciando-se dos moldes tradicionais constitutivos de 

rituais litúrgicos da Igreja Católica, se nos oferece como um recorte sui-generis desta, dentre 

os inúmeros eventos pesquisados de diferentes procedências religiosas. 

 

Palavras-chave: semiótica; discurso religioso; pentecostalismo; mídia televisiva; espaço. 

 

 

O fator religioso: origem e características preliminares. 

A religião Católica Apostólica Romana, fonte originária do ato ritualístico que motivou 

nossa pesquisa, embora tenha sofrido alterações com o decorrer dos séculos (o uso da língua 

pátria, por exemplo), mantém em seu núcleo sêmico a inalterabilidade ritualística dedicada às 

liturgias, na preocupação com a conservação da sua autenticidade. Na demonstração papal 

(Brasil, 2013, Encontro-juventude), orações e frases em Latim se fizeram presentes na 

demonstração do respeito ao ato litúrgico.  

O fato que será examinado como corpus, embora trazendo características que o 

confundiriam com um ato religioso sacerdotal, apresenta outras tantas facilmente detectáveis 

como não pertencentes aos atos litúrgicos conservadores da religião católica aos conhecedores 

dessa doutrina, praticantes ou não. 

Desse modo, aos destinatários do fato – enunciatários expectadores e/ou cidadãos 

incautos -, será impingida pelo sujeito da narrativa e destinador da mensagem religiosa, a sua 

própria imagem como primeira manipulação efetuada, cuja aparência poderia ser confundida 

com a de um sacerdote, quando na realidade se trata de um missionário, vestido de cidadão 

comum, não ordenado padre – mas admitido na programação da Rede Vida e Canção Nova de 
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Televisão, uma vez imbuído do desejo de atuar como tal em manifestações ritualísticas de 

cunho religioso.  

Tal fato, porém, não impede, nem invalida nossa escolha sobre esse tipo de discurso (ato 

pentecostista), cujo processo desenvolvido por um sujeito na tentativa de manipular pelo /Fazer-

Crer/, se codifica como texto/discurso, prestando-se, desse modo, à análise semiótica. 

 

A espaço-temporalidade 

 Nesta pesquisa efetuada, tendo em vista apresentarmos uma tipologia diferenciada do 

discurso religioso, na concepção de práticas ritualísticas de manifestação espetacular, não 

poderíamos apenas considerar o espaço e a temporalidade como meros pontos traçados 

determinando-se entre eles um limite identificador de uma distância e de um tempo crônico ou 

cronológico, ou ainda como uma mera extensão indefinida na qual se pretende construir ou 

reconstruir uma cena qualquer. 

 Sobre os espaços geográfico, temporal, físico e o cosmológico (aéreo) - considerados 

espaços naturais, e o espaço edificado – midiático, social, físico-construído e o mental, 

tridimensionais -, considerados espaços culturais, se sobrepõe o espaço denominado religioso 

ou sagrado, localizando-se dentro da dinâmica que se efetua em função do uso desses diferentes 

espaços, e que o denomina. 

 O espaço ritualístico - aqui proposto - será por nós simbolicamente figurativizado como 

EH (Espaço Humano, ou do livre arbítrio), ED (Espaço Divino, ou da glória eterna) e ET 

(espaço transitório, do sofrimento, da busca) como se entre eles pudéssemos observar os 

degraus espaço-temporalizados de uma escada cuja montante nos encaminharia ao da felicidade 

eterna.  

 A mídia, oferecendo seu espaço físico-eletrônico e sócio-digital como moeda de 

troca do entretenimento e da cultura pela lucratividade, permite que dela se apropriem as 

religiões que, valendo-se do caráter sagrado que lhes é atribuído para conquistarem as massas, 

oportunizam pesquisas às mais distintas áreas do conhecimento, dentre elas, as ciências da 

religião, a sociologia, a teologia, e a semiótica, entre outras.  

 De modo algum tivemos pretensões em vista esgotar essa temática cujo campo de ação 

se propaga sob largas dimensões. Pelo contrário, a questão de fundo que se levanta frente a esse 

tipo de pesquisa, indica-nos uma longa caminhada ainda por trilhar que, embora nos tenha 

trazido resultados satisfatórios, serão estes sempre parcializados, servindo de colaboração para 

que outras pesquisas se produzam, trazendo novas descobertas. 
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 As formas de abordar e analisar o espaço pode variar. Pode-se analisar o espaço em si 

mesmo, abordando-o de forma restrita e unilateral a partir de determinado contexto político, 

econômico-social, filosófico-religioso, cientifico, dentro outros. Essa abordagem é denominada 

de “espacialista”, segundo Kuck, (2001, p.8-13). Outro modo de abordagem é denominada de 

“espaciológica”. Esse enfoque considera o espaço de forma mais ampla, “através dos processos 

sociais, das funções e das formas”, segundo Santos (1993, p. 40). Esse modo de abordagem é 

um dos mais interessantes em nossa abordagem, por abranger as mais variadas dimensões do 

existir humano.  

Um dos mais renomados sociólogos da comunicação, Jonh B. Thompson  defende no 

livro a mídia e modernidade (1995, p. 45) o conceito de “Espaço- temporalidade”, que seria um 

binômio vivido pós segunda guerra mundial com o advento da ‘idade mídia’, para possibilitar 

alcançar diversos ‘espaços’ ao ‘mesmo tempo’. 

  A compreensão do que é espaço precisa, necessariamente, levar em conta a dinâmica 

da vida e dos processos sociais que trazem as coisas à existência. O caráter de espaço é 

relacional e dinâmico. De acordo com Merleau-Ponty (1993, p.258), afirma que: 

 

 “o espaço não é um meio contextual sobre o qual as coisas estão colocadas, 

mais sim o meio pelo qual é possível a disposição das coisas. No lugar de 

pensarmos o espaço como uma espécie de éter onde todas as coisas estariam 

imersas, devemos concebê-lo como o poder universal de suas conexões”. 

Nessa concepção, está descartada a possibilidade de compreensão do espaço 

como um fim em si mesmo. A ênfase está no espaço como meio com poder 

de estabelecer conexões. O espaço é parte das possibilidades relacionais da 

existência.  

 

 Nesse sentido, Santos (2004, p.46), aponta que o “espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

consideradas isoladamente, mas com o quadro único no qual a história se dá”. Há, pois, uma 

interrelação de objetos e ações que fazem uso de uma base material, denominada espaço. É ali 

que os processos sociais se materializam assumindo as mais diversas feições.  

 A nossa inquietude se desenvolve nos aspectos constitutivos da “perpetuidade” de 

comunidades religiosas que se mantém ou até mesmo que se constituíram em espaços 

“sagrados” midiáticos, uma vez que a dimensão do espaço sagrado transcende espaços físicos 

ou geográficos, alcançando inclusive a vida de quem lida a serviço do sagrado.   
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 O Sagrado o profano e o caráter proxêmico - Em busca de uma Experiência individual 

num espaço coletivo  

 Em sua obra O Sagrado e o Profano, Mircea Eliade (2001, p. 165) diz: “[...] o homem 

religioso assume um modo de existência específica no mundo, e, apesar do grande número de 

formas histórico religiosas, este modo específico é sempre reconhecível”. Assim considerando, 

encontramos três modos específicos de existência humana: 1ª) religioso x não religioso; 2ª) 

crença, opinião, postura, prática e sentimentos diferenciados da coletividade; 3ª) 

reconhecimento do seu modo próprio de ser, independente daquele que é religioso, e do caráter 

múltiplo que este venha a assumir.  

Em que pese às profundas mudanças pelas quais passou a humanidade ao longo de sua 

trajetória histórica, as religiões continuam a influenciar o pensamento e as atitudes das pessoas 

em seus aspectos mais cotidianos. Talvez não necessariamente religião no sentido de crença 

instituída, mas de uma fé em algo maior, em algo que existe para além da materialidade imediata 

do mundo, precisamente o que Mircea Eliade chamou de “sagrado” no livro O sagrado e o 

profano. 

O “sagrado” existe, como escreveu Eliade, em oposição ao profano. Ele se constitui na 

concepção de um mundo trans-humano, comumente de origem divina, que diz respeito à 

existência de uma transcendência que extrapola os quadros da realidade imediatamente visível 

e sensível. Esse “sagrado” se revela no mundo através de determinados sinais e elementos, os 

quais são chamados hierofanias. Em O sagrado e o profano, Eliade se propõe a estudar a 

historicidade das religiões através das hierofanias, isto é, através das manifestações e expressões 

do sagrado em diversos quadros sócio-históricos e culturais. 

Como o autor diz, “o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no 

Mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história.” (p. 20), 

ou seja, o sagrado e o profano constituem dois modos de vida e duas concepções acerca da 

“natureza” do mundo e da existência, surgindo em meio a complexos arranjos sócio-culturais, 

que envolvem não só crenças e rituais mas todo um sistema de moral, ética, códigos, símbolos, 

filosofia e organização social. 

 A existência do homo religiosus, como o chama Mircea Eliade (p.23), está ligada 

principalmente aos povos antigos, para os quais os mitos, os rituais, os símbolos, os deuses e 

seus atos eram realidades presentes, concorrendo constantemente para a manutenção ou 

destruição do mundo como ele existia. Para esses povos, o sagrado não é uma crença longínqua 
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e fabular, mas a própria realidade, que retorna o tempo todo através dos rituais e celebrações, 

constituindo, por conseguinte, uma dimensão ontológica essencial das sociedades antigas.  

 A existência de estolas ou balizas de pedra com inscrições, frequentemente indicam a 

consagração do território para sua ocupação, assim como reconhecemos na atualidade famosos 

salões, por seus castiçais; grandes teatros, pela simbologia das máscaras; igrejas católicas, pela 

cruz, paramentos, sacrário. Nestas, como também nas demais pentecostais, o território ocupado 

as transforma em ‘lugares sagrados’, os quais, no cotidiano, têm seus cultos veiculados  pela 

televisão que ‘transporta’ o sagrado para  milhares de lares brasileiros. 

 Todo esse vasto conjunto de práticas e crenças, unificadas na experiência do sagrado – 

essa “modalidade de ser no mundo” – está em contraposição à existência profana, numa 

situação que o homem escolheu viver num mundo dessacralizado onde a crença na existência 

de algo trans-humano, divino e maior do que o próprio homem-indivíduo faz com que 

observemos nele formas banais de comportamento, como quando se bate na madeira para isolar 

a má sorte, ou quando se bate na boca ao dizer algo de ruim, como se a verbalização fosse à 

consolidação do mau agouro. 

 A experiência individual do sagrado continua a se constituir numa dimensão ontológica 

da existência social do homem, e o discurso da religião, a partir da televisão, demonstrou-nos 

ter, inicialmente, grande opacidade no que concerne o enredar de lugares, cuja proxêmica64 - 

aqui figurativizada por EH, ED e ET - se sobrepõe, camadas sobre camadas, com vozes que se 

entrecruzam, que incidem, que convidam, que interditam. São “interferentes ocasionais que 

deverão ser examinados no momento em que a presença dos mesmos se faça indispensável ou 

determinante ao exame da Significação. Ex.: a síncopa musical incidindo sobre uma palavra de 

peso do contexto”, no pensar de D’Ávila (1996/98, p. 461).  

É o que Greimas denomina de Semiótica sincrética (diversas linguagens engendradas 

em um mesmo texto com a finalidade de resultar num significado sincretizado). Porém, a 

análise, dos elementos interferentes de cada linguagem (verbal ou não-verbal), desenvolvida 

separadamente da manifestação verbal sem tirar-lhe a supremacia, permitirá que descubramos 

o grau de importância da linguagem não verbal (visual ou musical), possibilitando que o sucesso 

da linguagem verbal lhe fosse conferido no contexto sincrético. Esta experiência não ocorreria, 

nem seria possível, caso o texto fosse apresentado somente na linguagem verbal.  

Apesar de serem distintos, Religião e Tevê são dois gigantes do universo discursivo, 

duas forças que se complementam propulsionando subjetividades, sendo que a segunda detém 
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evidentemente a supremacia, pelo poder de penetração que ostenta, conforme D’Ávila (2006, 

p. 117-120). 

 A Tevê é uma jovem que ainda debuta nos palcos da sociedade. É o mais cobiçado 

aparelho ideológico do neoliberalismo. Com ela, não há luta de classes, há homogeneização. É 

a grande vendedora, congeladora, educadora, uma notável voz social, sendo o mais completo 

meio de comunicação de massa, no momento. 

A religião, porém, é idosa, milenar. Seu triunfo é global. Ocidente e oriente se curvam 

diante dela, mas também morrem por causa dela, matam por amor a ela. Multiplicam se as 

religiões, os cristianismos, os pentecostalismos, os fanatismos, as censuras, mas não os 

sentidos, as interpretações. 

 Nessa imbricação, religião e Tevê, mídia e fé, sagrado e profano, pastor e apresentador, 

fiel e telespectador, não há oposições. Foi-se o tempo em que os pentecostais não viam Tevê e 

que os “profanos” não ouviam musicas gospel e iam ao templo. Agora, eles compram Tevê e 

também Redes de Tevê. Religião e Tevê se unem, jogam no mesmo time, dão as mãos em nome 

de Deus, pra glória do mercado. Esse abraço de gigantes, a apropriação do espaço midiático 

pelo universo religioso constituiu a nossa preocupação analítica, em um primeiro momento. 

Nossa pesquisa consistiu em analisar a concepção do conceito de “culto” no espaço 

midiático - no que tange ao fenômeno da “adoração e comunicação divinas”-, quando na 

condução do fiel (= narratário), pelo líder religioso (= narrador), coloca-se como fator incidente 

a busca da auto-realização de ambos. 

O primeiro ensinamento a extrair dessa abordagem ingênua é que o discurso pode ser 

considerado como o espaço, o lugar frágil em que se inscreve e em que se leem a verdade e a 

falsidade, a mentira e o segredo, que esses modos de veridicção resultam da dupla contribuição 

do enunciador e do enunciatário, que suas diferentes posições fixam-se apenas sob a forma de 

um equilíbrio mais ou menos estável que provém de um acordo implícito entre os dois actantes 

da estrutura da comunicação. Designa-se esse entendimento tácito por contrato de veridicção. 

Segundo Greimas (1966), no dizer verdadeiro (ser + parecer verdadeiro), o fenomenal (parecer 

+ não parecer) é o que interessa de imediato à semiótica parisiense, pois representa a 

manifestação do fato em si. A partir do fenomenal, pela análise, atingiremos o numenal (ser + 

não ser), objetivo de toda e qualquer análise semiótica. 

O discurso pentecostal é narrativo e vibrante, diferente do modelo protestante, que tem 

na pregação um momento de recolhimento e reflexão. “É sempre dirigido diretamente ao fiel 

numa fórmula que revela intimidade e que o convoca a se manifestar por gestos (aplausos, 
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braços erguidos) ou por expressões verbais (amém, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, sim, 

não)". (Oro, 1996, p. 51). Tanto o pastor quanto o leigo fazem uso do púlpito, podendo ser 

interrompidos por alguém do auditório a qualquer momento. 

 

Oro diz que a participação espontânea e simultânea dos fiéis durante o culto, 

em forma de rezas, louvações, risos, choros e palmas, contribui para a 

formação de "um ambiente contagiante de expansividade emocional", 

propício para as experiências de "transe ou semi-transe. 

 

 

ANÁLISE DO CORPUS (Vídeo)65 

Falas do vídeo do missionário Ironi Spuldaro“Sou templo do Espírito”, no retiro de 

pentecostes 2012. 

O texto é apresentado em sequências cuja soma consistirá na totalidade narrativo-

discursiva. O sujeito destinador da mensagem será figurativizado por S1 e os fiéis, por Sx. O 

cenário mostra-nos uma mesa redonda, pequena, sobre a qual está uma toalha vermelha e sobre 

ela, um consistório. Uma enorme cruz com Cristo crucificado é colocada ao fundo da cena em 

que S1 se posiciona durante toda a cessão, colocando-se também num pequeno púlpito de 

pregação com um microfone. 

 

S1 recomeça o culto com a oração da Ave Maria, seguido de Sx em coro. S1 

diz estar no cumprimento da promessa “vinde Espírito Santo”... e renovareis 

a face da terra. Concentração: Pede a Sx: “com mais força”... “enchei o 

coração dos vossos fieis e ascendei neles o fogo do vosso amor”- Sx responde 

em coro. 

S1:”-feche seus olhos”...as línguas de fogo estão descendo sobre a tua casa. O 

espírito quer mais doação. Fala na Sua Santidade o Papa Santo Padre, que 

colocou 3 palavras como termos à reflexão.Novidade, Harmonia, Missão. 

Pela Novidade, pede ao Espírito Santo que faça nascer de novo a Igreja, nas 

águas do Espírito Santo. Pede que alguém se cale que só está querendo 

aparecer, Que é senvergonhice. Não precisamos de profissionais da fé. 

Precisamos de escravos do Espírito Santo. S1 canta fortemente em línguas do 

Sy = Espírito Santo (incompreensíveis). Dizendo a seguir “Serás profeta do 

altíssimo e ninguém mais te segurará” Aleluia, aleluia, aleluia... 
 

A leitura semiótica do Culto 

 O Culto religioso é, fundamentalmente, comunicação por mediação num espaço social 

construído, que se mantêm em vigor fortificado por tensividades advindas dos múltiplos 

                                                 
65 Vídeo levado ao ar pela Rede Vida de Televisão, em 19-05-2013, sob a temática “Sou templo do Espírito Santo”, 

dirigida pelo Sr. Ironi Spuldaro. Disponível em:  https://youtu.be/7LLw7Z6ZfCY. acesso 20/10/2014. 

https://youtu.be/7LLw7Z6ZfCY
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interesses que povoam os seus usuários, crentes ou não nas contemplações ritualísticas.  

Segundo D´Àvila, “caracteriza-se por um conjunto de práticas normativas com um forte valor 

simbólico e espetacular para os seus atores e espectadores”. (2004, p.317). 

 Em um sincretismo actancial, narrador (missionário, padre) desenvolve um complexo 

papel na comunicação, no exercício de intrincadas funções, apresentando-se ora como sujeito-

enunciante manipulador, invocando a divindade (Pai, Filho e Espírito Santo), ora fazendo-se 

observar como um objeto modal como um meio para a manifestação do transcendente Divino, 

o ‘porta voz do céu’ competente e com autoridade para ‘abençoar Sx’. Este se mescla, por 

instantes, ao sujeito detentor de todo Poder (Coquet 1981, p.10), para forçar a comunicação 

manipulada de Sx para com o Espírito Santo (figurativizado aqui como Sy), sendo também um 

adjuvant no processo comunicativo entre a luz divina do Criador e a ausência dessa luz, 

vivenciada na criatura. 

 

O contrato e os actantes 

 Esses actantes da comunicação tomam parte da instituição de um “contrato” entre 

sujeitos enunciadores – destinadores e o público, enunciatário-destinatário, podendo ser 

interpretado como ‘contrato fiduciário’ (Greimas; Courtés, s.d, p.86), para aqueles que creem, 

e como um pseudo- contrato, conforme Greimas (1981, p.13), e Santana Jr (2001, p.74), 

designando a atuação dos incrédulos na assistência).  

 O Actante em Semiótica é a representação de uma função (papel actancial) ou de um 

conjunto de funções (sujeito do Saber, do Poder, do Dever, do Querer-fazer). Sob a forma de 

papéis temáticos (o padre, pastor, missionário, fiéis, etc.) que vestem um personagem. Assim 

se constrói o conceito de ator. Enquanto os actantes são investidos de funções, os atores 

intervém na comunicação mediada como vestimentas desses personagens – na visão semiótica 

da Escola de Paris -, na medida em que eles representam suas instituições por mediação de suas 

práticas sociais. 

 Oferecendo como exemplo um culto midiatizado pela televisão, podemos apontar o 

missionário Iori Spuldaro (S1) e os fiéis (Sx) (papéis temáticos) como os atores mais 

importantes da situação de comunicação, sujeitos do /fazer-crer/ (epistemológico), / fazer-

saber/ (informativo) e /fazer-fazer/ (factitivo ou manipulador), papeis actanciais no transmitir, 

fazendo enviar, receber e assumir suas mensagens. 

 O conceito de ator (papel actancial + papel temático) leva-nos a identificá-los no 

universo da prática. Segundo D´Ávila (2006, p.319). “O sujeito competente é um ser consciente 
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das implicações de seus atos (morais, éticos) em um espaço público, enquanto o ator situa-se 

numa lógica de direito”. Assim, a pragmática da comunicação dá conta dos efeitos da 

implicação dos atores sobre a situação de comunicação. Nesses termos, o ator inscreve seus 

atos numa lógica da qual pode dar conta no transcorrer de uma narrativa por sua função 

enquanto actante66.  

 Ainda Segundo D´Ávila” (2007, p.319)  

 

“Uma comunicação simplesmente mediada consiste em ignorar a dimensão 

pessoal dos seus atores. A difusão, no espaço público, neutraliza a dimensão 

pessoal da comunicação. Ex: No teatro, a pessoa que representa não é a pessoa 

representada. Assim sendo, de forma análoga, é reconhecido o papel 

enunciante do ator, o missionário/pastor/padre, na dinâmica do culto em 

momentos de ‘não-transe’, sendo complexa, porém, sua atuação nas instâncias 

de invocação do Espírito Santo (em alta voz), e no silêncio da concentração 

dos fiéis como ‘quase transe’ preparando o instante supremo de tensão que a 

prática significante, observada como texto, consegue produzir entre parceiros 

que comungam do mesmo código.  
 

 

 Em visão semiótica adotamos os elementos concernentes à construção do espaço social 

e á apreensão da temporalidade tensiva inserida nos textos. Essa teoria, preocupa-se seriamente 

com a desconstrução dos fenômenos tensivos manifestados nas interações humanas, 

independentemente do tipo de linguagem (verbal ou não-verbal) adotada, segundo D´Ávila 

(2004, p.249). Ela proporciona a decodificação do fenômeno pela sua reconstrução, pela 

apreensão do modo como foi arquiteturado, produzindo tensividades com presentificação 

rítmica intensa, extensa, interrompida, e com representação aspectual de duratividade contínua, 

descontínua (ou iterativa), perfectiva, imperfectiva, pseudo-terminativa, etc. A tensividade 

máxima é apreendida no instante do Transe (transição entre dois universos: imanente e 

transcendente), sendo o ponto culminante nos cultos pentecostais a manifestação do ‘Espírito 

Santo’. 

 Para que haja o contrato é preciso que os actantes se reconheçam como “proprietários” 

da sua própria vontade e da vontade do outro. Desse modo, partindo da observação de vários 

transes em manifestação, sempre nos perguntávamos: Sob, quais condições é formada uma 

‘vontade comum’ para a efetuação do contrato entre os indivíduos citados, sendo concretizado, 

por esse meio, o batismo no Espírito Santo? De que modo a tensividade se manifesta e como 

age, sendo um forte elemento da manipulação? Sabemos, no entanto que, no nosso caso, não se 

                                                 
66Tanto o sujeito quanto o objeto podem ser actantes. No caso do objeto, sua função actancial será de Om (objeto 

de valor modal) ou OV (objeto-Valor, de valor descritivo; o principal, de busca do sujeito).  
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trata de indivíduos comuns, mas de indivíduo comum e Entidade Divina (de luz) cujo contrato 

poderá ser unilateral (sem a participação de (Sy) ou bilateral pela penetração da luz de Sy sobre 

Sx.  

 

Sintaxe e Semântica discursivas 

Figurativizando os actantes do processo comunicativo, definimos: 

1. O /pastor/missionário (papel temático) representado por S1 tem vários papéis actanciais 

a saber: 

a) Actante sujeito, manipulador destinador do fazer-fazer, embora representativo da 

comunidade católica pentecostal como sujeito manipulado; actante sujeito 

manipulado do/dever-fazer/imposto pelo seu próprio Ego (busca de prestígio), pela 

comunidade pentecostal, pela presença do público, e por denominações pentecostais 

que S1 cultua e respeita. É um (autômato) na ação da trasmissividade; pelo estado 

de alteração acentuada da consciência, da percepção ou de outras faculdades 

sensoriais, sempre acompanhados de mudança de comportamento, sinais de semi-

consciência, modificação das sensações físicas, etc; 

2. O público (papel temático), dividido entre fiéis (Sx) actante coletivo e fiel S2) actante 

individual podendo ou não constar da assistência: 

a) actante-coletivo, sujeito destinatário narratário (Sx) com seus papéis actanciais 

de /querer-fazer/, dever-fazer/, /não poder fazer/ - enquanto manipulado; 

b) actante-sujeito manipulador (fazer-fazer), quando partícipe, pela presença, por 

sedução e provocação.; 

c) actante coletivo objeto modal (Om) quando percebido como coisificado (ou 

reificado); 

      3 – a) Actante individual sujeito destinatário narratário (S2)  com seu papel 

actancial do /querer-fazer/, dever-fazer/, /não poder fazer/ - enquanto manipulador 

b) actante-sujeito manipulador (fazer-fazer), quando partícipe, pela presença, por 

sedução e provocação aos demais fiéis.; 

c) actante coletivo objeto modal (Om) quando percebido como coisificado (ou 

reificado); 

Sy representa a sacralização do corpo de S2+S1, embora reificando-o e a humanização 

do ‘Espirito Santo’ que, somente desse modo, poderá manifestar-se para transmitir a 

S2 conselhos, curas, bênçãos, etc... 
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 Pretender receber um espírito iluminado que estaria sendo invocado pressupõe 

conceber-se S1 e S2 como alguém que, momentaneamente, almeja ser divino ou 

‘frutos’ da divindade. Assim como, em situação inversa, receber um espírito não 

iluminado representaria ser possuído por uma entidade desprovida de luz. 

 Como sujeito de busca ou de reafirmação da identidade, auto-manipulado por 

sedução/tentação/ (seu ego) e manipulado por provocação (pela sociedade) e por 

intimidação (das normas do culto pentecostal) cânticos, gestos, orações, choros, gritos, 

que poderá ou não escolhê-lo como receptor, S1 inicia um percurso generalizante em 

semiótica greimasiana.  

2.5 Espácio-Temporalização. Aspectualização  

 

Quando falamos de espaço cognitivo pensamos imediatamente na proxêmica (o  uso 

que os sujeitos e objetos fazem do espaço com fins de significação). Na busca de alcançar a 

divindade (Espírito Santo) S1 transita no espetáculo – manipulação – experiência – escada 

para alcançar a divindade.  

● Espaço cognitivo – mídia – objeto modal 

●  Tópico: onde acontece a performance e a competência ( onde acontece as ações, 

transformações). 

● Paratópico – é tudo que adquire para ser competente, é um “lá” para chegar dentro do 

texto. 

●  Saturação – mimésis, quando Iori ordena aos fiéis para gritarem bem alto – manipula 

os narratários por uma ordem dada para adquirir a competência através da 

performance para adquirir o objeto valor: a divindade = Espírito Santo. .  

Experiência – ter alguma coisa por um determinado tempo Estado incompletude – 

Duratividade descontinua é a forma que o fiel chega a igreja. A tensividade do discurso 

está em ter objeto valor temporariamente. 

Na perspectiva do fiel, há um percurso figurativo que nos referencia o "poder de 

decisão em escolher ser" e resulta de um investimento em certas figuras: "nascido do 

espírito", "consagrado ao Espírito, devoto ao Espírito", etc.  
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Projeções de pessoa  

Um primeiro ponto importante a ser considerado é que, enquanto no discurso 

científico, a ênfase no discurso (enunciado) apaga as marcas do sujeito (enunciador), criando 

um efeito de sentido de "saber objetivo", no religioso, ao contrário, é o discurso, por 

excelência, do sujeito explícito. O enunciador é, pois, um sujeito presente que se instaura 

completamente no discurso (Pinto, 1989).  

 Para a semiótica greimasiana, há dois tipos de projeção de pessoa: a enunciativa, em 

que se instala o eu no discurso, e a enunciva, que se projeta o ele discursivo. As projeções 

(debreagens) enunciativa e enunciva criam, em princípio, dois grandes efeitos de sentido: de 

subjetividade e de objetividade (Fiorin, 1996:45)  

 Essa característica do discurso religioso fica bastante evidente na análise da "fala" do 

missionário Iori. Nela, há um "eu" que perpassa todo o discurso (debreagem actancial 

enunciativa no dizer da semiótica greimasiana), criando um efeito de sentido de subjetividade 

objetivada, uma vez que o missionário ‘fala em nome de um terceiro actante Espírito santo e 

conferindo ao que é dito um "tom" de engajamento e de representando pessoal do divino a 

única força pra deter o mal, o que pode ser comprovado nas frases abaixo:  

"... Cala-te eu proibido em nome de Jesus agora, a toda e qualquer manifestação, nesse lugar, a 

não ser, a manifestação do Espírito Santo...” 

"... eu ordeno que todos os demônios dêem seu grito de derrota,..."  

"... de o seu grito de derrota em nome de Jesus agora!! E nunca mais volte…” O missionário 

utiliza conhecimentos compartilhados pelo fiel como ‘nasceu não mais da carne, não mais do 

acaso, de um descuido’ etc..., deixando explícito que esses fatores era a forma como os fieis se 

sentiam ao chegarem naquele auditório, uma verdadeira disjunção com o Espírito. O 

missionário mostrava a ideia da mudança, do recomeço como forma de ser uma “nova criatura” 

batizada pelo Espírito. 

Por meio de diferentes projeções de pessoa (divino e não divino, imanente e 

transcendente) e projeção de lugar (ser restaurando aqui e agora e também restaurando  em 

um ‘lá’( sua casa), com seus diferentes efeitos de sentido, o missionário vai construindo seu 

fazer-persuasivo-discursivo, levando o outro a saber, mas sobretudo a crer no seu poder como 

autoridade do divino para transformar a vida dos fiéis.  
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 Semântica Narrativa  

O missionário sujeito do fazer/fazer para alcançar o objeto-Valor (O batismo do 

Espírito), precisa de meios para desenvolver o seu percurso de conformidade com os fiéis, 

sujeito de estado (que se transformará no decorrer da narrativa em sujeito operador). O grito 

nesse caso, passa a ser um objeto-modal do fiel, para o batismo do Espírito. Irá representar a 

possibilidade de performance do fiel, pela conjunção com os valores modais e descritivos 

inscritos no programa de S1; os últimos quando, anunciados, tornam-se almejados. É preciso 

ressaltar que um objeto só se torna valor, como projeção do querer/ser do sujeito, revelador 

de um querer que tem relação direta com as qualificações atribuídas a esse mesmo objeto. 

Conforme Santana (2001:132)  

 

(...) o sujeito não busca o objeto em si, mas o valor que se encontra investido 

no objeto; esse valor, numa abordagem semiótica, assumido pelo sujeito, 

caracteriza a ideologia, definida como busca permanente de valores, e toma a 

forma do arranjo sintagmático desses valores, por oposição à axiologia que se 

designa pelo seu modo de existência paradigmática.  

  

O observador, segundo Greimas & Courtés, (1981, p.45) é o sujeito cognitivo delegado pelo 

enunciador no discurso enunciado encarregado de exercer o fazer receptivo e, eventualmente, 

o fazer interpretativo.  

 

Estruturas Sêmio- narrativas profundas  
Sintaxe Fundamental  

As oposições trabalhadas pelo sujeito da enunciação produzem um efeito mínimo de 

sentido. “não mais da carne”, “filho do espírito”, “alguém que quer construir pontes”, 

“totalmente escravo do espírito”, “jamais muralhas”, contextualiza o sema mudança, 

contraposto à continuidade, virtualizando a ruptura como valor eufórico e a não-ruptura como 

valor disfórico. 

 

Disforia     

Não-ruptura 

Euforia 

ruptura 

Não mais da carne, não mais do acaso, de 

um descuido 

jamais muralhas 

Mas agora como filho da promessa, como 

filho, nascido do espírito, como templo 
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vivo do Espírito Santo, alguém que quer 

construir pontes, 

alguém que quer viver a liberdade 

conquistada no espírito. 

Totalmente escravo 

 Os demônios fugirão, céu se abrirá e as línguas de fogo descerão 

Gritos Silencie 

Terra Céu 

Espírito imundo Espírito Santo de Deus 

 

Conclusão 

A semiótica define a reunião de diversas linguagens num determinado texto, de 

“sincretismo”. Segundo Greimas & Courtés, (s/data:426), são consideradas semióticas 

sincréticas aquelas que – como a ópera ou o cinema – acionam várias linguagens de 

manifestação; da mesma forma a comunicação verbal não é somente do tipo lingüístico: inclui 

igualmente elementos paralingüísticos (como a gestualidade ou a proxêmica), sociolingüisticos, 

etc 

O sincretismo religioso permite a apropriação de estruturas teológicas distintas na 

mesma denominação, que com o advento da ‘era mídia gospel’, acarretou diversas bricolagens 

da fé, transmitidas ao longo dos anos, sobretudo midiaticamente, derivando em diversas 

manifestações do ‘sagrado’. A exemplo, temos a denominação Bola de Neve que tem como 

proposta um apelo voltado ao público informal, que ressalta características como ausência de 

dogmas, tradições e costumes religiosos, é a chamada "liberdade” de poder seguir a Jesus sem 

precisar se converter a um estilo de vida muito distinto, porém, não conseguiu se  abster de 

alguns valores tradicionais do cristianismo como a sacralidade do sexo, realizado apenas dentro 

do matrimonio.      

Podemos fazer um paralelo também com o sincretismo entre as indulgências da igreja 

católica com a teologia da prosperidade tão divulgada pelos movimentos neopentecostalistas 

da atualidade, onde se pode ‘comprar’ qualquer ‘benção’ em nome da fé. É possível refletir 
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ainda acerca dos movimentos nas danças do candomblé que se manifesta semelhantemente aos 

cultos pentecostais quando  os fiéis ‘recebem’ o ‘espírito santo’, durante os cultos.   

Percebemos uma adaptação do que seria “sagralizado universal” para crença individual. 

Uma customização religiosa, quando Danièle Hervieu- Léger (2008), diz: “crer sem pertencer”. 

A pertença exige um compromisso, já a emoção uma experiência efêmera. Na busca de maior 

adesão de fieis, os padres, bispos, pastores, missionários buscam atingir o universo axiológico 

de cada fiel, coloca-o em estado inicial disfórico, transportando-o ao eufórico (valor financeiro, 

cura física ou emocional), para, finalmente, conduzi-lo ao estado supostamente de falsa 

consciência de si mesmo, de dependência psicológica de um líder e da práxis.  

Greimas (1987, p.40), salienta que nessa multiplicidade e sincretismo de discursos e 

crenças, o que importa, não é a verdade, mas o que parece ser verdadeiro. “A história da torre 

de Babel se repete: a multiplicidade dos discursos que se sobrepõem e se interpenetram, dotados 

cada um de sua própria veredicção, portadores de conotações aterrorizantes ou depreciativas, 

pode apenas engendrar uma situação de alienação pela linguagem, que desemboca, no melhor 

dos casos, numa nova era de incredulidade.” 
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Intimidade Da Fé67 

 

Saulo Antônio Alves 

 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar como se processa no homem através do tempo, a 

sua relação de intimidade com a fé, tendo como referência o teórico e cientista político, filósofo 

e historiador italiano Bobbio Norberto. O objetivo principal como ponto de partida é a 

diferenciação entre o público e o privado nas relações institucionais e o limite entre a intimidade 

da fé do homem com o sagrado e o espaço público. 

 

Palavras-chaves: Intimidade. Fé. Público. Privado. 

 

 

Introdução 

Desde a Idade Média busca-se compreender a interface da relação fé e a intimidade com 

o sagrado, o que vem a ser público ou privado nas instituições religiosas. Sobre o prisma do 

Bobbio Norberto vai contrapor e propor uma discussão sob a ótica peculiar do cientista político 

versus a visão do sociólogo Habermas Jurgen sobre a esfera pública, fazendo uma interlocução 

de ambos dando o foco principal as análises de Bobbio, público X privado. Para Bobbio a 

definição de estado está em seus livros estado governo e sociedade e no dicionário de política. 

 Vamos estabelecer um diálogo usando como ponto de partida a Ação Comunicativa de 

Habermas uma teoria que visa à desconstrução da visão instrumentalizada para o conceito de 

uma racionalização da própria instrumentalização sendo usado o discurso intra religioso como 

objeto em questão. Vários aspectos da fonte fronteiriça citada por Habermas pode esclarecer 

será que possível estacionamento nas relações de conflitos usando a racionalidade.  

 Citações de Bobbio sobre o trajeto que permearam as discussões do espaço Público x 

Privado no que tange às religiões e a influência do estado e da sociedade. Vamos analisar os 

pontos íntimos e fazer as correlações e inalações qual é o limite entre individualidade da fé de 

cada ser humano e sua relação com o sagrado através dos tempos. 

 

Exemplo, Tratado De Latrão 

No livro Dicionário de Política de Bobbio explica o acordo firmado entre o Chefe de 

Estado italiano Benito Mussolini e o Secretário de Estado de Santa Fé o Cardial Pietro Gasparri, 

                                                 
67 Trabalho apresentado no GT 6 – Comunicação e Religiosidade do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015.  
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mesmo o vaticano não tendo todas as características possui o título de Estado Soberano em 7 

de Junho de 1929.    

 

“Acreditamos que existe uma saída, 

Mas não sabemos onde está. Não 

havendo  ninguém do lado de fora 

que nos possa indicá-la ,devemos 

procurá-la por nós mesmos. 

O que o labirinto ensina não é onde 

está a saída,mas os caminhos que não 

levam a lugar algum” . 

 

Comunicação X Intimidade Da Fé 

 A interface da Comunicação atual x Público e Privado nas relações religiosas com a 

intimidade humana e o sagrado. A interface comunicativa ocorre através de uma ponte entre as 

aplicabilidades e instrumentalização da fé no homem através do tempo. 

Segundo Bobbio (1986, pag.13) “A dicotomia entre esfera publica e privada data ao 

longo do tempo”. Esta relação entre o espaço púbico e privado, será possível fazer essa 

separação no campo comunicacional intra religioso. 

As redes comunicacionais ajudam a difundir os espaços públicos e privados do intimo 

da fé em seu pleno vapor na atualidade. São dividas no campo fronteiriço através de 

instrumentos como o rádio, televisão, jornal impresso e a internet. 

Rádio canal de principal difusão das religiões seguido das concessões de TVS e internet. 

Canais intra-religiosos permeiam a esfera pública de comunicação por todo o mundo Ocidental 

e Oriental, exemplo o Vaticano possui uma rádio, um canal de TV e uma rede social ampla na 

internet. 

 A interface na esfera Pública tem modificações da esfera privada isso ocorre com o 

surgimento dos seguimentos dentro da própria religião. 

 

BOBBIO – DISCURSO PRIVADO X ESFERA PÚBLICA DE HABERMAS NO 

DISCURSO RELIGIOSO, TENDO A FÉ COMO APENDICE. 

Para Habermas a ação comunicativa transforma-se pela ação racionalizada do homem, 

já Bobbio vê o privado como extensão do que é público. A discussão com o espaço físico da fé 

se da ao longo do tempo. 

 Fé física ou subjetiva (Interrogação) Fé no Templo ou na Intimidade (Interrogação); 

 Perguntas que ao longo do desenvolvimento desse Artigo pretendo responder. 
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Desenvolvimento 

 Para desenvolver uma análise para responder a pergunta central o quê é intimo na fé 

(Interrogação) 

Vamos fazer um caminho usando o raciocínio fé física ou subjetiva (Interrogação) 

 Público e sua definição como lugar pertencente a todos. (Interrogação) 

Privado e sua definição aquilo que é particular, privado a um grupo. (Interrogação) 

Religião Direito Público ou Privado. (Interrogação)  

Fé um sentimento intimo ou não. (Interrogação) 

As perguntas ou sentença parte da premissa existiriam fé no homem sem a comunicação. 

(Interrogação). 

Perguntas indagações que permeiam a interlocução do discurso cientifico do que é 

intimidade na fé nos tempos atuais. (Interrogação) 

O quê é esfera pública na Religião (Interrogação) 

Fé parte do homem para o Sagrado ou Sagrado parte da fé para o homem. (Interrogação) 

 

Desenvolvimento Das Perguntas Lançadas Para Serem Analisadas Com Premissas Sendo 

Desenvolvidas Para Que Se Alcance As Devidas Respostas 

 Desenvolvimento para pergunta central. O quê é intimo na fé (Interrogação). 

Vamos fazer uma análise o encontro do homem com o Sagrado vem de sua intimidade 

com Deus, será que o espaço físico é só um detalhe (Interrogação). 

 Vamos fazer uma sequência de analises usando o conhecimento de Bobbio como ponto 

de partidas as premissas elaboradas e suas sentenças tendo os resultados almejados. 

- Fé uma ação intima do homem com criador; 

-Fé um agente de transformação ou não; 

-Comunicação privada x Esfera Púbica nas Religiões; 

-Agente de interlocução nas Redes Comunicacionais intra-religiosas; 

-Ação Comunicativa X Privacidade do ser; 

-Interlocução física do homem com o sagrado; 

 Ai está interligada e apontada às premissas que surgiram com as perguntas elaboradas. 

 Analisando os apontamentos vamos construindo as respostas sobre os objetos 

apresentados sobre o que vem a ser Intimidade da fé. 
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Desenvolvimento Das Premissas Com Seus Levantamentos Aplicados Para Chegar Aos 

Resultados 

Fé ação intima do homem com o criador, vamos aos apontamentos. Para Bobbio 

Norberto “A privacidade do homem é um direito inviolável”. 

Fé um agente de transformação ou não. 

Para Habermas a Ação Comunicativa responde essa premissa da fé como 

instrumentalização da racionalidade humana. 

A Ação da fé na privacidade entre o limite da rede fronteiriça comunicacionais. 

“A Ação Comunicativa busca a razão do ser e de ser”. Habermas 

Interlocução física do homem com o sagrado vem dos primórdios. 

“vivemos sempre entre uma ponte fronteiriça entre a racionalidade e emoção na ação 

comunicativa”. HABERMAS 

 

Desenvolvimento Da Interlocução De Norberto Bobbio Sobre Intimidade Da Fé X Esfera 

Pública Espaço Físico Da Fé 

 Interlocução entre a delimitação do que é privado no entendimento de Norberto Bobbio 

na esfera religiosa como o autor principal sobre analise não menos importante sobre a esfera 

Pública de Jürgen Habbermas. 

 Vamos ponto a ponto fazer a delimitação de esfera privada da fé em seu intimo com o 

espaço físico onde se encontra a fé do ser em busca do sagrado. 

 Igreja espaço físico esfera pública; 

 Encontro com a sagrada intimidade esfera privada; 

 Ritos Intra-religiosos exemplo, o rito da Missa na Igreja Católica esfera pública; 

 Conceito de Espiritualidade esfera privada; 

 Ir à Meca uma vez na vida segundo a fé Mulçumana esfera pública; 

 Ritos como, por exemplo, ato de Confissão de um católico ao Padre na Igreja Católica 

esfera privada; 

 Ir numa sessão Espírita pode ser misto entre uma esfera privada e pública se, por 

exemplo, uma Palestra logo em seguida e iniciado ao lado o rito do passe esfera pública 

e privada; 

 Agora vamos fazer a interface comunicacional sobre o seguimento intra-religioso na sua 

privacidade e a fonte do público x privado. 
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  Exemplo: seguimento carismático da igreja católica possui características que diferem 

dos ritos tradicionais, da igreja rádios católicos modificam suas bases comunicativas se 

forem voltadas para o seguimento carismático músicas dançantes e público jovem já a 

igreja do seguimento tradicional usa o veículo do rádio para ouvir o rito da missa. 

 A interlocução modifica de acordo com a roupagem usada para o discurso 

comunicacional intra-religioso. 

 Show de cunho religioso vem cada vez mais atingido um público especifico dentro das 

próprias religiões, ou seja, a roupagem modifica; 

 Culto ecumênico atinge um público mais formal e a roupagem mantém a tradição na 

comunicabilidade. 

 Seguimento é uma faceta intra-religiosa para atrair a comunicação e seus atores 

principais, como os agentes da informação. 

 Público especifico para cada abordagem comunicativa a ser alcançada. 

 Produtos midiáticos á venda. 

 Livros, CD, Camisas, chaveiros e terços; 

 

Construção do privado na intimidade da fé 

 Usando as bases do que Bobbio Norberto propõem em sua tese sobre o direito do homem 

de possuir um espaço privado, mesmo que esse espaço seja numa esfera pública, como o direito 

da liberdade individual e o direito não violado ao privado. 

A construção da privacidade no campo da fé vai de encontro nas bases do direito do ser 

humano ter sua própria propriedade e a liberdade individual de escolha. 

 Fé um gesto que se aplica em acreditar em algo superior uma energia aquilo que não se 

vê ou não depende de como se objetiva em uma síntese. 

 

Fé E A Sua Origem Morfologica 

 A palavra fé origina da palavra em Latim Fide que quer dizer adesão de forma 

incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar verdade qualquer tipo de prova 

ou critério objeto de verificação pela própria confiança.  

 Santos, vela, terço, orixás e água são objetos para evocar a fé em seus aspectos intra-

religiosos, os valores simbólicos que dão a racionalidade e sentimento naquilo que acredita. 
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Simbologia Ou Atos Simbólicos Da Intimidade Da Fé 

 A cruz um símbolo Cristão; 

 Vela símbolo de várias religiões: Cristã, Africana, Asiática e até em ritos sem 

um dogma definido; 

  Terço um símbolo Cristão- Católico; 

 Orixás um símbolo de religiões de matriz africana; 

 Água símbolo presente em todas as esferas intra-religiosas; 

 Oferendas de alimento como, por exemplo, arroz no Budismo é um símbolo de 

oferenda para pedir ao sagrado fartura. 

 

Significado Morfologicamente Da Palavra Privado 

 O termo privado significa particular aquilo que pertence ao determinado grupo restrito, 

ou pertence a um indivíduo que não esteja ligado a nenhuma ordem pública.    

 “Originalmente a diferenciação entre o direito público e privado atribui supremacia do 

direito público sobre o privado.”(P.15), BOBBIO, NORBERTO, Estado, Governo, Sociedade. 

 

Significado Morfologicamente Da Palavra Público 

  Espaço público é um espaço que pertence a todos, de uso e de posse a todos; 

 Praça, transporte coletivo e escola, por exemplo, de bem público; 

 Estado são a junção e a harmonia do espaço público com a sociedade; 

  Igreja é fixada em um espaço público, mas seus ritos são de ordem privada. 

“Espaço público aonde se promove a linha fronteiriça e o debate em busca da neutralidade 

e racionalidade da esfera pública.” HABBERMAS, JÜRGEN, Artigo Esfera Pública.  

 

Significado Da Palavra Comunicação  

 Comunicação é um ramo acadêmico que estuda os processos de comunicação humana. 

 Comunicação dividiu-se em Comunicação intrapessoal, Teoria da Informação e 

interpessoal; 

 O campo intra-religioso dividiu-se sua comunicação, intrapessoal, teoria da informação 

e interpessoal; 

 Comunicação interpessoal consiste uma comunicação interna, ou seja, dentro da 

instituição comunicação restritiva, por exemplo, a privacidade do Papa em seu dia-dia 

dentro da Igreja. 
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 Teoria da informação, Comunicação de ordem pública, por exemplo, morte do Papa. 

 Comunicação intrapessoal exemplo, documentos secretos da igreja: 

 

Comunicação Interface Tendo A Fé Como Um Produto Privado De Ordem Pública 

 Comunicação e sua interface usada no campo intra-religioso tendo a fé como um 

produto privado sendo utilizado em espaços públicos. 

 Comunicação x produto fé; 

 Comunicabilidade x intimidade; 

 Ação x introspecção do produto fé; 

 Exemplo, televisão um agente instrumental de Comunicação o Programa religioso, a 

missa do Padre Marcelo Rossi na Rede Globo de Televisão, Horário 6 h da manhã no 

domingo, o Padre é o agente que leva à crença, ou seja, fé em uma esfera de concessão 

pública. 

 Clipe musical do Padre Fábio de Melo, instrumento comunicacional e a intimidade da 

fé alcançada através da canção o produto da fé de cada individuo que toca no sentimento 

ou no poder simbiótico de cada um dos telespectadores do Clipe. 

  Programas radiofônicos usam Ação Comunicativa de HABERMAS vamos ao 

exemplo; 

 Racionalidade em busca de índices de audiência com um público cada vez mais 

especifico sem perder a semântica proposta por cada gênero ou tema ao ser seguido 

pelos ouvintes; 

 Vamos às frases de personalidades como agentes íntimos da fé: 

“O ódio nunca vence o amor!” Padre Marcelo Rossi 

“Há pessoas que nos roubam outras nos devolvam.” Padre Fábio de Melo  

Veja que está duas frases usa o imperativo como arma de convencimento para atingir a 

intimidade da fé. 

 

Produtos Da Fé E Sua Aplicabilidade Na Esfera Pública E Privada 

 Fé racionalizada ou condicionada em seu íntimo; 

 Fé internacionalizada por instrumentos de Comunicação; 

 Fé como origem do ser ou instrumento de crença pela crença; 

 Fé pela fé; 

 Fé crença que vem do íntimo de cada um, ser humanos em suas várias formas. 
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 Fé como ato simbólico; 

 Fé como agente comunicativo; 

  Fé física; 

 Fé internalizada; 

 

Veja as modalidades acima de agentes condicionantes de fé. 

 

Ordem Sistemica Da Profusão Féxrazão 

A relação continua através do tempo entre a união fé e razão. 

 Fé e ciência podem ser unidas ou separadas; 

 A ciência pode provar a existência da fé; 

 Existe a comunicabilidade entre a ciência é fé; 

“O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano. Mas o que seria o oceano sem 

infinitas gotas (Interrogação)” Newton, Isaac  

 Fé ponto afirmativo ou interrogativo; 

 Fé em construção ou firmamento pronto; 

 Fé adicionada; 

 Fé individual; 

A construção da fé adicionada ao indivíduo. Vamos as seguintes analises, ou seja, os 

objetos concretos da arguição da fé: 

 Fé espaço físico igreja; 

 Fé abstrata do homem; 

 Fé constituída através do tempo cronológico; 

 Fé afirmativo categórico; 

Uma frase usando o afirmativo categórico sobre a termologia da palavra fé. 

“Se tens fé, acharas o caminho da virtude e da felicidade é muito curto”. Quintiliano. 

  

Intimidade 

 A palavra intimidade quer dizer manter um contato o termo é mais utilizado na 

complexidade de um relacionamento de amor ou amizade, conhecer o interior do outro. 

 Intimidade o ser no encontro intimo com o sagrado; 

 Termo morfológico da palavra intimidade; 

 Intimidade no contexto intra-religioso; 

 Relacionamento íntimo da fé; 
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 Herdado ou condicionamento intimo da sociedade moderna através do passado; 

 Encontro singular com o sagrado tendo as religiões como apêndice; 

 Experiências intimas com o sagrado através da comunicação primitiva; 

Os cincos gestos vamos a eles relacionados à fé do homem; 

 Visão ver aquilo que somente o eu interior enxerga. 

 Tato sensibilidade no toque intimo da fé exemplo, frio e o calor distante e próximo ao 

sagrado. 

 Audição ouvir a voz do criador através de orações exemplo, Oração do Pai Nosso. 

 Paladar, Pão e vinho corpo e sangue de Cristo, representada na Comunhão de Jesus 

Cristo com os apóstolos. 

 Olfato é usado, por exemplo, o incenso na cultura Budista e Hindu para manifestação 

do sagrado através cheiro evocando os Deus ou a um supremo no caso o Buda. 

 “Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus.” Mateus Cap. 4, 

versículo quatro. 

 

Sagrado Objeto Concreto X A Subjetividade Da Fé 

 Sagrado tem seus significados através dos objetos; 

 Subjetividade da fé; 

 Rito x fé profana  

Fé subjetiva e suas características são bastante peculiares. 

 Difere fé subjetiva de uma ação concreta; 

 Objeto ou não objeto; 

Exemplo a procissão do Círio de Nazaré em Belém no estado do Pará é um ato religioso 

que contém tanto a subjetividade da fé quanto à concretude na procissão. 

 

Relatos Concretos Da Intimidade Da Fé 

 Aparição de Maria em Portugal em 1917 para os três Pastorzinhos; 

 A conversa de Maomé com Alá; 

 Aparição da mãe de Francisco Xavier; 

Exemplos, concretos intra-religiosos da intimidade do ser com tendo a interlocução 

comunicativa e os diálogos de fé e suas doutrinas,foram usadas três exemplos, uma de fé 

Mulçumana ,e duas Cristãs de vertentes diferentes Católica e Espírita . 
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Comunicabilidade Da Fé Em Sua Concretude 

 Igreja Basílica do Divino Pai Eterno; 

 Meca; 

 Templo Budista no extremo Oriente; 

Exemplos: Na Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade Goiás existe o espaço físico da 

fé é uma rede de comunicação aos fiéis como TV, Rádio e Internet. 

Meca localiza-se na Arábia Saudita também existe um espaço físico e um grande sistema 

comunicacional AL jazzera do Catar que atinge do Oriente Médio e leva peregrinação à Meca 

para o mundo inteiro. 

O mais famoso templo Budista físico fica no Tibete e tem como grande líder Daí Lama, 

também existe uma rede de comunicação na região Sagrada feita pelos Monges. Três exemplos 

de comunicabilidade feita por estas três esferas intra-religiosas. 

 Uma Cristã; 

 Uma Mulçumana; 

 Uma Budista; 

 

Considerações Finais  

Este artigo buscou através de elementos bastante concisos sobre o que é intimidade da 

fé e público x Privado nas relações religiosas através dos tempos. Norberto Bobbio, como autor 

principal e as interlocuções de Autores como Jürgen Habermas e citações de frases de Cientista 

e citação bíblica para o confronto da intimidade da fé em ambos os campos. 

As premissas foram respondidas e apontadas do livro Estado, Política Sociedade de 

Norberto Bobbio. 

Explicar a origem morfológica de cada termo para elucidação do artigo apresentado. 

Comunicabilidade e suas esferas no discurso intra-religioso, os instrumentos de 

comunicação. 

Buscar compreender os objetos simbólicos ou não simbólicos da intimidade da fé e as 

relações religiosas. 

Uma das perguntas a serem respondidas foi a seguinte o que é intimidade da fé (Interrogação) 

A intimidade da fé consiste em compreender os símbolos comunicacionais de cada 

Religião, dando a o significado e a separação de Público e Privado na fé de cada indivíduo. 

Ninguém nasce religioso a intimidade com a fé vem com o tempo ou não depende de 

como cada um recebe esse termo em sua vida na sociedade, na vida pública e privada. 
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 Foram usados neste artigo afirmações de formadores de opinião para reafirmar o 

discurso da intimidade da fé. 
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Resumo 

O presente artigo analisa alguns percursos discursivos utilizados pelo pastor Silas Malafaia ao 

expor suas opiniões políticas com base em doutrinas religiosas. São observadas falas do pastor 

em seu programa de TV chamado Vitória em Cristo no qual são transmitidas pregações feitas 

na sua congregação da Igreja Assembleia de Deus e propagandas de produtos destinados ao 

público evangélico. Tendo em vista que há uma separação entre religião e Estado no Brasil, 

observa-se a maneira como Malafaia legitima o seu discurso em um contexto de laicidade.  

 

Palavras-chave: Religião e Política; Pentecostalismo; Televisão; Discurso de Silas Malafaia. 

 

 

Introdução 

O campo religioso pode tanto influenciar os outros campos sociais quanto receber 

influência dos mesmos. Com o passar do tempo algumas religiões mudam ou se rompem 

formando novas. É o caso do pentecostalismo que desde que chegou no Brasil, no início do 

século XX, passou por várias transformações. Os primeiros possuem uma doutrina mais 

ascética, uma vida simples, pois o paraíso seria encontrado no céu e não neste mundo. Já a 

corrente neopentecostal crê que os que acreditam realmente no poder devem desfrutar dos bens 

que o mundo pode oferecer. 

O modo de propagar a fé sofreu mudanças. Os neopentecostais foram pioneiros em 

utilizar dispositivos midiáticos para transmitirem seus cultos e publicizarem as suas Igrejas. 

Dentre estes meios está a TV, que possui um grande alcance, que além de levar as pregações 

aos féis já convertidos em uma determinada igreja, pode também levar outras pessoas a 

conhecerem e até se converterem. 

Seguindo o caminho dos neopentecostais, os católicos e os pentecostais clássicos 

começaram a utilizar a televisão para propagarem as suas doutrinas. Neste contexto situa-se o 

programa religioso Vitória em Cristo, que é apresentado pelo Pr. Silas Malafaia, da igreja 

Assembleia de Deus, uma das correntes clássicas do pentecostalismo. 
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O líder religioso em questão transmite em seu programa pregações gravadas em cultos 

e falas gravadas em estúdio. E dentre os vários assuntos discutidos por ele estão inclusos desde 

o comportamento das pessoas, de cunho íntimo a questões políticas, como propostas de leis. 

Também divulga obras sociais que o mesmo promove e a venda de produtos destinados ao 

público evangélico. 

Com a separação entre Estado e Igreja pensa-se que um não possa ou não deva interferir 

no outro. A laicidade brasileira permite a liberdade de culto de diversas religiões, não possuindo 

uma oficial. Mas isso não impede que líderes religiosos expressem a sua opinião política ou até 

pressione líderes políticos a tomarem certas atitudes. Eles até se respaldam na laicização para 

poderem falar o que pensam e reivindicarem os seus direitos. 

Neste contexto, analisou-se as falas de Silas Malafaia durante um intervalo de oito 

programas, um total de quatro mensagens. Por isso esta pesquisa foi apenas um pequeno recorte 

da construção discursiva do líder religioso. Foi observado o modo como o pastor se utiliza da 

sua posição na igreja para legitimar a sua fala e colocá-la como uma verdade divina, assim 

podendo opinar sobre questões de cunho moral e político. 

 

Templos televisivos 

O uso das mídias foi fundamental para as igrejas se promoverem e alcançarem mais 

fiéis. Na televisão, por exemplo, pode se mostrar desde pregações, produtos evangélicos, 

programas assistenciais e até depoimentos dos que conseguiram ter seus pedidos agraciados. 

Por isso ela foi um dos instrumentos utilizados para os evangélicos expandirem, Campos (2004, 

p.148) afirma que: 

 

Surgindo como uma força minoritária dentro do campo religioso católico 

romano, e aliados à modernidade, os evangélicos precisaram criar, desde cedo, 

estratégias para ganhar adeptos e aumentar o seu rebanho na guerra contra 

outras modalidades de cristianismo, particularmente a católica. O resultado foi 

a criação de uma cultura peculiar,[…], mais dependentes que as demais 

formas de religiosidade dos meios de comunicação para se legitimar no espaço 

religioso. 

 

E como ressalta Borelli (2010, p. 15), “[…] a religião ‘toma forma’ pelos dispositivos 

midiáticos e seu contratos, disseminando-se por meio de operações técnicas e simbólicas. Esse 

novo modo de expressão da religião ocorre a partir de ofertas organizadas e elaboradas por 

dispositivos de contato entre o mundo do credo e do fiel”. 
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São configurações que se reportam às novas articulações dos campos sociais, 

circunstância em que o campo religioso apropria-se da cultura e dos processos 

midiáticos não só para atualizar a existência dos “velhos templos”, mas 

também para construir sua presença em novos processos de disputas de 

sentidos. (FAUSTO NETO, 2004, p.142) 

 

A inserção do campo religioso no midiático proporciona trocas em que o primeiro 

incorpora a forma do segundo. “Como toda atividade social, a comunicação religiosa está 

ancorada em um contexto social, cultural e econômico. Nele, o processo de comunicação 

acontece graças aos meios técnicos que lhe são dados pela cultura e também pelas tecnologias 

disponíveis naquele momento” (CAMPOS, 2008, p.4). E o modo de se praticar a religião, de 

pregar os ensinamentos muda. “As formas tradicionais de comunicação estruturadas 

estritamente nos próprios rituais religiosos dão lugar a estratégias midiáticas concretas – seja 

via midiatizações mais amplas, como pelo rádio, pela televisão e pela internet, ou no espaço do 

próprio templo” (BORELLI, 2010, p. 23-24).  

Para se ter uma ideia, a primeira transmissão radiofônica nos Estados Unidos teve um 

teor religioso. 

 

[…] já na primeira transmissão radiofônica experimental nos EUA a religião 

se fez presente. Em 24 de Dezembro de 1906, um engenheiro canadense, em 

Massachusetts, realizou uma emissão experimental transmitindo mensagens 

religiosas que incluía um solo de violino da conhecida música de natal “O 

Holy Night”, leituras do texto do Evangelho de Lucas sobre o nascimento de 

Jesus e execução de músicas de Handel (Largo) (CAMPOS, 2004, p. 151). 

 

No Brasil, desde 1953 já existiam programas radiofônicos transmitidos por pastores. “A 

partir de 1978, a mídia brasileira começou a vender tempo para alguns televangelistas norte-

americanos. Rex Humbart foi o primeiro deles e permaneceu no ar até 1984” (CAMPOS, 2004, 

p.159).  

Como a TV é uma mídia cara, tornou-se comum ver pastores pedindo ao seu rebanho 

que os ajudem financeiramente na evangelização por meio de seus programas televisivos. 

Campos (2004, p.159) diz que o preço dos horários da televisão foi um grande empecilho para 

o aumento destes segmentos de produtos audiovisuais. Para ele, “a inserção dos evangélicos na 

mídia televisiva brasileira sempre esbarrou no alto custo de cada minuto na TV”. 

Um grande exemplo de aquisição de uma emissora de TV por uma igreja é a compra da 

Rede Record pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd). Mas esta além da televisão possui 

outros meios. “No esquema de marketing da Iurd, rádio, televisiva, jornais, revistas e sites na 
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Internet caminham juntos, empregando as mesmas ênfases para levar […] o ‘endereço da 

bênção’ os templos […]” (CAMPOS, 2004, p.160). 

A escolha pela televisão vem pelo fato de ser um meio de fácil acesso, aqui no Brasil, 

além da proximidade para com os telespectadores. Sobre um programa de TV apresentado por 

um pastor, Borelli (2010, p.55) fala que ele “interage com o público mediante a sedução, o 

encantamento e o deslumbramento, uma vez que o discurso religioso oferece uma sensação de 

conforto e proteção, capturando os fiéis por meio de suas fragilidades”. 

A respeito da transmissão de pregações, Borelli (2010, p.57) diz que “destaca-se o culto 

midiatizado, […], o sistema funciona em lógicas de midiatização que permitem criar vínculos 

de confiança entre o telespectador e os sistemas peritos”. E estes vínculos faz com que o 

fiel/telespectador se sinta acolhido, “o comportamento do pastor diante da câmera cria a 

sensação de estar se dirigindo ao fiel que está em casa e não ao público em geral”. 

 

Através do programa telerreligioso, as imagens possibilitam ao telespectador 

uma identificação com o outro e com um imaginário existente além do real 

vivido. Na atualidade, observa-se que o homem está cada vez mais isolado em 

vista do desenvolvimento tecnológico e quando esse isolamento é rompido, 

ele obtém reconhecimento social (mesmo que momentâneo, mediante lógicas 

de midiatização). E um dos efeitos da midiatização é justamente a capacidade 

de cada um fazer sua própria edição do real, estabelecendo relações 

verdadeiras que são mantidas em situações de co-presença com o dispositivo 

televisivo (BORELLI, 2010, P.59). 

 

O objeto deste estudo são as falas do Pr. Silas Malafaia pertencente à Igreja Assembleia 

de Deus Vitória em Cristo. Em seu programa de televisão também intitulado Vitória em Cristo, 

ele é “[…] comumente apresentado em seus diversos produtos de mídia como ‘psicólogo, 

conferencista internacional, professor de Teologia’, além de vice-presidente do CIMEB 

(Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil)” (BELLOTTI, 2012, 

p.104).  

De acordo com Sommer e Grimmes (2013), “a Assembleia de Deus ocupa o primeiro 

lugar no ranking de fiéis, possuindo cerca de 30% dos evangélicos do Brasil”. E a igreja que 

Silas Malafaia lidera, na Penha, Rio de Janeiro, possui cerca de 25 mil fiéis. Este pastor foi 

escolhido pela expressividade de seu segmento religioso na sociedade brasileira, além do 
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mesmo possuir um programa de TV que possui 33 anos no ar e também por suas opiniões que 

com frequência repercutem em polêmica70. 

O Pr. Malafaia a utiliza para fazer suas pregações, expor suas opiniões pessoais, 

respaldadas nos ensinamentos bíblicos, a respeito do comportamento das pessoas na vida 

privada e também sobre política, e leis que ferem os preceitos religiosos. “Seu recente e 

deliberado ingresso na política partidária e na TV, em busca de poder, visibilidade pública e 

respeitabilidade social, ao lado de outras transformações internas, sinaliza de modo irrefutável 

sua tendência à acomodação, à dessectarização” (MARIANO, 2010, p.30). 

 

Pentecostais e neopentecostais na política 

Como outras correntes religiosas, os pentecostais possuem várias segmentações ou 

cisões, que vão aparecendo, com novas formas de exercer a religião. “[…] verifica-se que o 

neopentecostalismo não é definido isoladamente nem em si ou por si mesmo. Pelo contrário, é 

construído a partir da adoção de parâmetros relacionados, tendo como referências contrastivas 

o pentecostalismo clássico e o deuteropentecostalismo”. (MARIANO, 2010, p. 37) 

Ocorreram três ondas do pentecostalismo no Brasil. Mariano (2010) afirma que a 

primeira foi o pentecostalismo clássico em 1910, em seguida o deuteropentecostalismo que teve 

início na década de 50 e o neopentecostalismo na década de 70. O pentecostalismo clássico se 

instalou no país na primeira década do século XX, com a fundação da Congregação Cristã no 

Brasil na cidade de São Paulo e da Assembleia de Deus em Belém, no Pará. 

Os fiéis destas igrejas, de acordo com Mariano (2010), eram pessoas humildes e com 

pouca escolaridade, deixadas de lado tanto pela Igreja Católica quanto pelos protestantes 

históricos. Estas duas religiões que surgiram “caracterizam-se por um ferrenho anticatolicismo, 

por enfatizar o dom de línguas, a crença na volta iminente de Cristo e na salvação paradisíaca 

e pelo comportamento de radical sectarismo e ascetismo de rejeição do mundo exterior” 

(MARIANO, 2010, p. 29). 

No Brasil registra-se a separação entre Igreja e Estado, o que pode ser considerado como 

laicidade. “A laicidade diz respeito, sobretudo e primeiramente, ao Estado. Como afirma 

Ternisien, a laicidade ‘se mede pela existência ou não de uma dimensão religiosa da nação, pela 

                                                 
70 Alguns dos posicionamentos recentes do líder religioso foram contra a novela da Rede Globo, Babilônia, que 

dentre os personagens estão duas senhoras lésbicas. E o boicote contra a propagando da linha de perfumes da 

Boticário que são representados tanto casais héteros e homossexuais. 



 

 

 

187 

existência ou não de uma religião de Estado, pelo lugar do ensino religioso na escola etc’.” 

(TERNISIEN, 2007, p. 26-28 apud ORO, 2011, p.222) 

 

Ao monopolizar a criação e a imposição das leis e deter o monopólio legítimo 

dos meios de repressão, o Estado liberal republicano assegura o direito à 

liberdade religiosa, ao livre exercício dos cultos e dos grupos religiosos à 

isenção fiscal. Com sua secularização, o Estado passa a garantir legalmente 

livre exercício dos grupos religiosos, concedendo-lhes, pelo menos no plano 

jurídico, tratamento isonômico. (GRUMAN, 2008, p.100) 

 

Com esta separação, pensava-se que logo a religião seria suprimida pelo estado. De 

acordo com Chauí, “[…] a secularização moderna – que simplesmente lançou a religiosidade 

para o espaço privado e esperou que a marcha da razão e da ciência findariam por eliminar a 

religião […]” (2006, p. 131). 

Desde a colonização do Brasil a religião oficial tornou-se a Católica. Outras formas de 

manifestações religiosas eram consideradas heréticas. No Estado Novo, no governo de Getúlio 

Vargas, “a Igreja Católica via na associação com o Estado um meio de estabelecer um 

monopólio político e demográfico no campo das confissões de âmbito nacional no Brasil, 

exercendo seu poder no trabalho de produção e reprodução dos bens simbólicos” (GRUMAN, 

2008, p. 105-106).  

Em contra partida religiões como a espírita, a umbanda e as protestantes/pentecostais 

eram repreendias pela polícia. No caso dos protestantes/pentecostais, Mariano discorre: 

 

No começo [da evangelização protestante no país] os crentes eram 

perseguidos, presos, torturados, expulsos de cidades, feridos em 

apedrejamentos, mortos em invasões de residências e de templos ou em 

traiçoeiras emboscadas […] e que, “no interior do país, até os anos 50 ainda 

havia assassinatos de crentes, derrubada de templos, agressões” 

(SYLVESTRE, 1986 apud MARIANO, 2011, p. 247). 

 

E por isso os pentecostais almejavam a separação da Igreja (Católica) do Estado, para 

poderem exercer a sua religião de forma livre, não sendo considerados como criminosos ou 

hereges. 

 

Proselitista e conversionista, ele [o pentecostalismo] foi fundamental para 

consolidar o pluralismo religioso no país, para reforçar a defesa do princípio 

da liberdade religiosa e de culto, do qual o pluralismo depende, para provocar 

a ruptura da lógica monopólica prevalecente no campo religioso, para pôr em 

xeque a estreita identificação entre catolicismo e nacionalidade brasileira e 

para dilatar enormemente a competição religiosa. (MARIANO, 2011, p. 248) 
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O que possibilitou que diversas outras religiões se manifestassem, mas também que 

outras surgissem. Para os pentecostais se sentirem representados na esfera pública foi 

necessário a sua entrada na política. “Enquanto os protestantes tiveram participação nos 

legislativos do País, desde os anos de 1930, os pentecostais somente despertaram para a 

necessidade de elegerem seus candidatos meio século depois. Entretanto, quando o fizeram, 

[…], provocaram alterações no meio político e religioso” (BAPTISTA, 2007, p.267). Com esta 

inserção ocorre a visibilidade do grupo, “há uma inclusão precária, trata-se de um pequeno, 

porém persistente e progressivo avanço na conquista de cidadania para este segmento 

organizado em nome da fé” (BAPTISTA, 2007, p.124). 

A entrada de novas correntes religiosas no senário político traz uma diversificação 

pontos de vista e pautas ao Congresso. 

 

A presença pentecostal também tem contribuído para inflamar debates sobre 

políticas de costumes, novas composições familiares, reconhecimento de 

identidades coletivas emergentes, ampliação de direitos básicos em áreas 

como educação, saúde, e outras igualmente importantes para repensar e 

redefinir o sentido de nação, em meio a tantas injustiças (BAPTISTA, 2007, 

p. 454). 

 

E os líderes religiosos argumentam que a razão pela qual eles se pronunciarem 

politicamente vem da necessidade de manter e defender os princípios morais e éticos das suas 

doutrinas. Por isso é preciso pessoas que seguem as suas crenças exercendo cargos políticos. 

Como afirmam Vital da Cunha e Lopes (2012, p. 19), “[…] eles precisavam ocupar estes 

espaços para defender os valores institucionais e, sobretudo […] os valores morais, que 

primariam pela família. […] atuar contra ativistas homossexuais e feministas, bem como contra 

os defensores da umbanda e do candomblé”. 

E nesse combate contra ativistas de outros segmentos líderes e políticos cristãos tentam 

se desvincular do estereótipo de que são ignorantes, com pouco estudo e que só se baseiam no 

que está na bíblia. Para isso eles fazem uso de dados científicos, técnicos, conceitos da 

psicologia e da biologia para se defenderem. Vital da Cunha e Lopes (2012, p. 156) citam como 

exemplo um pronunciamento do pastor Silas Malafaia na audiência pública na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Federal. Segundo eles Malafaia “[…] cita o sociólogo Jorge 

Gilbert para validar o que seria, em suas palavras, uma abordagem ‘sociológica, antropológica 

e biológica’ e não religiosa”. 
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Pressupostos da metodologia aplicada 

Para a execução do trabalho foi feita a análise de discurso da fala do pastor Silas 

Malafaia. O discurso, segundo Orlandi (2001), não é algo fixo. É um processo a ser construído 

com práticas e textos. E por usar a linguagem, está em constante mudança. O discurso é a 

“palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando”. Não se pode desvincular a linguagem da história.  

Mas qual o problema em haver falantes que constroem sentidos? Ou como questiona 

Foucault (1999, p. 8), “mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de 

seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” A produção do 

discurso na sociedade é “ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

por um certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” 

(FOUCAULT 1999, p. 8-9). Por isso, os possuidores desse poder o usam para se manterem na 

posição em que ocupam, assim o discurso dominante sempre tende para a manutenção dos 

sistemas de opressão. 

Além do poder do discurso não ser algo acessível a todos, o seu enunciador não o 

designa de forma inocente. Sempre vem carregado de alguma intenção, uma ideologia. “[...] 

não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia e é assim que a língua faz sentido” (PECHÊUX, 1975 apud ORLANDI 2001, 

p.17). 

E o sujeito possui uma memória discursiva, ideias que já foram ditas e que o ajudam na 

construção de significados. E ainda acrescenta-se o interdiscurso, que são organizações 

discursivas feitas por outrem, mas foram esquecidas e de autoria anônima, que surgem como 

algo novo, original, na nova formulação de sentidos. Foucault diz algo parecido quando afirma 

que: 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante 

de seus próprios olhos; e, quando tudo pode ser dito a propósito de tudo, isso 

se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, 

podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si (FOULCALT, 

1999, p. 49). 

 

O discurso deve ser analisado não pelo que é subentendido ou por algo que deve estar 

por trás dele. Mas pelo seu pressuposto, algo que necessariamente não foi dito mas está presente 
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no texto. Pela sua possibilidade de “introduzir na raiz mesma do pensamento o acaso, o 

descontínuo e a materialidade”. (FOUCAULT, 1999, p. 59) 

Bem, o discurso é envolto por um emaranhado de interventores externos para que ele 

seja formado. Ele depende da linguagem e de fatores históricos, é carregado de ideologia, é 

composto por outros que já foram ditos, mas que foram esquecidos para que este voltasse a 

surgir. Mas também depende de quem detêm o seu poder e de quem o receberá. Sendo assim a 

sua análise não deve esclarecer uma verdade a respeito de um sentido, mas mostrar possíveis 

caminhos para a compreensão. 

 

Falas de um líder religioso 

Para o presente estudo pretendeu-se analisar de que forma o pastor Silas Malafaia 

introduz suas opiniões a respeito da política em suas pregações transmitidas pela TV no 

programa Vitória em Cristo. Estes programas foram exibidos aos sábados na TV Band das 12 

h às 13 h. O acesso aos mesmos se deu através do site71 da Associação Vitória em Cristo. Foram 

selecionados 8 programas, um total de 4 mensagens, pois cada mensagem é dividia em dois 

programas. Estes foram ao ar do 28 de fevereiro de 2015 ao dia 18 de março de 2015. foram 

selecionadas para a análise trechos de fala que se encaixaram no tema abordado. 

 

 1. Evangélicos no mundo 

 

“Cumpra a sua obrigação como cidadão da terra e cumpra a sua obrigação como cidadão 

dos céus. A cidadania celestial não elimina a cidadania terrena. Nem a terrena elimina a 

cidadania celestial.” 

 

Aqui o pastor demonstra que os seus fiéis pertencem ao mundo terreno também, ao 

contrário do que pregavam os primeiros pentecostais clássicos. Por isso devem cumprir os seus 

deveres de cidadão, como pagar impostos. Mas também não devem se esquecer dos celestiais, 

como pagar o dízimo e comparecer a igreja. 

 

                                                 
71 http://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/gw-videos/  
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“Tamo cumprindo a regra, vamos exercer, pagar imposto, pagar tributo, votar, ser votado, 

influenciar a nação. É Jesus meu irmão, ele deu a regra: daí a César o que é de César e dai a 

Deus o que é de Deus. Isso é uma regra.” 

 

 Ele se justifica dizendo que é uma regra que Jesus deixou, por isso eles (os evangélicos) 

devem sim se engajar em assuntos políticos, devem participar de eleições e expor suas opiniões 

para “influenciar a nação”. O pastor legitima a sua posição de líder de opinião como algo que 

foi colocado como regra por Cristo. 

 

 2. A Religião e o Estado 

 

Ao ser questionado por impor suas opiniões religiosas, no tocante as leis, por uma 

jornalista Malafaia diz: 

 

“[…] é, ateu pode influenciar, né minha filha. Marxista também, se quer dizer que Marx é 

maior do que Jesus? Filosofo pode influenciar, operário pode influenciar. Você pensa que eu 

sou o quê? Marciano ou de plutão? O que você pensa? Eu sou cidadão desse país, minha 

filha. Eu pago imposto como qualquer um! E eu vou abrir a minha boca e eu vou falar aquilo 

que eu penso.”  

 

Ele se coloca no papel de cidadão novamente, “Eu sou cidadão desse país, minha filha. 

Eu pago imposto como qualquer um!”, se as pessoas de outros seguimentos podem se expressar 

é direito dele também falar o que pensa. “Você pensa que eu sou o quê? Marciano ou de 

plutão?”, afirmando que pertence a este mundo, não apenas ao reino dos céus.  

 

“Porque nesse país eu tô guardado pela constituição brasileira, no artigo quinto,[…]”. 

“[…] a história não é essa, agora eu pela Constituição Brasileira, pelo estado democrático de 

direito, como qualquer um pode criticar a religião de quem quiser, [...]”.  

 

Mas para se resguardar de possíveis processos Malafaia cita em suas pregações a 

Constituição Brasileira, o artigo 5º inciso IX sobre a liberdade de expressão, que diz que “é 

livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
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independentemente de censura ou licença, que garante a liberdade de expressão”. O pastor usa 

de dispositivos jurídicos para reforçar o seu direito de falar. 

Em outro momento o líder religioso fica contrariado com uma resolução da Comissão 

dos Direitos Humanos da Presidência da República. A resolução permite adolescentes de 

escolas públicas e privadas usarem banheiros de acordo com o seu gênero, independente do 

sexo biológico e sem uma autorização dos pais.  

 

“A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um conselho LGBT que 

está lá dentro, baixaram uma resolução que as escolas públicas e particulares, elas não 

poderão impedir que adolescentes, jovens que queiram usar uma menina que quer se vestir 

de homem e quer usar o banheiro masculino, um menino que quer se vestir de mulher e quer 

usar o banheiro feminino, então não pode haver discriminação de gênero, e o que é pior… 

aberração! É que o adolescente pode fazer isso sem pedir autorização dos pais, isso é uma 

afronta a família, onde esses caras querem chegar”.  

 

Ao usar o adjetivo aberração para desqualificar a proposta, ele traz a ideia de algo que 

não é normal, algo que está fora da lógica, de uma coerência. Desqualificando o trabalho da 

Secretaria de Direitos Humanos. Ao dizer que isto será positivado sem pedir autorização dos 

pais, Malafaia coloca o Estado interferindo no poder de autoridade do país, e assim quebrando 

a hierarquia da família. 

 

 3. Moral 

 

“Querido.... Ninguém nasce homossexual, ninguém! Ninguém nasce... nas diversas espécies a 

sexualidade tem três funções, dualismo, complementaridade e fecundação, bota 

homossexualismo pra ver se passa...”.  

 

A homossexualidade é posta como um comportamento amoral, algo opcional. Se é uma 

escolha, estas pessoas estão agindo errado por que querem permanecer desta maneira.    O que 

reforça a intolerância de que eles não nasceram assim, mas decidiram vier assim de forma 

errada. Como já foi citado e se encaixa perfeitamente nas falas de Malafaia, há o uso de 

argumentos científicos, além do religioso para afirmar que certas atitudes não são corretas. 
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Em uma passagem em que ele aborda mães que interferem no relacionamento dos filhos, 

o pastor fala como se fosse uma destas mães: 

 

“[...] ' Não, meu filho só vai namorar quando ele tiver 21 anos’. Hahaha. Deixa eu rir, 

hahaha! Tú tá criando o quê? Homem ou marica?  

 

 Quando ocorre as perguntas “Tú tá criando o quê? Homem ou marica?” entende-se que 

de alguma forma o modo como as mães criam seus filhos vai interferir se ele irá se tornar um 

“homem” ou uma “marica”. E também é preferível que os rapazes comecem logo no início da 

adolescência a manterem relacionamentos heterossexuais. Pois se demorarem a namorar com 

moças, também correm o risco de se tornarem futuras “maricas”. 

 

 4. Autoridade sacerdotal 

 

Além da moral e da política outra abordagem que de certa forma se liga as outras é a 

autoridade sacerdotal. Malafaia afirma que Deus instituiu sacerdotes para guiar o seu povo, 

além de que ele é um destes líderes. 

 

“[…] no capítulo 28 de Êxodo, o senhor institui sacerdotes, a autoridade espiritual.”  

 “Deus me levantou aqui pra colocar regras, seu eu disser que não é pra sentar na primeira 

fila, é pra ninguém sentar!!!”  

 

Ao afirmar que a sua liderança é algo instituído por Deus ele legitima o seu poder de 

ditar regras e estas devem ser respeitadas e obedecidas sem questionamentos. 

 

“[…] quem lidera aqui sou eu! E quem não gostar peça a carta e vá pra outro lugar, pra ser 

besta em outro lugar. Se você não aceita minha liderança é um direito seu! Mas se você tá 

aqui se submeta a minha liderança!”  

 

Por ser uma autoridade divina, não pode ser contradito. Por isso que não concorda ou 

gosta dele deve sair da sua igreja e “ser besta em outro lugar”. Apenas uma besta não 

concordaria e não se submeteria a sua liderança, que é divina.  
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“[...] como é querido que você quer sobreviver no deserto se não tem autoridade espiritual 

na sua vida.”   

  

Mas afirma que não se pode viver sem uma liderança espiritual. O pastor Silas Malafaia 

é líder religioso, uma autoridade escolhida por Deus, que deve guiar o povo aqui na terra e deve 

ser obedecido. Na condição de um guia, ele sabe qual é o caminho certo a seguir,  pois ele é o 

porta-voz de Deus. E quem discorda dele não conseguira sobreviver, pois não saberá a direção 

correta. 

 

Considerações finais – um homem do céu e da Terra 

A inserção dos templos na TV trouxe maior visibilidade aos mesmos, transformou 

pastores em apresentadores e consequentemente fez o número de seguidores das suas doutrinas 

aumentarem. Os líderes religiosos já possuem o poder de fala diante dos seus fiéis, incorporado 

esse ao dispositivo televisivo ele se potencializa podendo alcançar pessoas que não são do seu 

rebanho.  

Silas Malafaia na posição de autoridade sacerdotal que foi instituída por Deus se 

apresenta como o portador da verdade, representante divino aqui na terra e como um guia para 

os que acreditam nos dogmas da sua igreja. Por isso o que ele fala é o correto, deve ser seguido 

e ele não deve ser questionado. Isso porque, conforme se constatou nesta Análise de Discurso, 

o pastor se ancora em pelo menos quatro categorias discursivas de legitimação da trama entre 

religião e política, entre o céu e a Terra, trazendo 1) os evangélicos para o mundo, 2) 

relacionando Estado e religião, intimamente, 3) abordando o aspecto moral e 4) conclamando 

a si próprio a partir do posto de autoridade sacerdotal. 

Ao legitimar o seu poder, ele legitima também o seu discurso, fazendo assim com que 

seus fiéis devam concordar com tudo o que ele diz e obedecê-lo. Neste contexto, qualquer 

posicionamento político e moral que vão contra a religião e as doutrinas do referido pastor deve 

ser contestado e combatido. O que acaba gerando intolerância na fala do mesmo, contra os 

homossexuais, contra mulheres que não seguem a risca o que a sua igreja prega a respeito do 

que é moral, principalmente a algo que fuja de concepção de família “padrão”, um casal hétero 

(monogâmico) e seus filhos. 
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Resumo 

Este trabalho discute o envelhecimento no Brasil considerando suas relações com a mídia. 

Efetuou-se pesquisa bibliográfica e de campo com participantes do programa de extensão 

Universidade Aberta à Terceira Idade. Participaram da pesquisa 08 (oito) idosas através de 

entrevistas e debates gravados durante um grupo focal, transcritos e analisados posteriormente 

com Análise de Discurso. Conclui-se que as idosas recorrem aos enunciados da mídia e de 

outros campos sociais para constituírem-se como pessoas saudáveis e ativas. Além disso, o 

consumo está cada vez mais presente em suas vidas, incluindo o consumo midiático, apesar das 

afirmações contrárias por elas ditas.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Grupos de Terceira Idade; Grupo Focal; Análise de 

Discurso 

 

 

Envelhecimento no Brasil: questões demográficas, midiáticas e discursivas 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idosa a pessoa que possui a partir 

de 60 anos residentes nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Os dados 

demográficos informam que em todo o mundo a proporção de pessoas com mais de 60 anos 

cresce mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025 espera-se um 

crescimento de 223%, ou em torno de 694 milhões de pessoas idosas. Em 2025, existirá um 

total de aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 haverá dois 

bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2005). 

Considerando o envelhecimento da população no Brasil, especialistas preveem que em 

2025 serão 32 milhões de idosos, o que representa cerca de 15% da população brasileira. Com 

esse quadro percebemos que envelhecimento populacional vem ocorrendo rapidamente, 

situação que fez com que o Brasil apresentasse um quadro em que vários países da Europa 

levaram anos e até séculos para que a população idosa aumentasse. 

No Brasil, de acordo com dados do IBGE (2010), no Nordeste, a esperança de vida de 

um recém-nascido, em 2010, era de 71 anos e dois meses e, no Norte, de 70 anos e oito meses. 

Em 1980, essas taxas eram de 58 anos e três meses e 60 anos e nove meses, respectivamente. 

                                                 
72  Trabalho apresentado no GT 7 Corpo, Subjetividade e Gênero do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
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Já no Centro-Oeste, a expectativa de vida da população era de quase 63 anos em 1980 e subiu 

para 73 anos e sete meses em 2010. Na vice-liderança, aparece o Sudeste, onde o brasileiro 

vive, em média, 75 anos e cinco meses (2010), sendo que em 1980 a taxa era de 64 anos e dez 

meses. A melhor expectativa de vida do País está na região Sul, onde o brasileiro vive, em 

média, 75 anos e dez meses, segundo os dados de 2010. 

 Em termos de renda, o fato de muitos idosos deixarem o mercado de trabalho e não 

serem mais economicamente ativos amplia o preconceito e a discriminação social com as 

pessoas idosas nos sociedades capitalistas. Notamos que entre a população idosa brasileira 

ainda está presente uma grande desigualdade e desvalorização social que se reflete em aspectos 

relativos à renda mensal, acesso à saúde e à educação. Com as mudanças demográficas, há um 

discurso de que os custos com idosos se tornaram mais onerosos para os governos, 

especialmente com previdência e saúde (MINAYO & COIMBRA JR., 2002). 

 Neste sentido, o contexto do envelhecimento no Brasil vem se construindo em meio a 

um ambiente desigual. Além disso, ele traz consigo inúmeras mudanças socioeconômicas, 

demográficas e culturais que em muitos casos agravam as desigualdades históricas presentes 

no Brasil e, em outras situações, inaugura novas dissimetrias. Segundo dados do IBGE (2002), 

quase seis milhões de idosos têm filhos e outros parentes sob sua responsabilidade mesmo que 

42,8% desses idosos ganhem uma renda mensal de apenas um salário mínimo. Carvalho et all 

(1998, p.28) afirma que “a aposentadoria é quase sempre um rito de exclusão. Marca 

oficialmente a entrada do indivíduo no mundo da velhice, com todas as dificuldades, perdas e 

representações sociais excludentes.” Por outro lado, o número de idosos que recebem mais de 

cinco salários mínimos aumentou para 19,3%, indicando que o idoso, em alguns poucos casos, 

pode ainda possuir um papel importante na estrutura econômica e familiar. 

Além dos aspectos demográficos e financeiros, outras desigualdades emolduram o 

envelhecimento contemporâneo. Trata-se daquelas ligadas à produção simbólica e discursiva 

das mídias. Nelas, a ideia de velhice quase sempre se ligava aos atributos geralmente 

considerados negativos. Isso acontece em parte porque o envelhecimento vem quase sempre 

associado a doenças próprias da idade, dependência física, psicológica e financeira.  

Paradoxalmente, ao mesmo tempo, novos valores estéticos e de consumo permeiam as 

mídias (re)significando o envelhecimento e o modo como os idosos relacionam consigo 

mesmos e com sua condição geracional. Assim, novos estereótipos vão sendo criados 

“amenizando” a realidade do envelhecimento e fazendo proliferar expressões que passam a 

redefinir essa faixa etária. Em certa medida, tais expressões podem mascarar o preconceito, 
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como: “idade legal”, “maior idade”, “melhor idade” ou “gatão da meia-idade”, principalmente 

usados entre idosos com baixo nível de escolaridade (LEVI, 2001 apud  NERI, 2009, p.41). 

 Os discursos midiáticos merecem atenção uma vez que eles também constituem o 

comportamento de jovens e adultos em relação ao idoso. Importante destacar que, os atos e 

preconceitos em relação à velhice estão relacionados à cultura, e por consequência envolve a 

produção midiática. Os indivíduos ao longo de sua vida assimilariam a partir do aprendizado, 

da vivência e da observação valores e crenças que influenciam positiva ou negativamente na 

forma como se relacionam com outros grupos sociais. 

   Logo, a proposta deste estudo é compreender como se articulam discursos e práticas nos 

modos de envelhecer no mundo contemporâneo, especialmente o papel das mídias na 

ressignificação da velhice. Em outras palavras, como os idosos envelhecem, produzem sentido 

sobre o próprio envelhecer e como a mídia se insere nesse processo quando encaminha a eles 

mensagens de autocuidados? Especificamente, buscamos compreender a visão de um grupo de 

idosas integrantes do Grupo Reviver/UFMT sobre o processo de envelhecimento e descrever 

como as mensagens midiáticas a eles direcionadas conformam o envelhecimento saudável. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico de projetos de 

inclusão de idosos da UFMT em Barra do Garças73, o envelhecimento populacional e suas 

implicações midiáticas. Em seguida realizamos um grupo focal para discussão desses temas 

com 08 idosas com idade superior a 60 anos cadastradas no Programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade da Universidade Federal de Mato Grosso desenvolvido em parceria com a 

Clínica Athlas em cidade de Barra do Garças, e por fim, análise de discurso (AD) acerca dos 

enunciados registrados na coleta.  

 

Velhice, mídia e mercado 

 Para pensar as mudanças que envolvem o envelhecimento é fundamental considerar 

transformações históricas de imagens, estereótipos e sentidos nas expressões mais cotidianas, 

como “terceira idade”. A expressão foi utilizada na França nos anos 70. Inicialmente, o termo 

veio das Universités du Troisième Âge (LASLETT, 1987). Sua utilização também se tornou 

uma forma usada para caracterizar o processo de socialização na velhice.  

                                                 
73 A população do município é de 56.423 habitantes (BRASIL, 2000). A cidade de Barra do Garças localiza-se na 

região Centro-Oeste, a 550 km da capital Cuiabá. A economia é baseada na Agropecuária, comércio e turismo de 

eventos. 
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O termo “terceira idade” relaciona-se ao processo de ressignificação desta nova fase 

da vida, quando se exige um novo modelo do que é ser “velho”. Uma dessas formas de 

envelhecimento propõe mais ação sobre si mesmo e seu envelhecer. Trata-se do envelhecimento 

ativo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ele define-se com “o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (p.13). O idoso seria cada vez 

mais responsável por buscar alternativas para manter um envelhecimento saudável 

desconsiderando experiências outras além daquelas propostas pela indústria de consumo. Com 

as recentes descobertas da ciência, as mudanças nos hábitos alimentares, a adoção de atividades 

físicas e a criação de novos produtos de estética e rejuvenescimento, essa realidade mudou 

pressionando o idoso a consumir o que é veiculado pela mídia.  

Os programas televisivos são de certa maneira invasivos e como a população idosa 

crescem de maneira significativa, isso só vem reforçar que o idoso é hoje um dos principais 

mercados consumidores e, portanto, a mídia trabalhará em cima desse novo alvo, pois o idoso 

aposentado possui tempo disponível, permanece mais tempo em casa e consome determinados 

programas de televisão. 

 O consumo é um desses aspectos que permitem perceber a criação de novas dissimetrias, 

pois idosos que antes eram uma classe pouco valorizada economicamente passam a ser 

considerados consumidores em potencial, que podem e devem comprar, mas também, quando 

sem dinheiro, podem ser discriminados, não pelo fato de serem velhos, mas pela 

impossibilidade de poderem adquirir o que o mercado de consumo lhes oferece.  

A vida dos idosos anteriormente era determinada por um tempo de produzir e, em 

seguida, após terem contribuído econômica e socialmente, podiam se aposentar. Hoje, devido 

a inúmeros fatores de ordem econômica e social, não há mais essa interrupção: os idosos se 

aposentam e logo retornam, por necessidade, ao mercado de trabalho e continuam produzindo 

e consumindo.  

Mesmo tendo trabalhado por um longo período, se quiserem ter uma vida com relativo 

conforto, precisam continuar em atividade. Isso evidencia que o aumento dos gastos em relação 

ao custo de vida os obriga a permanecerem no mercado de trabalho, mesmo recebendo menos.  

Pelo menos dois polos de representação são evidentes em relação aos modos de vida 

dos idosos. De um lado, temos o idoso pobre com parcos rendimentos e, de outro, aquele que 

tem uma vida confortável por meio de uma boa previdência. Para o idoso pobre, grande maioria 

da população acima de 65 anos, a aposentadoria do trabalho deixa de ser um direito, pois não 
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pode se dar ao luxo de parar de trabalhar. Enquanto que, para o idoso bem amparado 

financeiramente, pode ser uma etapa de descobrimento e continuidade, repleta de atividades.  

Nasce daí, uma representação mais positiva do idoso, bem diferente daquela 

apresentada inicialmente pela geriatria – de um idoso “as portas da morte” e da carestia. Neste 

caso, a velhice passa a ser denominada pela mídia, ansiosa em fazer surgir novos mercados e 

gerar novas demandas, a partir de termos mais amenos, não tão carregados como o termo 

“velho” que passa sutilmente a ser substituído por “terceira idade” ou “melhor idade”, como 

uma forma de atraí-los para o mundo fascinante do consumo. 

 

a nova fase da vida entre a aposentadoria e o envelhecimento[...] constitui um 

segmento geracional dentro do universo de pessoas consideradas idosas, ou 

seja, são os “velhos jovens” com idade entre sessenta e oitenta anos. Já os 

idosos com mais de oitenta anos passaram a compor a Quarta Idade, os “velhos 

velhos”, essa sim, identificada com a imagem tradicional da velhice 

(RODRIGUES, 2006, p. 08) 

 

A criação, pela mídia, de uma imagem muito positiva e de uma verdadeira aura sobre 

o processo do envelhecimento é algo temeroso. Como destaca Debert (2004), essa visão impede 

que os idosos vejam a velhice de um modo real, pois eles passam a vislumbrar somente os 

aspectos positivos do envelhecimento, esquecendo-se de enxergar as limitações reais próprias 

da idade.  

 Na contemporaneidade há uma prevalência do poder da mídia e do mercado. Em 

alguns casos, as pessoas cada vez mais consomem objetos de desejo que a mídia vende por 

meio de imagens deslumbrantes e fantasiosas. Os produtos vendidos pela publicidade 

segmentam as pessoas que se sentem cada vez mais propensas a adquirir, mesmo sem ter 

condições para tal.  

O consumo exacerbado chega a um ponto que passa a dividir as pessoas por categorias, 

classificando-as e diferenciando-as socialmente, naqueles que podem e os que não podem 

adquirir, fazendo com que alguns se anulem e passem a acreditar que estão realmente 

comprando o que apreciam. Essas distinções se sobrepõem às estratificações etárias.  

As indústrias investem alto nessa faixa etária e lucram muito com vários 

produtos/serviços, de acordo com um levantamento recente com brasileiros com idade acima 

de 50 anos, feito pela Consultoria Escopo, especializada em estudos de geomarketing. “As 

projeções mostram que em 2013, eles gastaram algo em torno de 1 trilhão de reais - 34% do 

total gasto pela população inteira” (2014). A revista Exame (2015) destaca ainda que “o 
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envelhecimento do consumidor brasileiro tem levado muitos empreendedores a adaptar seus 

negócios para agarrar as oportunidades geradas pelo público de terceira idade.” 

 Por outro lado, há aqueles que não possuem condições financeiras para atenderem a 

essas mudanças que a mídia e a sociedade de consumo exigem, e se sentem excluídos. 

 

Se alguém não é ativo, não está envolvido em programas de rejuvenescimento, 

se vive a velhice no isolamento e na doença é porque não teve o 

comportamento adequado ao longo da vida, recusou a adoção de formas de 

consumo e estilos de vida adequados e, portanto, não merece nenhum tipo de 

solidariedade (DEBERT, 1999, p.35) 

 

 A partir do crescimento acelerado da população idosa brasileira, as empresas e a mídia 

transformaram os idosos em alvo de propagandas e mercadorias exclusivas para esse segmento. 

A mídia tem aberto espaço para campanhas nas mais variadas áreas do comércio voltadas essa 

faixa etária. Por exemplo, novos métodos de rejuvenescimento tem se constituído num mercado 

muito vantajoso. Uma pesquisa da Revista Isto é enfatiza que segundo o IMS Health, instituto 

que registra números e índices do mercado da saúde, “há uma crescente expansão do mercado 

mundial, em 2010, esses artigos movimentaram US$ 2,4 bilhões”. De acordo com o mesmo 

periódico, a Euromonitor International, empresa que acompanha a evolução do segmento, no 

Brasil, “os produtos pertencem à categoria dos suplementos alimentares, um setor estimado em 

US$ 400 milhões”.  

Os idosos passaram a fazer parte de inúmeras campanhas mercadológicas nas áreas de 

saúde, beleza, esporte e turismo, veiculadas principalmente, na mídia televisiva. Mesmo assim, 

e preciso reconhecer que essas medias veiculam imagens ambíguas sobre o idoso. De um lado, 

representados como pessoas saudáveis com poder aquisitivo para comprar o que quiserem, 

buscando melhorias para sua qualidade de vida e tentando prolongá-la ao máximo. A mídia dá 

visibilidade ao idoso e está tentando mostrar os ganhos do envelhecimento: os “bem” 

aposentados que buscam grupos de convivência, e estão ansiosos para suprirem suas 

necessidades de consumo, lazer, recreação, estética, sexo e cultura. Por outro lado, outro perfil 

se contrapõe ao primeiro: aquele velho sem dinheiro para seu sustento e de sua família, 

dependente do Estado para se manter quando após a saída do mercado de trabalho. Esses idosos 

vivem uma espécie de exclusão total da vida produtiva, já não possuem mais as condições 

necessárias para se manter dentro dos padrões ordenados pela sociedade de consumo que exige 

implicitamente que não se envelheça. 

 Neste contexto, o termo midiático gerontolescência, é um exemplo de como a 
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sociedade e suas mídias passam a tratar os idosos e eles, por sua vez, a tentarem se tornar aquilo 

pelo que foram nomeados. Os gerontolescentes ou envelhescentes querem e são, em parte, 

obrigados a desejarem envelhecer com saúde e qualidade de vida, pois na representação do 

idoso, a saúde é primordial; a sociedade e a mídia exigem, por isso que os idosos pratiquem 

esportes, se integrem aos grupos de convivência para não sentirem solidão e serem aceitos. 

 

Grupos da terceira idade e grupo focal 

O modelo inspirado no exemplo das instituições francesas foi implantado em várias 

partes do mundo. No Brasil a partir de 1980 foram desenvolvidas ações de extensão 

universitária com idosos, visando contribuir para o envelhecimento “ativo” promovendo os 

grupos de convivência. A proposta desses grupos é criar um espaço onde se reúnem 

profissionais capacitados, acadêmicos e idosos.  

Na UFMT, o programa Universidade Aberta à Terceira Idade/Grupo Reviver foi criado 

em 1997 como atividade de extensão destinada a pessoas com idade a partir de 50 anos de 

ambos os sexos e composto inicialmente por 45 idosos oriundos de Barra do Garças e cidades 

vizinhas. Com a inexistência de outras instituições que atendessem a essa faixa etária na região, 

a adesão ao grupo foi incrementada rapidamente atingindo em menos de um ano 75 pessoas.          

 Considerando a prevalência de mulheres no grupo, definimos que os sujeitos desse 

estudo seriam idosas com idade com faixa etária entre 60 a 89 anos que pertenciam ou 

pertenceram ao Grupo Reviver - Terceira Idade/CUA/UFMT. Para a construção do grupo focal, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com três idosas. Tal procedimento contribuiu para 

aproximação com os sujeitos pesquisados que se somaram a outras cinco idosas no grupo focal 

realizada posteriormente às entrevistas.  

O grupo focal é uma técnica de coleta de dados baseada nas interações. E um 

procedimento que vem sendo cada vez mais utilizada. Neste caso, reúnem-se pessoas para 

discutirem um tema de pesquisa, partilhando suas experiências, vivências, seus modos de ver, 

de pensar e de avaliar determinado assunto interagindo entre si. Não se trata de uma entrevista 

“coletiva” e, no caso deste trabalho, buscamos abordar como as idosas negociam os sentidos do 

envelhecimento e interpretam as mensagens a elas destinadas. 

 O encontro com as idosas ocorreu em novembro de 2014 durante três horas na cidade 

de Barra do Garças e foi conduzido pelos autores deste trabalho. As interações foram registradas 

integralmente com uso de filmadora em tripé, sem iluminação artificial. Para garantir o registro 

do encontro, utilizou-se ainda um gravador digital. As imagens e o áudio possibilitam, além da 
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decupagem, a apreensão de aspectos como tais como: a linguagem corporal, os gestos, o 

silêncio, as divagações, as variadas expressões. Para Cruz Neto (2003, p.63) “essa técnica de 

documentação que lida com planos de imagem e da comunicação, vem sendo cada vez mais 

difundida”. 

As gravações foram transcritas por uma pessoa externa ao grupo. Além disso, foram 

utilizadas anotações feitas pelos moderadores para auxiliar no entendimento das expressões e 

na análise de sentido das falas das participantes. Antes do início do procedimento de coleta de 

dados, houve ainda, o comprometimento formal na preservação do anonimato dos participantes 

do estudo via Termo de Livre Esclarecimento e Consentimento (TLEC). Como a pesquisa faz 

a utilização de imagens dos participantes do projeto, foi incluído no próprio termo um item para 

autorização para uso das imagens colhidas. O tempo de realização das exposições do Grupo 

Focal correspondeu na totalidade a aproximadamente uma hora. 

 

Envelhecendo com qualidade de vida e consumindo   

 Cada uma das mulheres iniciou sua apresentação relatando onde nasceu e como chegou 

até a cidade e ao grupo Reviver. Na velhice, a solidão pode ser em certos casos  problemática, 

especialmente diante do fato de que muitas participantes são provenientes de outras cidades ou 

estados e a maioria é viúva.  Muitas já perderam seus esposos, moram sozinhas ou com os 

filhos. O grupo é composto por idosas oriundas do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato 

Grosso, Santa Catarina e de estados do Nordeste. 

 As pausas nos diálogos se encontram carregadas e emoção. Na fala de M.M, a primeira 

pausa na sua fala ocorreu seu ao mencionar a perda do esposo. Sua expressão facial se encheu 

de tristeza e uma profunda melancolia também ao relembrar o recente falecimento do filho mais 

velho em um acidente de carro. E em seu relato, ela compartilha com o grupo o seu sofrimento 

materno, como se pedisse apoio, um ombro amigo para aplacar a sua intensa dor. As demais 

presentes no grupo focal se solidarizam com M.M. Apesar de serem de outras cidades e já terem 

perdido maridos e filhos em Barra do Garcas, muitas encontraram no grupo uma rede de 

socializacao na cidade matogrossense e nao tem interesse em deixar o municipio e regressarem 

para a cidade natal. 

As relações estabelecidas intragrupo, o clima de amizade, companheirismo e apoio 

mútuo fez com que elas interagissem bem e era perceptível o respeito que tinham entre si, 

especialmente com as integrantes mais idosas, por exemplo. O tempo de vida e a experiência 

decorrente são valorizadas. Durante algumas falas da integrante mais velha C. (96 anos), 
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relatando fatos ocorridos há muito tempo, o grupo não interrompia, não ria e nem criticava as 

narrativas quando algumas vezes a idosa divagava. Percebemos que elas nutrem um profundo 

respeito pelas integrantes mais velhas, mas um dos aspectos também valorizados entre elas é a 

lucidez. Em alguns momentos pudemos perceber que elas se entreolhavam quando uma 

participante "esquecia" dados ou "confundia" datas. A diferença entre elas se instaura pelo 

domínio dos aspectos cognitivos que cada uma tem.  

Neste sentido, a liberdade é um valor positivo. As participantes do grupo buscam se 

apresentar como sujeitos autônomos e independentes que possuem ainda plena capacidade de 

realizar as tarefas diárias com o mínimo de ajuda dos familiares. Neste caso, ao se auto 

representarem com tais características, pode-se inferir que tais capacidades sejam também 

valorizadas em outros setores sociais, como a mídia, a medicina, a família. Elas relatam que 

geralmente cuidam dos seus afazeres, do seu dinheiro, dirigem, fazem compras e, para elas, o 

consumo é mais do que somente comprar, pois elas afirmam que saindo de casa para consultar 

preços, ainda aproveitam para dialogar com outras pessoas.  

 

(GP) F. - “Vó, o que você vai fazer no supermercado?”, “Uai vou passear, eu 

não visito ninguém eu visito o supermercado” (risos), se eu tiver que ir duas 

vezes eu vou, chego lá encontro alguém, converso pepepe, chego em casa já 

fiz minha ação social, conversei com alguém. Gente é tão bom! Então sai, não 

precisa depender dos outros pra sair. 

 

As integrantes se diferenciam dos “outros” idosos quando se referem a maneira com 

eles são tratados pelas famílias e se penalizam com o abandono dos demais em asilos ou casas 

de apoio. 

 

(GP) M.J - Ali tem muitas pessoas ali que são abandonadas pela família e são 

gente de posses e que deixam os coitado lá e que não...Nunca foram lá (pausa). 

Nunca, eu já fui várias visitas ali, a gente vai ali dá dó viu, dá dó. 

(GP) M.J – [...] eu acho um absurdo pessoas que tem posses abandonar uma 

pessoa idosa, às vezes não era tão idosa na época que abandonou. Tem uns 

que sonham em ver algum parente e eles não aparecem. 

(GP) C. - Nós fomos uma vez numa senhora que tinha três filhos, uma 

professora, numa casa boa e tudo e nós subimos pra lá e chegamos lá ela tava 

perto de dois tanque e um meninozinho. Ela dizia assim: “Ô gente não deixa 

eu ir não, eu ainda tomo banho e ainda lavo a minha roupa” e eu quase chorava 

com ela [...] O modelo propagado pelos meios de comunicação busca reforçar 

a lógica do consumo apontando para uma realidade construída onde o velho é 

estimulado a consumir os novos produtos do comércio. A interacao com outras 

pessoas ainda e apontada como beneficio do consumo para essa faixa etaria. 

As idosas foram aos poucos apontando as formas como elas se relacionam 

com os apelos da mídia para o idoso consumir. Em alguns casos, elas 
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rechacaram a ideia de que sao influenciadas pelas midias e desconfiam de suas 

estrategias.  

(GP) F. Eu compro o que eu quero o que eu preciso e o que eu gosto. Tem 

nada a ver [a influência]. Chego lá, olho, procuro. Uma coisa que eu também 

não olho se lá é mais caro, lá é mais barato. Eu olho e quero comer aquilo, eu 

quero, não interessa o preço, é aquilo que eu vou querer, eu pego, levo, pronto, 

cabo. Ninguém me influencia a comprar alguma coisa ou vai comprar tudo ou 

vai comprar aquilo outro. Não, vou comprar o que eu quero! O que eu gosto 

o que eu sinto vontade.  

 

 No entanto é preciso ponderar tais afirmações de que a mídia estaria completamente 

fora do campo de influência sobre o consumo como elas afirmam, uma vez que elas também 

consomem produtos de determinadas marcas que são publicizados. Quando indagadas quais 

são suas preferências em relação ao consumo midiático, umas afirmaram que assistem novelas, 

outras preferem noticiários ou programas de saúde, conforme transcrevemos as falas a seguir  

 

(GP) F. – Noveleira.  

(GP) M.J – Eu quando eu acordo a primeira coisa que eu faço é ligar rádio, 

porque eu quero vê as notícias do que aconteceu a noite né. Aí eu ligo o rádio 

no Edson Ramos assisto, aí da a hora de eu fazer minhas atividades aí eu 

desligo, vou pra rua e de noite eu vou vê a novela, mas só as novela mesmo, 

porque tem vez que aí meu Deus na televisão quase que vê o sangue desce de 

tanta tragédia, antigamente a televisão distraia hoje em dia a televisão só da 

depressão. 

 (GP) M.J – O rádio é só de manhã, eu gosto de ver  as notícias. 

(GP) M.M – Quase não assisto rádio, porque na televisão gosto das novelas 

né e agora tô assistindo o programa da tarde aqueles gordo que tão lá 

emagrecendo (risos). Aí não perco de jeito nenhum (risos) 

 

Para as participantes do grupo é importante sempre ter algo para fazer, se sentir útil, e 

essa é uma maneira que encontraram para resistir às limitações das representações sociais, uma 

forma de tentar não envelhecer. Afinal é a partir dos trabalhos, dos afazeres que elas se sentem 

vivas. Percebemos que a partir da fala de algumas idosas no grupo focal, elas buscam 

afirmarem-se como ativas, não querendo parar e continuar a trabalharem.  

  

(GP) C. - Pra mim é assim, quanto mais anos passa, mais serviço aumenta, 

aparece mais serviço pra mim, nem que seja uma oração, uma coisa assim, o 

que eu posso fazer eu faço.  

 

  As participantes dizem ainda que hoje elas tem uma grande necessidade de fazer 

novos amigos, de crescimento pessoal, de buscar de novas informações sobre saúde e possuem 

uma postura positiva em relação ao envelhecimento, apesar de não se considerarem velhas. 
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(GP) M.J – Antes a minha vida era só trabalho (pausa). Só trabalho, 

trabalhava no colégio, trabalhava em casa. Era só trabalho, só trabalho, 

nunca tinha tempo pra mim, nunca. [...] agora só tem um dia que eu paro em 

casa que é a segunda-feira, porque de terça a sexta eu tenho atividade. 

(GP) M.M – Eu também, minha vida era meia parada eu tinha, tinha atividade 

na igreja né, participava do coral e tudo, mas depois que a Gláucia conversou 

com a Leia e tudo lá e eu comecei a participar, aí sim, aí mudou. Mudou, todo 

mês tinha aquelas atividades lá na faculdade aí eu gostei muito e por isso que 

eu falei que podia continuar aquelas atividades lá de novo. 

(GP) F. – Aposentei, vim e fiquei na fazenda. Na fazenda trabalhava no 

escritório, e vindo de lá pra cá já comecei entrar nessa atividade, nessa coisa 

toda. Já entrosei em grupo, já ia pra Água Quente, já vinha pra cá, já emendei 

com a Nara, contigo lá na Água Quente me encontrei e vim. 

 

Elas também relataram que após a entrada no grupo da terceira idade, melhoraram a 

saúde física e a autoestima (que consideram valores importantes). São idosas com agendas 

cheias, com o tempo preenchido por diversas atividades e que adquiriram uma visão mais 

positiva diante da vida. Elas sempre têm algo para fazer, querem se sentir úteis de qualquer 

forma, pois acreditam que é uma maneira de resistir à estagnação das representações sociais da 

velhice, uma forma de não envelhecer. 

 

(GP) N. Eu, graças a Deus (pausa) sou bem fisicamente né, mas eu vejo 

pessoas que ai com 30, 40 anos vão caminhar aí hoje eu tô com dor aqui, ai tá 

me doendo não sei aonde né. Claro é (pausa) é uma sorte que eu tenho né, 

porque eu tenho um físico bom 

(GF) MJ. Nossa eu mesmo quando vou pra Recife que todo ano eu tenho essa 

viagem, porque meus familiares são de lá, mas parece que* eu lá, eu não tô 

vivendo, entendeu? Quando eu fico afastada, assim, das Águas Quentes, das 

atividades aqui, meu Deus do céu, eu fico contando os dias da semana, sábado 

e domingo pra mim  já é sufoco ficar em casa.  

(GF) F.  A gente vem rejuvenescer, o grupo é reviver, além de reviver, 

rejuvenescer com essa nossa atividade, não paramos, eu digo dia algum, nós 

sempre estamos com alguma coisa pra fazer, a gente não tem tempo de se 

sentir velha, a gente não tem tempo de ver o tempo passar a gente age o dia 

inteiro. 

 

Considerações finais  

  Considerando a afirmação Simone de Beauvoir (1990, p. 17)  - “a velhice não é 

um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um processo - reforçamos a necessidade 

atenção com a população idosa, pois a velhice não é simplesmente o fim. O aumento da 

população idosa impõe a capacitação de profissionais, verbas para a saúde e ações planejadas. 

Apesar dos grupos de terceira idade não serem a melhor solução, mas efetua uma mudança de 

comportamento, na maneira de o idoso ver própria a vida e a sociedade.  
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  Um dos maiores medos da pessoa idosa é a solidão que sempre causa fragilidade e 

insegurança. Mas o aumento da expectativa de vida do idoso é um elemento motivador e talvez 

essa seja uma das explicações para a permanência destes grupos de convivência. A realização 

do grupo focal permitiu, pela interação, que as respostas fossem redimensionadas pelo próprio 

grupo com a mínima interferência dos moderadores. Notamos que o grupo estava desde o 

princípio motivado e interagiu num processo dinâmico e produtivo permitindo que a técnica 

alcançasse os objetivos propostos. 

 Destacamos que os sujeitos deste estudo representam uma parte crescente da população 

brasileira cada vez mais impelida a considerar-se mais jovem e ativa. Há, porém outros aspectos 

que precisam ser levados em conta, grande parte dos idosos brasileiros não são tão 

privilegiados, se encontram à margem da sociedade, pois suas vidas pioraram financeiramente 

após a aposentadoria. Sentem-se inúteis, não sabem lidar com o preconceito que ronda essa 

faixa etária, não conhecem seus direitos, são desinformados, sofrem violência doméstica, são 

frequentemente discriminados pela sociedade. O desrespeito também está presente no estímulo 

exagerado ao consumo, onde a mídia preocupa-se somente em vender os produtos, não 

permitindo que o idoso - o seu mais novo consumidor, se aceite e queira envelhecer de maneira 

natural.  
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Resumo 

A partir de uma perspectiva sócioconstrucionista e feminista, o presente artigo pretende discutir 

o modo como as práticas discursivas veiculadas na mídia apresentam modelos ideais de corpos 

femininos como padrões a serem desejados e buscados. Apresentando os diversos 

investimentos e cuidados com o corpo da mulher como práticas saudáveis, embasados na prática 

do healthism, acredita-se que tais discursos difundidos pelas diversas mídias expõe, legitimam 

e defendem padrões estéticos femininos.  

. 
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A Cultura Somática Contemporânea 

Ao analisarmos os processos históricos que nos conduziram ao que chamamos hoje de 

pós-modernidade77, é possível perceber a centralidade que os aspectos corporais ocupam na 

cultura contemporânea. Aspectos relacionados aos avanços tecnológicos, ao fortalecimento das 

micropolíticas, a valorização do presente, a implosão do consumo, dos fatores estéticos e 

afetuais, convivem lado a lado com uma cultura somática, que tem na materialidade um espaço 

privilegiado de autoconhecimento, suposta liberdade de ação e fonte de prazer.  

Desde meados da década de 1960, pode-se considerar que o corpo passou a ser visto 

definitivamente como fenômeno histórico, social e cultural, objeto de representações e 

imaginários, principalmente com o surgimento de movimentos como o feminismo, a “revolução 

sexual”, a expressão corporal, a body-art e a crítica do esporte. Estes fenômenos prenunciavam 

a crescente tendência de valorização do corpo enquanto posse e atributo do sujeito. 

Segundo Sant’Anna (2001), o destaque do corpo nesta nova configuração social, 

cultural e científica permite levantar hipóteses de que este passou a ser reconhecido como um 

                                                 
74  Trabalho apresentado no GT 7 – Corpo, Subjetividade e Gênero do VII Seminário de Mídia e Cultura –– 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015.  
75 Doutoranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Mestre em Comunicação, Mídia e 

Cultura pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Professora efetiva do curso de Relações Públicas da UFG. 

Email: flaviamartins21@gmail.com. 
76 Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP, professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUC-

GO, orientadora do trabalho. Email: esinel@uol.com.br 
77 A pós-modernidade seria "uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, 

identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas 

ou os fundamentos definitivos de explicação" (EAGLETON, 1998, p. 7). 
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território78 a ser explorado, lócus de exercício da liberdade individual e a melhor forma de 

concretização da identidade. Ao estudar a corporeidade, parte-se da concepção do corpo como 

construção simbólica e social, e não como mera realidade biológica; portanto, objetiva. Na 

contemporaneidade, o corpo tende a ser considerado também como lugar privilegiado da 

subjetividade.  

Para Kehl (2004, p. 175), o corpo “é ao mesmo tempo o principal objeto de investimento 

do amor narcísico e a imagem oferecida aos outros - promovida, nas últimas décadas, ao mais 

fiel indicador de verdade do sujeito, da qual depende a aceitação e a inclusão social”. Apesar 

de todas as promessas, o aspecto corporal guarda paradoxos entre a libertação do sujeito e sua 

repressão ou controle social, conforme aponta o movimento feminista. 

A partir destas afirmações é possível definir, conforme defende Susan Bordo (1997), 

que o corpo é um agente social e cultural, não apenas um “texto da cultura”.  

 
É também, como sustentam o antropólogo Pierre Bourdieu e o filósofo Michel 

Foucault, entre outros, um lugar prático direto de controle social. [...]. Nossos 

princípios políticos conscientes, nossos engajamentos sociais, nossos esforços 

de mudança podem ser solapados e traídos pela vida de nossos corpos — não 

o corpo instintivo e desejante concebido por Platão, Santo Agostinho e Freud, 

mas o corpo dócil e regulado, colocado a serviço das normas da vida cultural 

e habituado79 às mesmas (BORDO, 1997, p. 19-20). 

 

O controle dos corpos e as relações de poder que se estabelecem por meio destes, foi o 

ponto central de várias obras de Foucault (1977; 2003). As reflexões do autor, seja sobre os 

poderes e tecnologias disciplinares ou pela gestão da vida por meio do “biopoder”, permitiram 

compreender que por meio do corpo se manifestavam os poderes e saberes que regiam as 

sociedades modernas, sendo o corpo disciplinado, produtivo e útil seu principal alicerce. Ao ser 

disciplinado o sujeito acaba envolvido pela forças dominantes e pode colaborar com sua própria 

dominação, ao vigiar o outro e aceitar a vigilância sobre si, segundo Foucault (1977). 

Segundo Lipovetsky (2004, p. 20), na atualidade os mecanismos de controle dos 

indivíduos não desapareceram, mas se readaptaram, “abandonando a imposição em favor da 

comunicação”. O que significa dizer que a mídia por diversas vezes assume o papel de 

reguladora da vida em sociedade, ditando comportamentos corretos e desejáveis, 

principalmente no que se refere aos cuidados com o corpo, cuidados estes que são sempre 

                                                 
78 Aqui considera-se o conceito de território ligado às questões de poder, tal qual a proposta dos estudos 

geográficos. 
79 Os conceitos de poder disciplinar e habitus, de Foucault e Bourdieu, os quais a autora faz menção, serão melhor 

discutidos posteriormente na proposta de fundamentação teórica. 
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acompanhados por uma atitude de consumo. Quer ser bem aceito socialmente? Esteja dentro 

dos padrões corporais aceitáveis que lhe são apresentados. Dificilmente a moda e o fitness 

teriam ganho tamanha amplitude se não contassem com a mídia para “educar” os indivíduos 

para tanto.  “O corpo torna-se objeto de constantes cuidados e pedagogias que sobre ele incidem 

e estão voltadas, ora para civilizá-lo, ora para ensiná-lo a ser útil e higiênico, ora para sexualizá-

lo e erotizá-lo” (SOARES, 2001, p. 112). 

Neste cenário, encontra-se principalmente o corpo da mulher e as tentativas midiáticas 

de controle de sua identidade. Para Bordo (1997) há a disseminação de um ideal sempre mutante 

de feminilidade voltado à homogeneização e ao “aperfeiçoamento” corporal que estimulam a 

autovigilância.  

 
Por meio de disciplinas rigorosas e reguladoras sobre a dieta, a maquiagem, e 

o vestuário — princípios organizadores centrais do tempo e do espaço nos dias 

de muitas mulheres — somos convertidas em pessoas menos orientadas para 

o social e mais centradas na auto modificação (BORDO, 1997, p.20).     

 

As imagens mais cultuadas de corpos adeptos dessa cultura somática são geralmente 

dos corpos femininos (certamente justificados por seu maior rendimento erótico), e são tão 

perfeitos e invariáveis que parecem cobertos de verniz (SANTAELLA, 2004). São corpos sem 

rosto, uma vez que se igualam, se padronizam: “o mesmo olhar sob o mesmo tipo de 

maquiagem, os mesmos lábios enxertados como manda o ideal de sensualidade do momento, o 

mesmo tamanho de sorriso, as mesmas poses, a onipresença da quase nudez, a nudez sem estar 

nua” (SANTAELLA, 2004, p. 129). 

 O discurso sobre o que é ser mulher na atualidade está totalmente atravessado pelas 

definições do ideal de corpo feminino contemporâneo. Não que não o tenha sido em outros 

momentos históricos e que também que a masculinidade não esteja sob os poderes e dominações 

difundidos na atualidade, mas talvez este seja o momento mais evidente no qual a mulher é 

amplamente reduzida aos seios “turbinados”, a uma pele impecável, à “barriga negativa”80, à 

um “glúteo na nuca”81. Ao internalizar, aceitar e almejar tais reduções, a mulher estaria aderindo 

a “ilusão de cumprir, através do corpo, às exigências contraditórias da premissa contemporânea 

da feminilidade” (BORDO, 1997, p.26). 

                                                 
80 Redução máxima de gordura localizada no abdômen.  
81 Jargão muito utilizado atualmente pelos personal trainers e adeptos das academias, que refere-se ao fato de 

“trabalhar” exaustivamente os músculos do glúteos a fim de que eles se elevem ao máximo. Algumas academias 

e blogs ligados a exercícios físicos até mesmo intitulam assim projetos de malhação. 
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 Segundo Bourdieu (2010), tais premissas se sustentam por trás de todo um aparato de 

saberes e poderes simbólicos, constituídos pela enunciação e promotores de relações de poder. 

Para o autor, o poder simbólico é esse “poder quase mágico, que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário” 

(BOURDIEU, 2010, p.14). No caso do gênero feminino, esse poder simbólico que alimenta e 

reverbera os ideais de corpo contemporâneo, se exerce a partir do momento em que é 

“reconhecido” como algo do qual não haveria como fugir ou optar por outra coisa82. A partir 

desse ponto é que se pode falar que, ao dominar as subjetividades femininas e a gestão de seus 

corpos, o poder simbólico dos ideais estéticos (e de identidade feminina) na atualidade, se torna 

gerador de uma “violência simbólica” (BOURDIEU, 2010) contra a mulher, traduzida em uma 

dominação “consentida” por entender que as normas e as crenças partilhadas constituem-se de 

modo natural e, portanto, devem ser aceitas e seguidas. 

 Hoje os espaços midiáticos mais diversos tornam-se lócus de criação e difusão do ideal 

feminino. Entendidas como “sistemas simbólicos” (BOURDIEU, 2010), estas atuam no sentido 

de legitimar o discurso dominante, ampliando o alcance e o reforço da máxima do corpo 

perfeito. 

 

Não nos dizem mais como é uma “dama” ou em que consiste a feminilidade. 

Em vez disso ficamos sabendo das regras diretamente através do discurso do 

corpo: por meio de imagens que nos dizem que roupas, configuração de corpo, 

expressão facial, movimentos e comportamento são exigidos (BORDO, 1997, 

p. 24). 

 

 Algumas estratégias são utilizadas para legitimar a dominação e os padrões difundidos 

por meio do discurso do corpo. Estas dão credibilidade às informações veiculadas e auxiliam 

no processo de aceitação da “naturalidade” da lógica das relações de poder. Dentre as mais 

utilizadas, estão a apresentação de exemplos a serem seguidos e o reforço do discurso por 

especialistas.  

Assim como Bordo (1997) esclarece, os sistemas simbólicos utilizam modelos de 

sucesso no autocontrole e autogestão dos corpos geralmente encarnados por celebridades, 

atrizes, top models, mas também por mulheres comuns, que demonstram que só não atinge o 

ideal de corpo preconizado, a mulher que não se dedica, que não tem força de vontade, valores 

                                                 
82 Não pretende-se defender que não há possibilidades de resistência, apenas explicar a lógica que sustenta as 

ideologias e o poder simbólico. 
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morais ou amor próprio suficiente83. Mais do que uma questão estética, atingir a forma corporal 

desejada tornou-se uma questão ética. 

 Desse modo, se formam as “bioidentidades” (ORTEGA, 2008), que sustentam a 

formação de sujeitos peritos na autovigilância e no governo de seus corpos. A manutenção 

destas bioidentidades exige sacrifícios de tempo, dinheiro e dor, práticas ascéticas 

contemporâneas que possuem no próprio corpo padrão o fim último e justificativa de todas as 

privações e desejos. O fracasso nessa missão é gerador de distúrbios ambíguos: do mesmo modo 

que fazem surgir distúrbios como a anorexia e a bulimia, fazer crescer os índices de obesidade 

e depressão. 

 Assim como os testemunhos de sucesso divulgados (e por consequência os de fracasso 

indiretamente condenados), a cultura somática utiliza da fala de especialistas como autoridades 

para reforçar o discurso das normas a serem seguidas para não estar fora dos padrões de beleza. 

Não é raro observar nas revistas femininas o discurso médico/biológico/científico que difunde 

as vantagens dos cuidados relegados ao corpo. Cada vez mais esse discurso se constrói sobre o 

aspecto da saúde, transformando mesmo as práticas e objetivos meramente estéticos em 

justificativas para um corpo saudável. O imperativo da saúde, também chamado de 

“Healthism”, justifica-se, pois: 

 

a saúde tornou-se não só uma preocupação; tornou-se também um valor 

absoluto ou padrão para julgar um número crescente de condutas e fenômenos 

sociais. Menos um meio para atingir outros valores fundamentais, a saúde 

assume a qualidade de um fim em si. A boa vida é reduzida a um problema de 

saúde, da mesma maneira como a saúde se expande para incluir tudo o que é 

bom na vida (CRAWFORD, 1980, p.381 apud ORTEGA, 2008, p. 31). 

  

 Tendo em vista tal contexto, alguns questionamentos surgem a respeito da temática: até 

que ponto os padrões meramente estéticos são difundidos como padrões de saúde? É possível 

perceber a premissa do healthism nas publicações impressas e digitalizadas que visam educar a 

mulher para a autogestão de seu corpo? De que forma esses sistemas simbólicos e esses 

discursos de poder sobre o corpo da mulher podem ser analisados sob o viés das teorias 

feministas? Quais as práticas discursivas constroem a categoria do corpo saudável? Esses 

discursos poderiam ser entendidos de fato como uma violência simbólica à mulher? 

 

                                                 
83 Neste sentido atua a revista “Sou Mais Eu”, da Editora Abril, que sempre apresenta na capa supostas histórias 

de superação das próprias leitoras. 
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As Práticas Corporais No Brasil 

 

“A perfeição só existe para consolar da infelicidade e não para que seja 

realizada, o que seria uma infelicidade ainda maior” (LE BRETON, 2007, 

p.222) 

 

A obsessão pelo corpo perfeito, lipoaspirado, siliconado, malhado, magro e bronzeado 

e a sua aceitação de modo natural, sustentada pelo imperativo da saúde, dificultam o 

questionamento dos padrões e ideais de beleza feminina, e tem como efeito, nas palavras de 

Susan Bordo (1997), um “recuo político” do feminismo contemporâneo. A autora até mesmo 

elabora uma crítica ao movimento, afirmando que “só o estudo das representações culturais 

isolado de considerações sobre sua relação com a vida prática dos corpos pode obscurecer e 

induzir ao erro” (BORDO, 1997, p. 35). Desse modo, se faz necessário analisar as práticas 

corporais difundidas por meio dos enunciados midiáticos e sua produção de sentidos, bem como 

os possíveis efeitos dessas enunciações nas falas das leitoras. Espera-se assim colaborar de 

modo mais prático para a desconstrução de modelos que subjugam simbolicamente as mulheres 

contemporâneas e as reduzem aos aspectos físicos de sua existência. 

A valorização da “boa forma” corporal parece ser ainda mais preocupante para a mulher 

brasileira. Segundo pesquisa da International Health Racquet & Sportsclub Association 

(IHRSA)84, realizada em 2012 sobre o mercado fitness, o Brasil sozinho é responsável por mais 

da metade do número de academias na América Latina. Além disso, o número de cirurgias 

plásticas com fins estéticos aumentou 141% nos últimos quatro anos entre jovens de 14 a 18 

anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica85. Entre as práticas mais 

comuns estão a lipoaspiração e o implante de silicone nas mamas. 

 Tais dados impressionam pelos quantitativos e colocam o Brasil no topo do ranking dos 

países que mais “investem” no corpo. Servem também para exemplificar o quanto a 

corporeidade se tornou um fim em si mesma, e o quanto o imperativo do corpo esteticamente 

perfeito se torna uma realidade, especialmente entre as mulheres jovens. Estes são apenas 

alguns exemplos de práticas corporais que ganham cada vez mais espaço na atualidade, dentre 

as quais poderiam ser citadas também a indústria cosmética e farmacêutica (prevenção de riscos 

estéticos, potencializadores de resultados corporais, estimulantes, etc), as práticas esportivas, 

terapias estéticas, grupos de discussão sobre cuidados corporais, dentre outros.  

                                                 
84 Disponível em: <http:// www.ihrsa.org/club-resources/> . Acesso em: 14 jun. 2014. 
85 Disponível em: <http://www2.cirurgiaplastica.org.br/numero-de-cirurgias-plasticas-entre-adolescentes-

aumenta-141-em-4-anos/> . Acesso em: 05 out. 2013. 

http://www.ihrsa.org/club-resources/
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/numero-de-cirurgias-plasticas-entre-adolescentes-aumenta-141-em-4-anos/
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/numero-de-cirurgias-plasticas-entre-adolescentes-aumenta-141-em-4-anos/
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Percebe-se que, por estarem muitas vezes envoltos na premissa do healthism, as práticas 

corporais apregoadas pela mídia feminina como caminho para corpo ideal ainda não foram 

suficientemente exploradas pela pesquisa científica, principalmente no que se refere às relações 

de poder e saberes engendrados por elas na dominação dos corpos. 

  

Estudos Feministas, O Corpo Feminino E O Poder Simbólico 

Sem dúvida, os estudos feministas são capazes de contribuir de modo bastante 

significativo para a reflexão e a crítica a respeito dos ideais de corpo contemporâneos. Partindo 

da reflexão de autoras como Butler (2003), é possível a contestação das naturalidades dos 

discursos. Ao questionar o sexo e o gênero enquanto “naturais”, Butler também contesta as 

características ditas como naturalmente femininas, o que permite repensar as atribuições de 

sentido feitas à mulher na cultura somática. 

 Butler (2003) reflete também sobre a constituição das identidades, que não podem ser 

entendidas como fixas e nem se sustentam sobre os dualismos tradicionais. Para a autora, as 

identidades sexuais e de identidades de gênero, por exemplo, são construídas socialmente e são 

investidas dos mais diferentes poderes discursivos. Para Bordo (1997) estes poderes discursivos 

sustentam uma dominância a partir de mecanismos de constituição e não de repressão, conforme 

defende a teoria foucaultiana. Os mecanismos de poder estariam então a moldar e multiplicar o 

desejo ao invés de reprimi-los (BORDO, 1997). A partir destes mecanismos é que, acredita-se, 

possa disseminar os padrões de beleza e saúde junto às mulheres e fazer com que elas os 

desejem e busquem realizá-los.  

 De certo modo, sempre foi uma bandeira das feministas questionar tais padrões que dão 

por fechadas as características possíveis e esperada das mulheres, mesmo que em momentos 

históricos anteriores. De acordo com Sant’anna (2005), a posse de beleza ou o desejo de 

embelezamento eram características próprias atribuídas à mulher já na década de 1950 no 

Brasil. Àquela época, “recusar o embelezamento denota uma negligência feminina que deve ser 

combatida” (SANT’ANNA, 2005, p. 129). A partir desse momento histórico, a prática do 

embelezamento deixa de ser um fenômeno coletivo, feito junto às amigas confidentes, e passa 

a ser um fenômeno de responsabilidade individual de cada mulher. 

 A partir dos anos de 1960 os discursos sobre a mulher, em especial os publicitários 

remetem ao prazer de “cuidar” do próprio corpo. “Embelezar-se é necessário não somente para 

conseguir um bom casamento, mas para cultivar o ‘prazer de se curtir’” (SANT’ANNA, 2005, 

p. 136). Segundo Sant’anna (2005), é a partir desses discursos que vão surgir, nas décadas 
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posteriores, a noção de que os cuidados corporais femininos precisam ser vistos como um 

prazer, e que se seria inadmissível a mulher se recusar a estes cuidados. Desde aquela época, 

até os dias atuais, revistas femininas e anúncios publicitários tornaram-se orientadores do 

embelezamento, e colocaram unicamente sobre a mulher a responsabilidade sobre de aparência 

física. 

 

Os conselhos de beleza apostam na necessidade de ser bela da cabeça aos pés, 

em todas as horas do dia e em todas as idades. E as fotografias publicitárias 

não deixam de mostrar partes do corpo cada vez mais íntimas, devidamente 

tratadas, depiladas, embelezadas. A vontade de ser ‘mulher livre’ rima como 

dever ser fotogênica para os outros e para si mesma, em todas as circunstâncias 

(SANT’ANNA, 2005, p.66). 

 

 Desse modo, se torna possível apropriar do conceito de poder simbólico de Bourdieu 

(2010). O autor nos permite entender os aparatos midiáticos como “sistemas simbólicos”, como 

instrumentos de comunicação e conhecimento, responsáveis por legitimar a dominação 

exercida por um grupo ou ideia. Enquadram-se aqui as diversas mídias que apresentam, 

legitimam e defendem o discurso dos padrões estéticos femininos. É a partir desse processo de 

disseminação e legitimação que surge a dominação entendida como “natural” e consentida pelos 

dominados, expressa na “violência simbólica” (BOURDIEU, 2010, 14-15). 

 

Healthism E O Imperativo Do Corpo Saudável 

Ao analisar os padrões corporais difundidos atualmente observa-se o status que o 

discurso médico/científico/biológico alcançou como legitimador das bioasceses. Não apenas as 

práticas corporais, mas todas as práticas sociais passam a ser resignificadas como práticas de 

saúde (ORTEGA, 2008). Até mesmo os dispositivos de poder são alterados pelo discurso do 

corpo saudável.  

 

Nas nossas sociedades, a comida ocupa o lugar da sexualidade como fonte 

potencial de ansiedade e patologia. O tabu que se colocava sobre a sexualidade 

desloca-se agora para o açúcar, as gorduras e as taxas de colesterol. Os tabus 

passaram da cama para a mesa (ORTEGA, 2008, 40-41). 

 

 Os objetivos femininos começam a se reduzir a modificações pontuais em seus corpos, 

que desejam ser, antes de tudo, saudáveis, mas principalmente atrativos ao olhar do outro. 

Tornam-se bastante comum os “projetos para o verão”, que visam eliminar de modo rápido, 

porém "saudável", os excessos de gorduras, as celulites ou flacidez, afinal, quem não quer estar 
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“com tudo em cima” na praia? Indagam as mídias femininas. “A mulher é, assim, separada viva 

de seu corpo convertida em material comutável de exposição e exibição sob o signo da beleza, 

da sedução e do princípio paradisíaco do prazer” (SANTAELLA, 2004, p. 130) 

 Um elemento importante apresentado pelo imperativo do corpo saudável está na gestão 

dos “riscos” corporais. O discurso do risco diz às mulheres que elas devem estar sempre atentas 

e vigilantes sobre sua corporeidade, a fim de evitar a menor das barreiras no caminho de busca 

do corpo perfeito e saudável. A gestão dos riscos que pôde há tempos ser fomentada pela 

medicina, encontra na expansão da tecnociência e da biologia moderna seu par ideal. Ao 

conhecer a probabilidade genética de determinado distúrbio corporal, ainda que não 

comprovada com exatidão por se tratar de uma simples probabilidade, as mulheres 

contemporâneas se colocam sempre a procura de uma nova droga que possa sanar suas possíveis 

consequências incomodas no corpo.  “A medicina deixa de tornar-se preventiva e curativa e 

torna-se preditiva” (SILVA, 2001, p.71).  

 

Considerações Finais  

Desse modo pode-se concluir que há vários enunciados e sistemas simbólicos e de poder 

envolvidos no discurso do corpo perfeito e na definição de mulher na atualidade. A difusão da 

autovigilância, do imperativo do corpo saudável e das bioasceses, parecem sustentar a violência 

simbólica que conduz as mulheres à busca obsessiva de se enquadrarem nos padrões utópicos 

de beleza. “A beleza e a elegância, visadas na origem, se reduziram a simples álibi para o 

exercício disciplinar quotidiano, obsessivo. Por reviravolta completa, o corpo transforma-se em 

objeto ameaçador que é preciso vigiar, reduzir, mortificar para fins ‘estéticos’ 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 151). 
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Tudo sobre minha mãe: um labirinto espanhol de identidades86 
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Resumo 

Falar de identidade enquanto elemento unificador e identificador é uma tarefa elementar na 

contemporaneidade. Os indivíduos estão cada vez mais fragmentados, são cada vez mais 

etéreos. As relações são curtas e baseadas numa autenticidade comprada. O ciclo de satisfação, 

de encontrar o seu lugar no mundo é cada vez mais uma tarefa árdua, porém necessária. Essa 

descentralização da identidade, bem como suas imbricações cm gênero e pós-moderno, os 

elementos que a ocasionaram e a forma como isso aparece no cinema do diretor Pedro 

Almodóvar.  

 

Palavras-chave: Identidade; gênero; pós-moderno; Pedro Almodóvar 

 

 

Introdução 

Pensar identidade hoje não está mais ligado à essência e sim uma relação. O surgimento 

(e desaparecimento) de várias realidades, as formas de pensar o conglomerado de informações, 

a transitoriedade, o deslocamento do tempo e espaço e a exacerbada individualização torna os 

indivíduos altamente conflituosos. 

Dois elementos são claros, perdemos a identidade pessoal, o que desemboca em um 

processo de perda também das “identidades” sociais, culturais e familiares. Essas perdas e os 

pontos de aportar dilaceram e provocam profundas rupturas nos indivíduos. Nossas divisões 

internas curvam-nos e correm-nos de forma inimaginável, ter um lugar no mundo não é mais 

um presente é, antes, uma obrigação que cobra centavo por centavo todas as vitórias. O que se 

tem são belas imagens formadas de cacos baratos. Uma ilusão. Um espetáculo de aparências 

mediados por imagens. 

O cinema, como tributária a realidade, leva para as telas o que a sociedade está cheia. 

Em um processo de explanação, crítica ou indagação, ele nos traz personagens que põem em 

cheque o que se acredita de si e dos outros e, através da licença poética, expurga nossos medos 

de encarar a realidade, para que possamos então ver o que realmente se é: seres falsos 

construídos as duras penas. 

                                                 
86 Trabalho apresentado no GT 7 – Corpo, Subjetividade e Gênero do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) 

– Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
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Pedro Almodóvar tem o poder especial de produzir isso tanto em âmbito espanhol 

quanto mundial. O diretor traz para tela películas desenquadradas, já um vestígio do marginal, 

e põe os espectadores de frente às personagens complexos e, até certo ponto, reais. Uma 

tentativa de mostrar, através de seus quadros multicoloridos, que todos são assim: fracos, 

fragmentados e em profundo conflito consigo e com os circunvizinhantes. Isso acontece 

especialmente em Tudo sobre minha mãe, um filme de 1998, que traz pra tela o que mais se 

teme, perder algo e se sobressair à perda. 

 

Identidade, um conceito! 

Etimologicamente, identidade é a junção de idem (que significa “o mesmo”) acrescido 

do sufixo “-dade” (um indicador de um estado ou qualidade), em suma, algo permanente, cuja 

função é identificar algo ou alguém. 

 Tratar de identidade hoje é trilhar um caminho de pedras, cujas flores são 

caleidoscópicas e num jogo de mostra e esconde revelam uma particularidade a cada novo 

capítulo, a cada novo autor. O propósito desse trabalho não é encontrar o pote de ouro no fim 

do arco-íris, antes, contudo, pretende levantar questionamentos e apontamentos a respeito de 

um conceito tão complexo, mas nem por isso menos importante para a organização da 

sociedade. 

 Para Stuart Hall (1996), houve, nos últimos anos, uma avalanche de discursos para tratar 

do conceito de identidade. Esse conceito de identidade tornou-se um prisma, através do qual, 

diversos aspectos da vida contemporânea são analisados.  

Anthony Giddens (2002), Bauman (2008) e Hall (2006) traçam paralelos e congruentes 

que desembocam nessa condição fragmentária da identidade contemporânea. Hall (2006), cuja 

forma de pensamento é mais peremptória, enumera três concepções de sujeito: sujeito do 

iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno.  

 Para ele, o sujeito do iluminismo “estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior”, centro esse que era “a 

identidade de uma pessoa” (HALL, 2006, p. 10-11), essa identidade apresenta a característica 

de elemento identificador e permanente que a etimologia da palavra remete, um ser que possui 

características próprias e elementos (comuns e compartilhados) que o identificam com algo ou 

alguém de forma permanente. 
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 Bauman (2008) vê esse processo como uma espécie de obrigação do Estado e da 

organização social em volta desse fenômeno. Ele cita Hegel, e seu discurso sobre zuhandenheit 

e vorhandenheit, como disponibilidade e ocorrência, respectivamente, e afirma que agora 

“nosso lugar na sociedade deixou de ser zuhanden para ser vorhanden”, ou seja, não nos é mais 

um presente, mas sim uma aquisição. A identidade, o porto-seguro, a afirmação de si é hoje um 

caleidoscópio com diversas nuanças que outrora foi instituída, única e permanente. 

 O segundo sujeito de Hall é o sociológico, que refletiu a “crescente complexidade do 

mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

autossuficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’”, as 

quais “mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que 

ele/ela habitava” (HALL, 2006, p. 11). 

 Aqui começamos a perceber uma singela diferença: enquanto o sujeito do iluminismo 

possui uma identidade nata e instituída, o sujeito sociológico é uma constituição de vários 

elementos que o cercam. A cultura e a sociedade estabelecem uma relação de fim e meio, que 

imputam no indivíduo o que lhe cabível ou não, tornando-o um fruto do meio e das interações 

simbólicas as quais ele se envolve ou é envolvido. 

 Herbert Blumer (1969) traz o homem como um organismo agente, que através das suas 

ações torna-se um eu-objeto, constituído e emergente a partir das suas relações com as coisas, 

símbolos e pessoas. Assim, o ser humano, como possuindo um eu – pode ser um objeto de sua 

própria ação. O eu-objeto emerge da interação social com outras pessoas.  

 Tornar-se um eu-objeto tornou-se uma condição. É preciso escolher com quem ter 

relações, onde essas relações levarão, quais os caminhos seguir depois disso, ou seja, uma 

imposição de escolhas. É preciso escolher! São várias escolhas e nenhuma delas parece certa. 

 Os sinais outrora determinados pela família, grupos sociais ou fé não existem mais e 

quando existem não são convincentes. O que antes era dado tornou-se uma tarefa. Quem eu sou 

no mundo? Quem eu devo me tornar? Pra responder a essas perguntas o indivíduo sociológico 

tem algumas proposições que envolvem os mundos/culturas em que habita, identidades que 

constituem a si mesmo e interesses fisiológicos e sociais. 

 O sujeito aqui, diferente do sujeito do iluminismo, não é uni, mas o contrário. O seu eu 

é constituído de várias identidades dentre as quais algumas são tão distintas que chegam a ser 

conflitantes e “estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e 

institucionais” (HALL, 2006, p. 13). 



 

 

 

225 

 Essa condição contemporânea aliada ao processo pelo qual passou o sujeito sociológico 

desemboca no sujeito pós-moderno, segundo o autor. Esse sujeito não possui uma identidade 

fixa e imutável como do sujeito do iluminismo, nem tampouco possui uma identidade formada 

pelas interações com outras pessoas. Agora a identidade é uma “celebração móvel”: utilizada e 

trocada mediante as representações e interpelações nos sistemas culturais que nos constituem e 

rodeiam (HALL, 1987). 

 Christopher Lasch (1984), citado por Bauman (2008, p. 189) é ainda mais categórico. 

Segundo ele, “as ‘identidades’ buscadas nos dias de hoje devem ‘poder ser adotadas e 

descartadas como uma roupa’”, sendo a identidade, portanto, uma escolha que, quando 

escolhida livremente, “‘não implica em compromisso e consequências”, mas sim “uma 

abstenção de escolha”.  

O grande anseio que nos perpassa é escolher uma identidade que, de certa forma, seja 

reconhecida e, mais ainda, fazer uma escolha que não aniquilem outras possíveis escolhas, 

afinal, dada a fragmentação e eterismo em que se vive, a estrutura em que se apoia pode logo 

ser destruída. A liberdade de escolha é então um valor muito alto a se pagar e pode mudar tudo 

que foi construído, que está em construção ou que ainda o será. A liberdade de escolha é um 

jogo, no qual é preciso construir tudo antes que o tudo seja destruído. Nas palavras do Bauman 

(2008, p. 185): “não são só os indivíduos que estão em movimento, mas as linhas de chegada 

das pistas em que correm”. 

 

(Pós) Modernidade, um conceito? 

Modernidade e Pós-modernidade é a condição cheia de conflitos que divide a uma vasta 

gama de pensadores. Uma coisa é certa, os sintomas descritos são similares e indicam uma 

pseudo patologia social ou individual da qual não se pode libertar e (re) significa o que se 

acredita. 

Ele aparece também batizado de modernidade líquida (Bauman, 2003) modernidade 

radical, alta modernidade ou modernidade tardia (Giddens, 2002), pós-modernidade (Lyotard, 

1987; Hutcheon, 1991; Harvey, 1993) e hipermodernidade (Lipovetsky, 2009). Em alguns 

casos ele é visto como a evolução da modernidade, em outros casos como capitalismo tardio e 

de acumulação flexível (Lyotard, 2008; Harvey, 1993). Ressalta-se que esses termos cunhados 

nem sempre têm a intensão de sinônimo com pós-modernidade, mas indicam a polissemia da 

contemporaneidade. 
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Para o objeto desse trabalho é necessário entende-lo como um período de fragmentação 

e aceitação do efêmero e, sobretudo, “da exacerbação do individualismo, da invasão da cultura 

virtual, do domínio de valores da exterioridade, da ideologia do prazer, do pluralismo” 

(LIBÂNIO, 2009, p. 3). Ou seja, um período de crescentes modificações que exerce força sobre 

os indivíduos alterando-lhes as formas de ver, pensar, agir e, sobretudo, as formas de ser num 

processo de suprema fragmentação das identidades. 

 Harvey (1993; p. 12) enumera as modificações do espaço e das cidades como processos 

vigentes na contemporaneidade, nessas modificações um elemento chave é a deposição de 

barreiras criadas pelo imaginário (como as de raça, nacionalidade e religião). O autor ainda 

enuncia que a pós-modernidade implica “um rompimento impiedoso com toda e qualquer 

condição precedente” e ainda “um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas no 

seu próprio eu anterior”, ou seja, uma condição de eterismo e transitoriedades constantes que 

culminam nas fragmentações das certezas, das formas de pensar, da identidade e das relações 

sociais. 

 Giddens (2002, p. 21) emprega o termo “modernidade” como referência “às instituições 

e modos de comportamento estabelecidos pela primeira vez na Europa depois do feudalismo, 

mas que no século XX se tornaram mundiais em seu impacto”, ou seja, um processo e ampla e 

crescente industrialização que ultrapassa a “dimensão institucional”, além do capitalismo como 

um sistema de produção e de força de trabalho e formas sociais distintas, cujos processos 

culminam em um sistema de dinamismo próprio que inclui separação de tempo e espaço; 

mecanismos de desencaixe e reflexividade institucional. 

 Bauman (2008), por sua vez, traz a modernidade como elemento transformador, que 

modifica as coisas à mão (zuhanden) em coisas dadas (vorhanden), sua velocidade e movimento 

trouxe à tona a instabilidade das coisas, revelando-lhe as fraquezas, que devem e precisam de 

modificações. Continuamente, esse processo desemboca no estado de constante fragmentação 

e transitoriedade descrito por Harvey (1993). 

 Em resumo, alguns elementos são fundamentais para o surgimento da condição pós-

moderna e eles são enumerados por diversos autores, variando para um ou outro. Esses 

elementos são: crescimento e surgimento de uma cultura urbana metropolitana, em partes 

resultado do processo de êxodo ocasionado pela Revolução Industrial; o corpo humano como 

centro, um local de estímulo e atenção; subordinação da resposta individual à coletividade, 

como resultado do reconhecimento de um público; o rompimento direto com a provisão divina 

enquanto elemento determinador de destinos; o presente absoluto enquanto elemento 
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fundamental para o pensamento e o desaparecimento das narrativas absolutas que tudo 

englobam e a tudo explicam. 

 

Tudo sobre minha mãe: um labirinto de identidades 

O filme Tudo sobre minha mãe se inicia em Madrid, contudo a trama do filme começa 

18 anos antes em Barcelona. Nessa troca de cidades espanholas, surge uma das aventuras 

almodovariana mais intensa e mais cheias de signos. A história narra o amor de uma mãe por 

um filho que morre e esta busca aproximar-se a todo custo de tudo que lhe envolve, mas no 

desenrolar percebe-se que trata da descoberta da uma mãe por si mesmo. 

        Ainda em Madri, o filme mostra a relação de Manuela e Esteban. Manuela é enfermeira 

e mãe de Esteban, um adolescente que sofre a ausência do pai. Eles vão ver um remake de “Um 

Bonde Chamado Desejo”, peça de Tenesse Willians, estrelada e protagonizada por Huma Rojo, 

interpretando Blache Dubois. Ao final da peça, mesmo com chuva, Esteban insiste que a mãe 

espere pela atriz para que ele pegue um autógrafo. Nessa tentativa, ele é atropelado e morre no 

hospital logo depois. Para tentar fugir do sofrimento causado pela morte do filho, Manuela vai 

a Barcelona com o objetivo de encontrar Esteban-pai, uma travesti conhecida como Lola, a 

Pioneira, para contar sobre o filho que não conheceu e sobre sua perda.  

        Nessa odisseia, Manuela reencontra sua amiga Agrado, também travesti e uma das 

melhores amigas de Lola. Através de Agrado, ela conhece Rosa, uma freira que manteve 

relações com Lola no período em que ela ficou no centro social em que Rosa trabalha. A partir 

dessa relação, Rosa ficou grávida e contraiu HIV. 

        A famosa atriz Huma Rojo também passa a fazer da vida de Manuela, não mais como a 

pessoa que causou a morte do filho, mas como uma amiga que a re-inseriu no mercado de 

trabalho, lhe deu apoio e trouxe-lhe um contato tanto com a vida que tivera antes de engravidar 

de Esteban, quanto com próprio filho, já que ela foi a última pessoa estar próxima do filho 

quando vivo. 

Além de toda essa história, o filme constrói relações intersemióticas com Um bonde 

Chamado desejo de Tennesse Williams, conexões com A Malvada (1950), de Joseph L. 

Mankiewicz, Música para Camaleões de Capote e a peça Fazendo a Lorca de Lluís Pascal, 

que é montada com base em dois textos de Gabriel Garcia Lorca.  

 O filme é uma mescla entre teatro, literatura e cinema. Aqui Almodóvar leva ao extremo 

a conceituação de Paulo Emílio Gomes (2009) ao afirmar que “o cinema é tributário de todas 

as linguagens, artísticas ou não”. Ademais, o autor ainda menciona que “(...) é, sobretudo, ao 
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teatro e ao romance que o cinema se vincula. A História da Arte cinematográfica poderia 

limitar-se, sem correr o risco de deformação fatal, ao tratamento de dois temas, a saber, o que 

o cinema deve ao teatro e o que deve à literatura” (GOMES, 2009, p. 105-106). Ou seja, o 

cinema de Almodóvar em Tudo Sobre Minha Mãe, utiliza o que Walter Benjamin (1994) 

mencionou sobre contar histórias ser a arte de repeti-las. 

Veja-se o filme não é um remake ou um compilado das histórias que se misturam no 

decorrer do filme, é uma história que possui acessórios alegóricos a partir de outras histórias. 

Embora possua várias referências a outros filmes, ele habita na linha tênue entre a referência, 

paródia e pastiche. A câmera não sabe onde fica e isso torna o filme belo. 

Característica comum aos filmes do Almodóvar é a tendência a tratar de temas que são 

considerados tabus. Nesse filme em particular ele traz pontos primordiais no que tange à vida 

pós-moderna e sua volatilidade. Rosa é uma freira que se apaixona, tem relações sexuais e 

engravida de uma travesti aidética, que era marido de Manuela e do dia pra noite resolve por 

um par de seios, Manuela, por sua vez, ao engravidar e sofrendo com o machismo de Lola, foge 

para Madri, numa escolha desenfreada de proteger o filho que sonha em conhecer o pai. Ou 

seja, indivíduos fragmentados, que fogem aos padrões normativos e que não aceitam as 

imposições do exterior, mas buscam desenfreadamente uma satisfação que nunca será 

alcançada. 

 

A linha (quase) histórica de Tudo Sobre minha Mãe 

A jornada de reconstrução de Manuela começa quando ela tem que encarar a realidade 

e não teatralidade. Esteban é morto por um carro e a história retorna para o ambiente hospitalar 

visto anteriormente, quando Manuela interpreta para um seminário médico o processo de 

doação de órgãos de um suposto marido morto. Agora, Manuela ouve o pedido de órgãos de 

seu filho em realidade, e sem a mediação de atuação e televisão, tal como acontece algumas 

semanas antes em que ela interpreta uma esposa enlutada em um seminário.  Almodóvar dá 

acesso imediato e direto aos sentimentos de Manuela. Sentada com a amiga e mostrada em 

plano médio Manuela grita e chora mesmo antes de ouvir a notícia final. Manuela consente 

com a doação dos órgãos do filho. 

Veem-se os seus sobrenomes idênticos (Manuela e Esteban Echevarría Coleman) e 

pressupõe o não reconhecimento por parte do pai.  Os nomes iguais tornam-se uma reafirmação 

de referências anteriores de Almodóvar a ausência (ou inúteis) figuras paternais. Em vez de 
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uma rejeição do nome do pai, como em outros filmes, esse vai discorrer sobre a trajetória de 

reconciliação de Manuela e o pai de Esteban, algo nunca visto em seus filmes. 

Antes de traçar a linhagem paterna, a história segue a trajetória do coração de Esteban, 

desde a entrada no UTI, em Madri; do registro ao doador; para o destinatário se preparando 

para entrar na sala de transplante. A sequência termina com o destinatário deixando o hospital, 

em La Coruña, comemorando a nova vida. 

Uma mudança incomum para Almodóvar. O coração de Esteban e do diretor se afastam 

de Madri, a cidade que de forma tão simbólica e proeminentemente é destaque em todos os 

seus filmes. O movimento é especialmente significativo porque sublinha um deslocamento 

atípico da ação. Manuela vai para a cidade de La Coruña, na costa noroeste do país, só para ver 

brevemente o homem que carrega o coração de seu filho. Ela, então, vai para Barcelona, na 

costa nordeste, determinada a encontrar seu ex-marido, honrando a solicitação de Esteban. 

A viagem de Manuela a Barcelona é um ponto chave no desenrolar da trama. Enquanto 

La Coruña, o local onde está o coração de Esteban é uma área predominantemente agrícola, 

Barcelona é considerada uma das cidades espanholas mais modernas, progressista e dinâmica 

cultural e politicamente. Ao colocar o coração do Esteban em La Coruña e Esteban/Lola em 

Barcelona, Almodóvar não apenas desloca Madrid (considerado o "centro do universo" em 

Pepi, Luci, Bom E Outras Garotas De Montão e Labirinto de Paixões) como uma metonímia 

de todas as coisas espanhola, mas também reconhece um sentimento de inclusão de outras 

cidades. As viagens às duas cidades são passos no processo de cura de Manuela em sua busca 

e esforço para "reorganizar" o corpo da Espanha. Além de ser um forte indício da 

descentralização do indivíduo, da sua perda de identidade. 

A sequência da chegada de Manuela, em Barcelona, a partir de "nascimento" para 

reconciliação da "família sagrada", em sua passagem pela catedral desenhada por Gaudí, 

anunciam a direção da narrativa. Na busca de Manuela por Lola, ela vai ao “el campo” e 

procurando-na entre as travestis e não entre os homens, sugere que o pai é um desses 

personagens "de transição". Manuela não localiza o pai de Esteban, mas encontra por sua velha 

amiga, Agrado, uma travesti prostituta.  

A partir deste encontro casual em diante, o corpo de Agrado, também alterado 

cirurgicamente, torna-se o locus de reconstrução e restauração, da busca por estabilidade. A 

primeira sequência juntas reintroduzem o tema da cura quando vão a uma farmácia tarde da 

noite para comprar "gaze, álcool, iodo, fita de sutura" (23’19’’), e em seguida, ir ao apartamento 

de Agrado onde Manuela faz os curativos nas feridas de sua amiga. 
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Nesta cena, Agrado senta em uma cadeira, enquanto Manuela fica na frente dela e aplica 

os medicamentos. Enquanto Manuela trabalha no rosto machucado de Agrado. Ela informa que 

há alguns meses tinha acolhido Lola, que estava em péssimo estado devido às drogas. Segundo 

ela, Lola havia roubado a casa toda... “Relógios, joias, 70 revistas que eu me inspiro” (24’28’’). 

A referência de Agrado à inspiração nas revistas dos anos 70 enfatiza a re-apropriação da 

história espanhola recente, comum para os cineastas espanhóis do período de transição cultural. 

No diálogo e mise-en-scène, Almodóvar revisita o tema da figura do pai ausente e 

prejudicial, temporalmente deslocado de volta para a última década do Regime de Franco, e ao 

fazê-lo retoma a tarefa de restaurar o corpo da nação. O corpo foi inicialmente fragmentado e 

traumatizado com a morte de Esteban (o filho), e depois coloca em movimento com suas 

doações de órgãos e os deslocamentos geográficos de Manuela (de Madrid, para La Coruña, 

para Barcelona). 

Os problemas de identidade apresentados, não sugerem uma identidade "resolvida", mas 

o entendimento de chegar a um acordo com a própria "autenticidade", mesmo que o autêntico 

seja marcado pela reinvenção. Como Agrado assinala em resposta aos elogios de Manuela da 

autenticidade do conjunto Chanel (28’35”). 

Quando Manuela e Agrado decidem procurar um trabalho legítimo, elas vão até a irmã 

Rosa, uma noviça católica, que trabalha em um centro social. Agrado fala o que pensa, desta 

vez sobre a competição na zona. Ela assinala as diferenças entre prostitutas (mulheres), as drags 

(os homens em traje das mulheres) e ela mesma, uma travesti “quase mulher”. Ironicamente, o 

problema de Agrado com as drags não é cross-dressing, mas a natureza ilusória de sua 

identidade. Ela os chama de "mamarrachas" (grotesco/ridículo): "as drags", diz ela, 

"confundiram o circo com travestismo; circo não, pantomima” (29’17’’). 

A personagem travesti nos filmes de Almodóvar é vista muitas vezes como 

"monstruosa", um indicativo da identidade traumática de ambos os personagens e da própria 

definição de gênero do filme. Mas como a sentença de Agrado sugere, o problema do travesti 

não reside na violação dos sistemas clássicos de identificação de gênero, mas embasado no 

engano. Por outro lado, Agrado oferece a si mesmo como "autêntica" porque seus 

"sentimentos" são reais, menosprezando a ação "travesti”. Agrado não mostra sinais de 

insegurança, não se apega a sua sexualidade anterior como parte de sua atual condição. Ela está 

firmemente determinada de sua autenticidade. 

Na sequência seguinte, Rosa visita sua mãe com Manuela. Rose, a mãe, é uma mulher 

fria, contrária à profissão da filha e seu desejo de ir, em missão de guerrilha, para El Salvador. 



 

 

 

231 

Ela implora pela volta de Rosa ao lar, na esperança que ela lhe alivie do fardo de cuidar do pai, 

cuja memória é prejudicada por senilidade ou alguma doença mental. As preocupações de Rose, 

no entanto, não são apenas com distanciamento da filha, mas com a ameaça de ser exposta 

como uma fraudadora. Em outra cena sobre a questão da identidade e autenticidade, verifica-

se que Rose é uma falsificadora de obras de arte, especializada em falsificação de quadros de 

Chagal. 

A escolha caracteriza Rose, como alguém que habitualmente vende algo falso como 

autêntico sem ser descoberta. A questão da identidade é problemática e aqui projetada em outra 

forma tradicionalmente normal, mas que subvertidas se transformam em um pai senil e uma 

mãe enganosa. Diferente dos outros pais nos filmes do Almodóvar, o abandono do pai de Rosa 

é involuntário e mesmo que ela o ame é incapaz de se relacionar com ele. 

        Um bonde chamado desejo também terá sessões em Barcelona no período. A narrativa 

parece reconectar Manuela com ela mesma. Ela sugere a inevitabilidade do confronto (ou 

reconciliação) com o pai, Lola, uma vez que Manuela deixou Madrid buscando por ele após a 

morte de Esteban. Manuela revisita o espetáculo, procurando na peça algum consolo para a 

cadeira vazia ao seu lado. Simbolicamente, sugerindo a compreensão do espaço teatral como 

autêntico, no qual Manuela parece reviver a dor da morte de seu filho à medida que vê ao 

espetáculo. Manuela ainda está fora do palco, ela é apenas um membro da plateia. É fora do 

palco, no entanto, que o drama real ocorre. 

Após a performance, Manuela vai aos bastidores para procurar Huma. A cena se passa 

no camarim, lembrando a cena do início do filme, uma clara citação A Malvada, que Manuela 

e Esteban veem no início do filme. Huma e Manuela se tornam amigas, ao que Huma repete 

uma frase do seu personagem no espetáculo “eu sempre confiei na bondade dos 

desconhecidos”. 

O diálogo de Um Bonde Chamado Desejo, o camarim aludindo a A Malvada, os cartazes 

de filmes clássicos com Elizabeth Taylor nas paredes, fotografias da Bette Davis e de Huma 

vestida interpretando vários papeis são alegorias para a teatralidade, a atuação e a 

intertextualidade. Há a separação real entre Huma (que coincidentemente não é seu verdadeiro 

nome) e suas personagens teatrais. É em seus diferentes papéis, em suas poses e performances 

que Huma é real. Enquanto isso, Huma é um baile de máscaras; seu nome é falso, os cabelos 

são tingidos de vermelho, o excesso de maquiagem e a repetição dos diálogos, anunciam uma 

crise de identidade. 
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A confusão da autenticidade do teatral acontece também quando Manuela substitui Nina 

no papel de Stela, o qual ela já havia interpretado quando jovem. Em sua defesa quando 

questionada sobre estar preparada para o papel ela informa que “sabe mentir muito bem” 

(50’32’’), a substituição é um sucesso.  

Mais tarde, confrontada por Nina e acusada de ser como a "Eve Harrington" (uma 

usurpadora de identidades em A Malvada), Manuela confessa a Huma e Nina sua ligação com 

Um bonde chamado desejo. É claro que, como já estabelecido pelo diretor, o momento 

confessional ocorre novamente no camarim de Huma. É neste o cenário, já que as duas atrizes 

ouvirão a história da real da mulher. De um lado, a peça marcou a vida de Manuela como ela 

diz Huma e Nina (55’15’’). Por outro lado, a narrativa de Manuela e "Tudo sobre minha mãe" 

ressalta a referência a Mankiewicz, em si um texto sobre teatralidade e identidades usurpadas, 

abordando a questão dos estereótipos e da identidade formal, presentes nos filmes de 

Almodóvar. 

Na sequência seguinte vê-se que a Irmã Rosa, a freira grávida, contraiu AIDS de Lola. 

Como Rosa encontra-se grávida e mal no apartamento de Manuela, sua mãe faz uma visita, 

numa tentativa de Manuela de reconciliar mãe e filha. As duas Rosas são cercados por projetos 

contrastantes, enquadradas em composição assimétrica; uma clara demonstração de 

incompatibilidade. E, no entanto, este é o mais próximo que elas chegam de uma reconciliação. 

Nos filmes de Almodóvar a família normalmente significa mães e pais muitas vezes 

atrapalham a coerência narrativa e as estruturas familiares. Em Tudo sobre minha mãe, do 

contrário, a irmã Rosa (e Manuela) deseja se reconciliar com o pai. É muito importante, 

portanto, que Almodóvar justaponha a reconciliação melodramática da Rosa acamada com sua 

mãe com o alívio cômico causado pelo desempenho teatral de Agrado, uma vez mais sugerindo 

uma correlação entre o teatral e a realidade de sentimentos.  

Um travelling da cortina do teatro. Ouve-se os passos de Agrado, anunciando sua 

chegada no palco. A câmera dá um close-up no perfil de Agrado e como ela sai da cortina. A 

escolha é duplamente significativa; Uma imagem cujo conteúdo narrativo é altamente 

complexo e específico, um raio-X do carácter que elimina as duplicidades. Enquanto o close-

up é usado habitualmente para ter acesso a sutilezas de um personagem e seu realismo. 

A chegada de Agrado no palco é, portanto, um momento de revelação e divulgação. 

Igualmente sugestivo é a posição da Agrado no palco, em frente a uma cortina fechada, 

retirando-se do espaço de atuação e voltada para o público diretamente. Ela pede desculpas por 

Nina e Huma, que por motivos de saúde (ocasionados pelas brigas de casal), são incapazes de 
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realizar o espetáculo. Enquanto isso, a câmera tem zoom in através do corredor central do teatro 

em sua direção, o público é visível em ambos os lados da composição simétrica. À medida que 

a câmera se aproxima dela, Agrado anuncia que o espetáculo é suspenso. Ao que, ela oferece 

em substituição a história da sua vida. A mise-en-scène enfatiza a contradição, negando a 

teatralidade do palco e ofertando a realidade em seu lugar. 

Sob os holofotes, mas fora do palco, a falsa atriz oferece autenticidade, enquanto a 

cortina permanece fechada. Significativamente, a “História da vida de Agrado”, como ela diz, 

é composta por nome falso, transformações e alterações do corpo real. Em suas próprias 

palavras: 

 

Eles me chamam Agrado, porque toda a minha vida eu só queria tornar a vida 

agradável para os outros. Além de ser agradável, sou muito autêntica. Olhem 

que corpo: todo feito sob medida. Olhos amendoados, 80.000; nariz duzentos 

(...); mamas, dois, porque eu não sou nenhum monstro, setenta cada. Silicone: 

lábios, testa, maçãs do rosto, quadris, bunda (...) Depilação a laser (porque as 

mulheres, como os homens, vem dos macacos) 60 mil por sessão, de duas a 4 

sessões, porém se você é uma diva de flamenco, você precisará mais, é claro 

(Tudo sobre minha mãe, 1h 47min 57s) 

 

O monologo de Agrado é justaposto com a reação entusiasmada do público que a coroa 

com uma horda de aplausos. O público celebra, ri, e é fascinado com a confissão de Agrado, 

que em última análise não revela nada sobre a "história de [sua] vida". "Como eu estava 

dizendo", ela conclui: "Custa muito para ser autêntica, senhora, e por essas coisas não se deve 

ser avarenta, porque nós ficamos mais autênticos quanto mais nos parecemos com o que 

sonhamos que somos” (01:15’12’’). Após a fala, a câmera mostra um close-up de Agrado 

visivelmente emocionado pela aceitação do público, pela comemoração da sua autenticidade. 

Ela não é “um monstro", como personagens semelhantes nos filmes do Almodóvar, ela 

é toda legítima. Sua atuação não oferece atores, nenhum jogo, nenhuma encenação; o que o 

público recebe é um reconhecimento de uma identidade baseada na instabilidade da transição, 

de aceitação, de autenticidade centrada na reinvenção, sobre "o que você sonha de si mesmo". 

A sequência termina com um plano aberto da plateia do teatro aplaudindo feliz, satisfeita com 

a atuação do que ela é. Na concepção de Nepomuceno (2010), 

 
O travestismo produzido por Agrado nos coloca em questão a corporeidade 

do sexo anatômico, a identidade de gênero e a performance do gênero. Por 

mais que desempenhe a imagem da “mulher real”, Agrado como travesti, 

acaba por revelar a estrutura imitativa do próprio gênero performatizado, 

desnaturalizando a coerência da unidade cultural que define sexo e gênero 

(NEPOMUCENO, 2010, p. 180). 
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A autora menciona a “montagem” que Agrado faz de si próprio na tentativa se tornar 

mais autêntica e em consonância com o que ela representa para ela e para a sociedade. Seu 

corpo é modificado para que ela se enquadre e performatize ao seu próprio eu, uma 

transferência do que ela acha de si, levando os espectadores a colocar em cheque o que se 

pensam sobre sexo anatômico. 

A conclusão de Tudo sobre minha mãe sugere uma evolução de Almodóvar a um estágio 

em que a história já não é desconstruída para neutralizar traumas e rebeliões, mas em um 

esforço concertado na reconciliação com o passado. O terceiro ato começa com a aparente 

reconciliação de Rosa com o pai enquanto a caminho do hospital, onde morre ao dar à luz ao 

filho. 

No funeral de Rosa, Lola finalmente aparece, usando saias, "um monstro", "uma 

epidemia", como Manuela e Agrado se referem a ela. No funeral, Lola fica sabendo da morte 

de seu primogênito e a razão para a mudança de Manuela para Barcelona. Mas, apesar de sua 

reação inicial, Manuela permite Lola fazer as pazes com seus dois filhos. Eles se encontram em 

um café ao lado da Plaza de Medinaceli, onde Rosa tinha simbolicamente feito as pazes com 

seu próprio pai. Segurando Esteban (o filho de Rosa) em seus braços, Lola, com seus enormes 

seios e seu rosto desculpou-se pela má herança. Manuela, então, mostra a fotografia de seu 

Esteban. A metade superior do quadro preenchido com os olhos de Esteban enquadrados na 

procura direta para a câmera, que tem ponto de vista de Lola. 

O extremo close-up é outro momento de reconhecimento e revelação, Esteban ao 

mesmo tempo reconhece, confronta, e simbolicamente se reconcilia com seu pai, apesar de o 

último ser uma "monstruosidade", ausente, e ter crises de identidade. Lola lê o caderno de 

Esteban em que o jovem (nascido por volta de 1982, na fase de transição cultural) afirma seu 

desejo de conhecer seu pai "não importa quem ele é, nem como ele é, ou como ele se 

comportou" (01:26’36’’) e de encontrar e completar a metade perdida de sua vida. É o 

manuscrito de Esteban que resolve a crise paternal, levando a trajetória edipiana para um 

fechamento, enfatizando seu desejo de reconciliação. 

A conclusão é também cíclica. Esteban quer saber tudo sobre sua mãe, mas termina em 

um encontro com o pai. Para ele o importante é a reconciliação e saber tudo sobre o seu pai. 

No desfecho, Manuela refaz os passos de sua jornada inicial, mais uma vez, depois de ter fugido 

para Madrid com o bebê, regressa a Barcelona. A imagem do trem retorna, no mesmo 
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enquadramento do início, repetido a partir do interior do túnel, sugerindo um renascimento, um 

novo começo. 

Em seu monólogo em voz off no final do filme, Manuela explica que Esteban três foi 

curado, o seu corpo "negativou o vírus (HIV) em tempo recorde". Lola, Rosa, e Esteban estão 

todos mortos, mas o respetivo filho e irmão é um milagre médico. Apesar de sua concepção 

conturbada e "má herança", ele é um símbolo da restauração e reconstrução dramática que 

metaforiza o corpo estendido da Espanha, que o filme sugere. Como o corpo de Agrado, que é 

"autêntico" e real, porque é o que ela deseja, o que ela "sonha de si mesma", Almodóvar oferece 

uma conclusão que estabiliza as crises tratadas em seus filmes anteriores. O filme em última 

análise sugere os personagens de transição ou estágios capciosos, como definem suas 

identidades. 

Na última cena, Huma deixa Manuela, Agrado, e a fotografia de Esteban (o filho de 

Manuela) no camarim para entrar no palco, mas o que se vê, lembra o discurso de Agrado, é a 

cortina do teatro fechada. Assim, tanto o clímax melodramático (reconciliação de Lola com 

seus filhos), e o desfecho (o bebê curado), ofertam conclusões simbólicas para o estereótipo 

paternal e as crises de identidade que Almodóvar tem explorado em seus filmes desde 1980. 
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Resumo 

O artigo visa problematizar o corpo midiatizado pela perspectiva da Semiótica da Cultura, em 

especial, pelo conceito de explosão de Iuri Lotman (1999), propondo uma pequena cartografia 

das suas rupturas de sentidos. Para tal apresentamos aspectos teóricos fundantes e quatro dos 

platôs encontrados na investigação: transcorpo, uber-corpo, discorpo e o eco-corpo. Partimos 

do pressuposto de que os corpos são geradores de sentidos e têm potencial para produzir 

semioses ilimitadas, na perspectiva desse artigo eles compõem textos que tensionam e 

rescindem com os códigos por meio da imprevisibilidade provocando a reconfiguração de 

sentidos. 

 

Palavras-chave: Semiótica da Cultura; Corporalidades; Rupturas de Sentidos; Corpo 

Midiático. 

 

 

Introduzindo os pressupostos teóricos: as corporalidades e as rupturas de sentidos 

Temos defendido, na pesquisa Corpos em Explosão: Rupturas e Reconfigurações de 

Sentidos nas Corporalidades95, algumas conceituações e vieses teóricos que nos permitem 

desenvolver a reflexão que segue. Para tanto, é importante recuperar seus principais 

pressupostos. De forma direta e simplificada assumimos o entendimento de que corporalidades 

referem-se à perspectiva teórica que estuda os elementos comunicacionais da ordem do corpo. 

De maneira mais ampla, entender o conceito de corporalidades requer alguns posicionamentos. 
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À primeira vista, tal conceito pode apresentar uma série de limitações se for considerada apenas 

a materialidade física e até mesmo aparente. Assim, o corpo seria entendido apenas como objeto 

mediador. Por esse ponto de vista, que também é o da articulação dual, o corpo operaria apenas 

como um mediador da mente ou da alma para com o mundo; já pela perspectiva da superação 

das polaridades (BYSTRINA, 1995), os polos mente/corpo, alma/físico entram em inter-

relação, ou se constituem em pluriarticulações. Isso significa dizer que a comunicação corporal 

ocorre na correlação de físico, mente, psique, alma, ou seja, em pluriarticulações de elementos.  

Essa percepção mais abrangente acerca do corpo permite conceber as corporalidades 

como engendradoras de uma dimensão complexa, que alimenta e é alimentada por outras 

dimensões, constituindo inter-relações constantes de tensão e distensão. Pela perspectiva de 

Hillis (2004) podemos entender que, do ponto de vista da comunicação, as corporalidades se 

realizam na dimensão das linguagens, uma vez que elas são capazes de afetar e de serem 

afetadas pelo ‘corpo-sujeito’, sendo este um modo de tornar a existência um patamar 

diferenciado e alcançar a humanidade relacional. 

Defende-se, também, que as corporalidades se configuram na esfera da virtualidade 

(BERGSON, 2006) e se constituem numa dimensão do ser do corpo que organiza linguagens, 

memórias, conceituações e potencializa estéticas, discursos e devires de cultura de diversas 

ordens. As corporalidades buscam sempre atualizações (BERGSON, 2006) que podem se dar 

em rituais, interações sociais, vivências cotidianas, bem como em espaços mediados 

tecnologicamente, como o das mídias.  

Corporalidades, a princípio, configuram um domínio teórico-metodológico que permite 

fazer avançar as reflexões acerca das virtualidades e das atualizações dos corpos; são uma 

dimensão em que se pode desenvolver abordagens teóricas sobre o corpo e propor estudos 

empíricos sobre ele. Constitui-se num ambiente propício ao alargamento das problematizações 

e das perspectivas investigativas que dizem respeito ao corpo na comunicação, encontrando 

respaldo para estabelecer seus princípios, incrementar suas aplicações e entender seu 

funcionamento96.  

A partir dessas considerações, entendemos que seria importante buscarmos uma 

abordagem mais específica acerca dos aspectos das corporalidades que permitem delinear as 

perspectivas assumidas pelas linguagens, códigos e outros sistemas que as constituem 

                                                 
96 Contudo, entende-se que o domínio das corporalidades precisa ainda ser organizado e construído com vistas ao 

desenvolvimento das bases de sustentação e da avaliação dos possíveis cruzamentos teóricos, metodológicos e 

experimentais que nele poderão se instituir.  
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comunicacionalmente. Nessa via, temos a proposta de refletir acerca das configurações 

assumidas pelas corporalidades nas complexas correlações que se estabelecem entre as 

semioses e os âmbitos culturais, sobretudo na mídia. 

De antemão é preciso reconhecer que as corporalidades podem ser estudadas a partir de 

diversos vieses teóricos, entretanto quando o objetivo é problematiza-las na sua conexão com 

a cultura e com a comunicação, a via da Semiótica da Cultura (SC) parece ser bastante 

adequada. Esse entendimento se dá em função das especificidades encontradas nessa proposta 

científica, que dão respaldo às abordagens objetivadas, bem como trazem considerável 

abrangência conceitual, sem se fechar em si mesmas. Estudar as corporalidades por essa 

perspectiva traz a possibilidade de entender os tensionamentos e as dinâmicas dos sistemas que 

dizem respeito ao corpo, e ainda as coloca num âmbito comunicacional-cultural. 

Entendemos que no domínio das corporalidades manifestam-se sistemas semióticos 

diversos que se organizam de acordo com os contextos culturais em que estão inseridos. As 

manifestações, expressões e comunicação desenvolvida estão, portanto, em correlação direta 

com o funcionamento desses sistemas, suas dinâmicas e sua complexidade. Para estudar as 

semioses geradas nessa dimensão é preciso atentar, por um lado, para as multiplicidades de 

composições expressivas que estão em potência e, ao mesmo tempo, em processo de 

transformação. Por outro lado, é preciso ter cuidado com as especificidades, normas e 

regularidades das linguagens, uma vez que são elas que garantem a comunicação. 

 Lotman (1978) esclarece que o imprevisível é algo que não é regular em determinado 

sistema, mas por outro lado, se não está incluído num sistema, pode não acontecer uma troca 

semiótica e a informação pode não ser transmitida. Os elementos regulares asseguram a 

comunicação, mas são os irregulares que propõem o novo, a reconfiguração do sistema e, 

consequentemente, sua reorganização. O autor pensa a cultura como um texto complexo, uma 

trama intrincada, um dispositivo pensante que detém inteligência e memória coletiva. Para 

Lotman (1996), portanto, a cultura é compreendida como a combinação de vários sistemas de 

signos, cada um com codificação própria que se estabelece na relação entre os sistemas e entre 

os textos. É preciso ter a ciência, contudo, que a cultura tem traços distintivos e não representa 

um conjunto universal, apenas subconjuntos de uma determinada organização. “A cultura só se 

concebe como uma parte, como uma área fechada sobre o fundo da não cultura” (LOTMAN; 

USPENSKI; IVANÓV, 1981, p. 37). Esse movimento ininterrupto proporciona o intercâmbio 

entre o que está fora da esfera cultural, o extrassemiótico, e o que internamente já foi absorvido 

pela cultura. Um conflito que se instaura em um primeiro momento, aos poucos pode ser 
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assimilado pelo sistema ou expulso dele. A impermanência é uma condição fundante desse 

processo dinâmico e tal dinamicidade assegura um contínuo processo de transformação - 

mudanças que são desencadeadas pelos tensionamentos entre os sistemas. Desse modo, 

podemos dizer, inclusive, que este estudo se dedica a pensar os processos de impermanência e, 

consequentemente, de reconfiguração das corporalidades midiáticas. 

As relações entre os sistemas culturais ocorrem em um espaço semiótico que Lotman 

(1996) denominou semiosfera97. Como dimensão de realização da semiótica, a semiosfera está 

em constante movimento porque vive “aberta” a informação externa. Há uma mobilidade entre 

os sistemas que se relacionam nesse espaço em um processo de tradução - o que faz parte do 

mundo externo a um sistema cultural pode penetrar no mundo interno de outro sistema e vice-

versa.  

Metaforicamente, podemos pensar a semiosfera configurada por esferas de linguagens 

(sistemas de signos) que se intersectam e, ao se chocarem, surge uma zona de tensão – em tal 

relação se constitui a comunicação, mas há os momentos de intradutibilidade. E é nesse instante 

que novos sentidos podem ser gerados e que a linguagem pode, de fato, assumir a função 

criativa. A tensão gera uma espécie de resistência entre os sistemas e causa uma indeterminação 

de sentidos que pode ser valiosa para a geração de novas informações. Devemos estar 

conscientes que na semiosfera existem diferentes níveis de intersecções e graus de 

tradutibilidade e intradutibilidade entre os sistemas culturais. No caso, esses momentos de 

intradutibilidade nos deslocam da “zona de conforto” proporcionada pela regularidade, pelo 

reconhecimento dos códigos de determinada linguagem. E assim, é essa experiência que 

permite a transmutação dos sistemas. Acontece um movimento de desterritorialização do 

código, do sentido, que induz a uma re-acomodação do sistema por causa da tensão e, por 

consequência, uma reterritorialização destes elementos.  

Para Lotman (1999), os órgãos do sentido reagem aos estímulos que, pela consciência, 

são percebidos como algo contínuo. Esse processo de percepção pode operar sobre o previsível 

e o imprevisível. A primeira é aquela percepção já esperada, que tende a estabilização; a 

segunda, o oposto, leva a desestabilização e pode provocar, inclusive, uma ruptura de sentidos 

brusca que é nomeada por ele de explosão. 

                                                 
97 No texto de introdução do livro Cultura e explosão (1999), Jorge Lozano explica que o conceito de semiosfera 

pode ter vindo do termo biosfera proposto pelo biogeoquímico russo Vernadski. Segundo o autor, tal reflexão pode 

ter inspirado Lotman: “se substitui a noção de adaptação pela de construção, o que permite colocar em evidência 

como os organismos conduzem a sua própria organização interna elegendo as peças e fragmentos do mundo 

externo relevantes para sua existência” (LOZANO, in LOTMAN,1999, p.III) e assim “(...) alteram a cena em que 

vivem, alterando a estrutura física” (Idem). 
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 Quando o grau de tensão atinge níveis elevados é que se configura o processo de 

explosão, quer dizer, os códigos se desterritorializam e surge o novo (LOTMAN, 1999). Logo, 

o cerne da explosão é a imprevisibilidade, não como possibilidades ilimitadas, e sim como uma 

passagem de um estado a outro que oferece um complexo enriquecedor de novos sentidos. 

Lotman (1999) descreve a explosão como um feixe imprevisível que provoca um choque que 

desestrutura e propõe outra organização ao texto cultural - essa é a transmutação impulsionada 

pela explosão. Lotman (1999) reforça que “tanto os processos explosivos como os graduais 

assumem importantes funções na estrutura do funcionamento sincrônico: uns asseguram a 

inovação, outros, a continuidade” (1999, p. 27).  

É preciso ter em mente que a explosão, de acordo com Lotman (1999), tem um ponto 

de esgotamento, ou seja, a ruptura com os códigos cessa e o processo de intradutibilidade tem 

duração limitada. Lotman esclarece: tal ponto acontece quando a regularidade elimina o acaso 

e o momento da imprevisibilidade é cancelado do processo histórico, voltando à redundância. 

“O momento de esgotamento da explosão é um ponto de inflexão do processo” (LOTMAN, 

1999, p. 29).  

A investigação aqui apresentada é resultado de uma cartografia98 que buscou mapear, 

justamente, as explosões em corpos midiáticos, ou seja, modos pelos quais o corpo apresenta 

rupturas de sentido propondo novas reconfigurações dos códigos e dos textos midiáticos. Entre 

os resultados encontrados passamos a expor quatro platôs nos quais se manifestam com mais 

intensidade as imprevisibilidades na construção de textos e usos de códigos. São momentos em 

que é possível vislumbrar explosões de corpos midiáticos que podem ser apropriados pelo 

sistema da mídia e incorporados a eles ou serem, posteriormente, excluídos, mas que, sem 

dúvida, causam tensionamentos sobre as semioses, demandam reposicionamento do olhar e do 

modo de entender a cultura. 

 

O transcorpo 

O platô transcorpo problematiza a transexualização vivida por Oliver Mastalerz, um 

polonês de 22 anos que nasceu com órgãos sexuais femininos e que foi provocando 

ressignificações em seu corpo ao longo do tempo. Para registrar tais explosões, criou um blog99 

na internet documentando e divulgando sua transformação. Como objeto empírico, usa-se o 

                                                 
98 Entendemos que para a proposta desse artigo é mais importante apresentar seus resultados do que aprofundar-

se em sua metodologia, a cartografia, tendo em vista que Rosário (2012, 2013a, 2013b) já escreveu outros artigos 

sobre esse método.  
99 http://loadingoliver.tumblr.com. Trata-se de um tumblr em que Oliver responde a perguntas, conta detalhes de 

suas cirurgias e fala também sobre seus gostos, relacionamentos e aspirações. 

http://loadingoliver.tumblr.com/
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conteúdo divulgado no blog de Oliver. Através de relatos, fotos e vídeos ele detalha suas 

mudanças, que incluem algumas cirurgias de redesignação sexual e terapia hormonal à base de 

testosterona. Alguns exemplos dessas explosões são a cirurgia para a retirada das mamas, o 

crescimento de pelos e barba, o alargamento dos maxilares e a cirurgia de metoidioplastia 

(criação de um pênis a partir do crescimento do clitóris pelo uso da testosterona e do implante 

de testículos) a que Oliver se submeteu e documentou em seu blog. 

 

 

Figura 1 – As fases de transformação de Oliver expostas em seu blog  

Fonte: http://loadingoliver.tumblr.com 

 

Os estudos de gênero são referenciados aqui, por meio das contribuições da filósofa 

estadunidense Judith Butler (2003), buscando linhas de direcionamento para a compreensão 

desse processo, que não são desenvolvidas em função do foco e das limitações de espaço. As 

investigações de Butler, contudo, configuram um aporte expressivo para o questionamento dos 

padrões culturais de demarcação de sexo/gênero/desejo, sugerindo caminhos possíveis para a 

subversão desses padrões compulsórios através de “atos corporais subversivos” que dialogam 

com a noção de explosão que encontramos na SC. 

O objeto empírico coletado remete quase que constantemente à investigação do corpo, 

já que é nele que se manifestam as significações e ressignificações propostas por Oliver. Assim, 

dialoga-se também com o conceito de corporalidades, que abrange as reflexões acerca das 

virtualidades e das atualizações dos corpos – em nosso caso, a transexualização de Oliver. 

Ademais, verificou-se a possibilidade de sugerir, aqui, um termo capaz de agregar a 

dimensão corporal e a da transexualidade. Nesse sentido, entende-se que Oliver possa 

representar um “transcorpo” – um corpo que passa pelo processo de modificação a partir da 

experimentação do fenômeno da transexualidade.  

http://loadingoliver.tumblr.com/
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É possível dizer, à luz da semiótica da cultura, que no processo das semioses que 

concretizaram suas transformações corporais, Oliver passou por tensionamentos, que 

conduziram a reconfigurações de sentidos. Mais ainda, é possível dizer que ele provocou 

explosões em seu corpo, já que tais transformações ocorreram na condição da imprevisibilidade 

e resultaram na irrupção do novo. A imprevisibilidade, aqui, diz respeito ao fato de ter sido 

impossível antever os resultados finais da transformação no corpo de Oliver, ainda que ele tenha 

dado início a esse processo deliberadamente e que possa ter imaginado quais seriam os 

resultados. Além disso, as condições de tensionamento foram tão intensas que provocaram a 

irrupção de um sentido completamente novo para esse texto corporal: de mulher para homem, 

ou, ainda, evitando classificações de gênero, de um corpo para um transcorpo. 

Ao transformar o órgão sexual com o qual nasceu, a vagina, em um órgão que se 

aproxima daquilo que se denomina pênis, Oliver subverteu seu sexo (ainda que não o tenha 

transformado completamente). Sem dúvida, ele ressignificou o caráter natural e imutável do 

sexo - e isso, para Butler (2003), configura um ato corporal subversivo. Houve também uma 

subversão de desejo/sexualidade: mesmo mantendo as características culturalmente 

normatizadas como masculinas, Oliver relata que, justamente após sua transexualização, passou 

a sentir atração por homens e mulheres. Antes de começar sua terapia hormonal, ele se 

interessava somente por mulheres. O relevante é observar a subversão da coerência compulsória 

entre sexo/gênero/desejo: um indivíduo que possua o órgão sexual masculino e se identifique 

com o gênero masculino não, necessariamente, expressa sua sexualidade através de prática 

sexual com mulheres. Oliver pode ser compreendido, na definição de Butler, como um corpo 

permeável, pois rompe a heterossexualidade compulsória.  

No entanto, nessa mesma perspectiva de Butler, é possível pensar que o texto corporal 

construído por Oliver não tenha alcançado totalmente o conceito de ato corporal subversivo no 

que tange ao gênero, tendo em vista que sua reterritorialização de sentidos (SC) manteve a 

estrutura binária de gênero – de mulher para homem. Ele transformou seu corpo com vistas a 

manter as características culturalmente atribuídas ao “gênero masculino”, ou seja, 

reterritorializou sentidos de acordo com os códigos do sistema vigente para o masculino. Por 

outro lado, ao transitar de um gênero para o outro, ele expõe a incongruência contida na crença 

determinista de que o gênero é tão fixo quanto o sexo biológico. 
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O uber-corpo 

O segundo platô que colocamos em discussão é o uber-corpo100 que pensa em 

determinadas corporalidades que são expostas no campo da moda por meio da arte de fotógrafos 

que buscam a ruptura com o próprio sistema da moda. É o caso de Tim Walker101, o qual 

comentamos nesse artigo.  

Vislumbramos no sistema da moda ritmos e intensidades que estão intrinsecamente 

relacionados com a forma pela qual as visualidades direcionadas a esse mundo se apresentam. 

Inclui-se, nesse caso, a maneira como os corpos são tratados nas formas de expressão desta 

indústria. Gilles Lipovetsky (1989) elucida afirmando a moda como um "dispositivo social 

caracterizado por uma temporalidade particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos 

fantasiosas, podendo, por isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva” (LIPOVETSKY, 

1989, p. 24). Nessa constatação já podemos observar de antemão alguns processos que estão 

inexoravelmente atrelados a moda e ao objeto empírico desse platô: ao colocá-la como texto 

(Lotman, 1999) percebemos a pré-disposição a potências de criação que se associam a 

imprevisibilidades no sistema e também à ingerência do fenômeno em elementos da vida 

cotidiana.  

Em outro momento, Lipovetsky também conceitua a moda como um complexo que 

preza por escalada de acréscimo, de exagerações de volume, de amplificação da forma 

(LIPOVESTKY, 1989, p.37). Nessas passagens descritas pelo autor, fica clara a ideia de 

movimentação, de deslocamentos, de visualizar a moda como um sistema de ciclos, os quais 

são impulsionados e retroalimentados por uma inflação de textos e códigos (SC) que regem este 

meio. Isso relata aspectos do dinamismo e da velocidade de mudanças ocorridas no sistema da 

moda. Lotman (1999) comenta que o sistema da moda como uma forma de comportamento que 

vai além da norma habitual, e que constantemente se verifica experimentando os limites daquilo 

que é considerado lícito em determinada sociedade (LOTMAN, 1999, p.115). Nesse sentido, 

colocamos que a moda é um espaço semiótico que se encontra em constante ruptura de sentidos 

para fazer valer as prerrogativas de sua temporalidade breve, considerando em seus ciclos e 

ritmos a experimentação de novos potenciais dos modos de ser e de se comportar. 

Nas fotografias de Walker, o corpo apresentado na moda, ou, o corpo que é atravessado 

                                                 
100 O termo uber vem do prefixo alemão über e pode reger o dativo como o acusativo. No primeiro caso, o usado 

nesse texto, ele significa acima de, além de. O termo foi escolhido para determinar esse platô a fim de remeter ao 

mundo model, mas também por que esse termo, como gíria usada no Brasil, traz os sentidos de super, mega, ultra, 

muito melhor, cool. 
101  http://www.timwalkerphotography.com 

http://www.timwalkerphotography.com/
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pela sistemática a qual condiciona os ciclos da moda é transgressor e preza por rupturas dos 

modos de se expressar. Claudio Marra (2008) nos atenta para uma corporeidade como meio, 

como passagem, isto é, uma espécie de artifício que se apresenta no texto fotográfico e que 

sugere modos de ser. Nesse sentido, o referido autor observa operações mais extremadas na 

moda que dispensam apresentações efetivas e diretas das mercadorias em favor de que tais 

corpos encarnem uma mensagem global, que represente e exercite desejos de identificação com 

determinado estilo ou criação. Nas especificidades de suas narrativas encontramos um uber-

corpo, que transcende a presença material na imagem, está para além da moda-mercadoria, se 

coloca como ultra-humano, indicializa megapotencialidades.  

 

   

Figura 2- Kirsi Pyrhonen as mechanical doll, 2011.   Figura 3 - Agyness Deyn, 2015. 

Fonte: Storyteller, p.168.      Fonte: London, UK; LOVE Magazine.Sping/Summer. 

 

Ana Mehry De Carli (2002) pontua os corpos das produções de moda (incluindo os 

desfiles e performances) que vêm a intensificar sensações e que estão afins com uma estética 

da sedução, teatralização e de ultrapassagem dos limites do natural. “Som, luz, imagens, 

ambiente desviam a realidade, trabalhando o ambiente e o corpo a serviço da moda, com todos 

os artifícios técnicos e tecnológicos possíveis” (DE CARLI, 2002, p. 117). Abusando de tais 

artifícios, a questão enigmática da moda fica justamente nesse confronto entre o homem natural 

e aquele sobrenatural sublimado no artifício.  

 Nas fotografias consideradas para esse artigo, mesmo o corpo padrão endossado pelo 

sistema modelizaste moda - magro e longilíneo, teatralizado e performático, entre outros - é 

trabalhado de maneira a se expressar pelas intervenções. Por mais que o sistema modelizante 

esteja caracterizado e pré-disposto ao inusitado, ao efeito de choque, muitos textos colocam em 

evidência descontinuidades, sujeitando os corpos e a moda a momentos de imprevisibilidades 

e rupturas de sentido que provocam explosão no andamento da semiose. A fotografia é de moda, 

mas a temática dos textos não é mais a moda materializada em vestuário, ou em marcas, ou em 

estilos de roupas. O que vemos são textos expressando o pós-humano (o uber-humano), o corpo 
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mutável, o embate entre o orgânico e o inorgânico, a inversão na percepção humano-objeto. 

Quando visualizamos, por exemplo, corpos que estão subvertendo lógicas mais ou 

menos dominantes no sistema modelizante moda, conseguimos identificar imprevisibilidades. 

São momentos em que os corpos expressam modos de ser contrários aos desejáveis pela moda. 

Esse mesmo entendimento se dá quando aparecem fragmentados e rebaixados, criando um nó 

paradoxal, visto que essas corporeidades são aquelas que estão a testemunho dos intentos 

comerciais e conceituais da moda. Cria-se então uma relação hipertextual, até mesmo crítica 

em relação aos cânones estabelecidos pela moda, pois são corpos que escapam das saturações 

premeditadas e que se manifestam como cerne de alguma criação mais ousada, embora não 

possamos negar, da mesma maneira, que por vezes o sistema incorpore rapidamente ou explore 

essas demonstrações de ruptura.  

Assim, quando olhamos para a moda (e os corpos apresentados nela) em ciclos, 

conjeturamos esse sistema como um processo centrífugo, que para se mover se posiciona 

sempre em relação contrária ao eixo de rotação, direcionando-se contra aquilo que é o habitual. 

No entanto, mesmo essas transgressões fazem parte da constituição daquilo que entendemos 

como moda; são justamente elementos que, mesmo dentro desse processo, ainda causam 

estranhamentos, são esses corpos que ultrapassam os limites mesmo quando a mudança já é 

premeditada. São corpos que ganham impulso no eixo de rotação e que se configuram como 

novas linhas em que se permitem ver novas configurações dotadas de informação criativa e 

ruptura de sentidos. Denominados essa corporalidade da moda um uber-corpo, no sentido de 

posicioná-lo além dos limites, de carregar em si o excesso, de ultrapassagem dos parâmetros 

dos incursos que a moda instaura. O uber-corpo do sistema moda é, então, aquele que está em 

constante divergência e inflexão com os corpos desse sistema modelizante. 

 

O discorpo 

O platô discorpo trata de um corpo reconfigurado no digital, que se ‘desprende’ de sua 

materialidade física para encarnar as materialidades permitidas pelos algoritmos no mundo da 

tecnologia da informação. O discorpo pode ser entendido como a reconfiguração do corpo num 

processo de construção textual do indivíduo em que não há qualquer arbitrariedade em relação 

a semelhanças ou similaridades físicas e psíquicas, portanto, pode operar-se pela desencarnação 

da materialidade física, pela dispersão das características físicas e psíquicas, até mesmo pela 

negação de si (ou de partes de si). Esses textos manifestam-se, muitas vezes, por meio de 
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avatares nos jogos eletrônicos e, portanto, escolhemos esses como nosso objeto empírico para 

discorrer sobre esse platô.  

Como um modo de atualização do corpo humano, o avatar permite uma encarnação no 

mundo digital criada e explorada de acordo com as preferências do sujeito operador 

(jogador/usuário). Da forma como o conhecemos na contemporaneidade, ele é a representação 

virtual (o boneco) que permite a encarnação de uma forma material (o jogador). Nesse sentido, 

é um composto de elementos técnicos (elétrons, pulsos binários, bits, bytes) e humanos 

(configuração de formas e de subjetividades). Essa espécie de boneco-humano torna-se o texto 

através do qual o jogador vai interagir no jogo; é a representação de uma forma de vida que 

habita os ambientes digitais, podendo assumir os mais diversos formatos. É esse aspecto (o 

formato) que parece relevante nos jogos estudados, ligado, sobretudo, às possibilidades de 

criação e que, por vezes, parece imitar o divino.  

 

    

Figura 4 – diversidade avatares humanos          Figura 5 – Avatar: seres fantásticos 

Fonte:http://www.playreplay.com.br                         Fonte http://blogs.gamefilia.com 

 

Obviamente, cada jogo apresenta suas limitações técnicas, contudo em termos de 

criação textual e de operação sobre os códigos modelizantes, é possível praticar rupturas de 

sentido relevantes: menino, menina, adulto e idoso podem exercer o poder da transmutação e 

constituir-se como objetos, animais, seres fantásticos, inverter seu gênero, redefinir a faixa 

etária, esculpir seu físico ao seu bel prazer. Uma das vias do jogo que usa avatares e permite a 

sua construção parece ser, sem dúvida, a permissão para liberar a imaginação, tensionar os 

padrões socioculturais e, também, ressignificar o corpo (mesmo que muitas vezes isso não seja 

feito).  

É preciso considerar, entretanto, que os avatares não se constituem como uma inovação 

total na ideia dos jogos, uma vez que a representação do humano sempre esteve presente no 

sistema lúdico. Partimos do pressuposto de que o jogo é uma representação das formas de 

relações sociais e culturais em que estamos inseridos, “ele expressa um traço social, atravessa 
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a vida cotidiana, é um dos formatos culturais e comunicacionais que tem deixado marcas nos 

comportamentos e posturas das sociedades contemporâneas” (ROSÁRIO, 2006, p.158). A 

relação entre jogo e cultura se fortalece pela perspectiva de Huizinga (1996) ao discorrer sobre 

suas características, como: a busca por prazer e divertimento; a irracionalidade; a tensão e a 

incerteza que o acompanham; a excitação advinda dessa prática. O autor ressalta, também, sua 

função semiótica – ou seja, sua capacidade de produzir sentidos. Acrescentamos aqui, pela 

perspectiva de Lotman (1999), sua capacidade de produzir rupturas de sentidos. 

O que se pode observar na produção de avatares para os jogos digitais, na maioria das 

vezes, é uma ruptura de sentidos em relação ao sistema modelizante do corpo. Esse funciona 

como fonte de poder e opressão pelo sistema vigente de regulação da ordem social, 

considerando as padronizações e normatizações que tensionam o sujeito à constante vigilância 

e desempenho de seu papel de acordo com o esperado pela sociedade. Nos jogos digitais pode-

se observar como os corpos rompem com os padrões culturais vigentes, tornando-se um 

discorpo. Assim:  

 

(...) a criação do avatar possibilita aos usuários a utilização de diferentes 

configurações de gêneros, de etnias, de estéticas, de sexualidades, construindo 

este corpo virtual com personalidades híbridas e/ou fragmentadas, que podem 

ser constantemente reconstruídas (ROSÁRIO, 2006, p. 163). 

 

É claro que os jogos são uma expressão do mundo da fantasia que, por si, só direciona 

à maior liberdade de expressão e criação, por vezes, permite superar a morte, ressuscitar, passar 

dias sem comer ou dormir, entre outras características que tornam o corpo biológico obsoleto.  

“Se dantes o corpo encarnava o destino da pessoa, a sua identidade intangível, hoje é uma 

proposição a afirmar e a restaurar permanentemente. Entre o homem e o seu corpo tem lugar 

um jogo, no duplo sentido da palavra” (LE BRETON, 2004, p.67). Neste sentido o mesmo autor 

diz que a internet é um espaço de instituição da máscara, uma vez que não tem que prestar 

contas dos mecanismos que multiplicam as identidades. 
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O eco-corpo102  

O quarto platô refere-se a um eco-corpo postulante que busca compreender os modos 

pelos quais os corpos dos manifestantes do Greenpeace (GP)103 constroem os sentidos de 

protestos próprios do grupo para chamar atenção aos problemas ambientais. Destacamos que o 

prefixo eco vem do grego oíkos e exprime a noção de casa/habitação, fazendo referência à noção 

de meio ambiente e ecologia. Dessa forma, percebemos que as ações do GP, realizadas através 

dos corpos de seus manifestantes, alertam para a necessidade de uma aproximação do homem 

junto à natureza e um questionamento sobre a sua posição vigente de superioridade. Esse eco-

corpo postulante, ao ser observado pela lente do pensamento sistêmico de Capra (1997), nos 

possibilita perceber que a sociedade e o ambiente estabelecem uma relação de mútua interação 

e co-pertença, formando um único mundo. Por essa lógica, todos estão interligados e somos 

membros desta casa, que é a Terra, pela teia da vida, e impulsiona a reflexão de que devemos 

lutar pelo equilíbrio do sistema orgânico. Ao mesmo tempo, a esse platô está intrínseca uma 

posição política, sendo forte característica dos movimentos ambientalistas. Assim, o termo 

postulante – entendido aqui como textos que, apesar de não serem evidentes, são reconhecidos 

como verdadeiros – servem para demarcar essa postura no sistema cultural dos protestos104.  

Esse platô apresenta como seu objeto empírico as manifestações realizadas pelo GP, em 

anos e locais diferentes, retirados de sites de notícias e do site do próprio GP. Buscamos 

verificar nessa exposição dos corpos dos manifestantes rastros das rupturas de sentidos 

tensionadas em cada protesto, conforme teorizado por Lotman (1999). Percebemos que o corpo 

se destaca como um complexo modo de comunicação que dá suporte às condutas, possibilitando 

o movimento, a sensibilidade e, sobretudo, a criação. 

Observamos nas imagens dos protestos105 aproximações com as reflexões de Campelo 

(1996, p.30): “o corpo do homem vivo é um sítio arqueológico que promete tudo. Resta-nos 

explorá-lo, garimpá-lo, resta-nos, enfim, aprender sua dança, sempre passível de renovação, 

                                                 
102 Pedimos licença poética para utilizarmos o hífen nessas nomenclaturas ao corpo. 
103 Para fins de contexto, o GP intitula-se como uma organização global e independente que atua para defender o 

ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos 

(www.greenpeace.org/brasil/pt). 
104  Cabe ressaltar que o movimento ecológico desencadeou-se juntamente com outras manifestações que ocorriam 

na Europa e nos Estados Unidos, e que criticavam a crescente industrialização que surgiu com o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Esses movimentos ganharam vida na década de 60, lutando pela contracultura e pela nova 

esquerda, esta pela ação do movimento estudantil de maio de 68 na França. Com reflexos na década de 70, 

diferentes grupos, principalmente as minorias, começaram a reivindicar espaço e direitos, buscando sua 

legitimidade e a mudança dos padrões (CARVALHO, 2008). 
105 Essas imagens foram retiradas da internet em diferentes sites de notícias. Os créditos das fotos são: Agence 

France-Presse, Agence France-Presse e Elizeo Fernades/Reuters.  
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sempre inspiradora”. Por essa evidência, notamos que os protestos do GP constituem textos que 

apresentam códigos com certo grau de imprevisibilidade, que obstruir em alguma medida os 

sistemas modelizantes dos corpos; que, portanto, nas suas pluralidades, tentam comunicar 

realidades ou estimular tensionamentos comportamentais e sociais. Esses eco-corpos, ao 

construírem uma cadeia de sentidos sobre si, provocam um determinado tipo de interrupção no 

modelo comum, pois rescindem com a passividade da população em relação aos problemas 

ambientais.  

   

  

Figura 6 - Compilação de três protestos do GP realizado, respectivamente em Paris, Taiwan e Chile. 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de materiais retirados de sites de notícias. 

 

Por um breve rastreio sobre as imagens, identificamos que os protestos são impactados 

pelos corpos dos manifestantes que se constituem como textos-postulantes e buscam provocar 

rupturas de sentidos em relação ao próprio corpo. E essas diferentes composições das 

corporalidades são utilizadas pelo grupo para chocar e despertar a atenção para os problemas 

ambientais, as posturas governamentais, as estratégias de indústrias e exploração dos bens 

naturais. Percebemos que o eco-corpo postulante é também um corpo político, transformado 

em campo de batalha, situando-se como lugar de luta e questionamento sobre as ações humanas 

que impactam negativamente o meio ambiente. Por sua vez, esse corpo se transveste para 

demonstrar seu empoderamento, legitimando sua luta. Nesse caminho, o GP apresenta-se como 

um coletivo de corpos, utilizando-se da arte performática para realizar seus protestos, 

solicitando uma postura ativista de quem os vê. Dessa forma, são corpos de sujeitos que buscam 

a midiatização em diferentes veículos, sendo tratados para aparecer na mídia.  

Por fim, compreendemos que os modos de protesto do GP encontram-se no entrelaçar 

da identificação e do estranhamento, que possibilitam a construção de inusitados textos sobre o 

corpo (CAMPELO, 1996). Os rastros de ruptura de sentidos encontrados se dão sobre o corpo 

do manifestante, tido como veículo/meio de expressão, que busca dar outro sentido ao corpo, 

pensando o humano como parte do planeta, operando como um eco-corpo postulante.106  

                                                 
106 Não destacamos as considerações finais neste artigo, por conta do espaço e porque entendemos que foram 

realizadas ao final de cada platô. 
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Resumo 

Em sociedade, por vezes, os atos de construção de si são atravessados pela memória e, também, 

pelos percursos e agenciamentos da cultura, do pequeno locus do cotidiano, das instituições etc. 

Partindo desse quadro inicial, este trabalho busca problematizar as redes de sociabilidade e 

modos de produção de verdades sobre o trabalho das indígenas da etnia Xavante, do estado de 

Mato Grosso, na Associação Rede de Sementes do Xingu. Para tanto, é acionada a categoria da 

‘estética’ em Foucault e Gatarri para correlacionar os arranjos e resistências intrínsecas nesse 

processo, de modo que seja possível apontar o que parece ser uma produção de si das mulheres 

Xavante, bem como a evocação/silenciamento de sujeitos outros e possíveis verdades 

concorrentes. 

 

Palavras-chave: Estética de si; Trabalho; Parresía; Cultura; Comunicação. 

 

 

Introdução 

No que tange à comunicação, este trabalho opta por um outro signo, pois não se trata 

de uma análise que se volta às tecnologias, às mídias, no sentido de que dependeria de uma 

materialidade; nem do seu status de campo de conhecimento – quer seja como aporte para 

outras ciências pensarem os fenômenos sociais ou como um Campo em si. Neste trabalho, trata-

se de um outro lugar, que se volta, sobremaneira, para o pensamento em si, associado à 

comunicação. Em outros dizeres, do pensamento que não é devaneio, elucubração imaginativa, 

mas enquanto ‘instância’ criadora, uma imanência do devir. 

O percurso analítico que se desenha neste, aciona Foucault (2010) e Gatarri (1992) no 

que os autores tratam da estética no delinear das existências. Neste sentido, a análise segue no 

entendimento do estético na criação de si, quando do protagonismo das mulheres da etnia 

Xavante em coletivos de coleta de sementes, bem como busca traçar nas relações de alteridade, 

e nas práticas, o que se tem como rastros desse possível novo modo de ser.  

                                                 
107  Trabalho apresentado no GT 7 Corpo, Subjetividade e Gênero do VII Seminário de Mídia (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
108 Discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linha de Pesquisa Mídia e Cultura e membro do 

Grupo Olhares – Estudos sobre Corpo, Ciência e Tecnologia. Faculdade de Informação e Comunicação − 

Universidade Federal de Goiás. E-mail: sckarlethmartins@gmail.com. 
109 Orientadora do trabalho, docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linha de Pesquisa Mídia 

e Cultura e Coordenadora do Grupo Olhares – Estudos sobre Corpo, Ciência e Tecnologia. Faculdade de 

Informação e Comunicação − Universidade Federal de Goiás. E-mail: suelyhenroquegomes@gmail.com. 
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Em princípio, quando do contexto de análise de sociedades diferenciadas, minorias 

nacionais, que são distinguidas étnica e culturalmente, a leitura mais apressada pode incorrer 

em máximas, que não deixam de ter certa materialidade histórica como, por exemplo, a que os 

indígenas são cercados de estigmas e vistos como indivíduos marginais frente ao modo de 

organização da sociedade capitalista ou como entrave para o desenvolvimento econômico. 

Neste contexto, parte-se de uma série de já ditos para analisar o lugar da mulher indígena, os 

modos como essas se organizam, se assujeitam e resistem a uma série de configurações de poder 

– entendido não como um ente, mas como uma rede mais ou menos difusa de controle e 

disciplina dos sujeitos.  

Entretanto, o objetivo desta discussão é transcender os confrontos imediatos para 

explorar a especificidade da discussão em termos de aproximação do conceito de Estética da 

Existência, como resultado do espírito de um certo presentismo. Logo, é preciso acionar certas 

categorias de análise que, em vias de dar conta do fenômeno da organização das mulheres 

Xavante como lideranças proeminentes na Associação Rede de Sementes do Xingu110, possa 

conferir ao gesto inicial de pesquisa um quadro maior de crítica, que se tem de antemão, como 

uma emergência do Ser, ou como em Foucault (1984), enquanto diz-Se. Ou seja, um sujeito que 

já deixou de ser e ainda não é o que será. 

Ainda que se busque analisar uma existência específica da mulher Xavante, este 

trabalho não parte, propriamente, das categorias dos estudos feministas, nem dos estudos de 

gênero, posto que se reconhece de antemão a dificuldade de operar conceitos como patriarcado, 

dominação masculina etc., se se atém a uma comunidade tradicional indígena, que tão pouco 

se conhece a respeito. Portanto, as práticas, as marcas percebidas pela vivência da pesquisadora 

junto aos sujeitos colaboradores de pesquisa podem figurar-se como registro inicial para a 

problematização das condições sociais que tornam possíveis, discursiva e objetivamente, a 

emergência de novos sujeitos. 

Para tanto, recorre-se a Foucault (1998), quando o autor trata dos jogos de verdade na 

elaboração ética dos sujeitos, ou melhor, de subjetividades, porque o autor está mais interessado 

em pensar de que modo os sujeitos se submetem mais ou menos ao espírito da conduta, aos 

sistemas de prescrição dados, mais ou menos, em um recorte de cultura. À sobra desse 

pensamento, é possível realizar um desenho do quadro inicial do problema que se pretende 

discutir: a) trata-se de identificar como se configura uma rede de saberes como o trabalho, a 

                                                 
110 Para fins de fruição textual, será denominada como Rede, em maiúsculo. 
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ecologia, a etnicidade, o direito e o gênero quanto a certos ‘jogos’ de verdade envoltos à 

condição de mulher indígena Xavante, enquanto, por outro lado, b) como os sujeitos 

colaboradores de pesquisa ora engendram, ora negam esses saberes na gestão de si nesse quadro 

de agenciamento. 

Ao valer-se do aceno de se associar ao trabalho uma ocorrência de suporte de cultura 

ou, ao contrário, a cultura enquanto suporte do trabalho, poder-se-ia enveredar em uma 

discussão que, possivelmente, resultaria em uma ontologia do trabalho, ou ainda, tê-lo como 

centro da discussão. Entretanto, aqui, essa categoria de análise é tangenciada como um tipo 

específico de sociabilidade emergente de conceitos e adequação teórica, pois, além de ser um 

modo de viver com o outro, é, antes de tudo, nas relações de interioridade e exterioridade que 

os questionamentos se seguirão. Cabe ressaltar, também, que essas relações não são 

dicotômicas nem independentes, visto que é no limiar, nas relações de força entre um estrato 

exterior e sua implicação na interioridade, que os indivíduos estabelecem um modo de conduzir-

se, de constituir-se. 

 

As Redes Sociais do Trabalho e os Indígenas 

As sociedades ocidentais atribuíram ao trabalho variados significados. Desde a noção 

de atividade degradante, atividade penosa dos helênicos, aos iluministas que o viam como 

atividade edificante do homem. Com relação à estética do trabalho, tal como o conhecemos 

hoje na composição de uma sociedade do trabalho, Coutinho Cotanda (2011) esclarece que esta 

se edifica, de fato, em meados do século XIX, conferindo certa importância ao trabalho 

assalariado. Este arranjo, de acordo com o autor, promoveu o surgimento de uma nova 

categoria:  o emprego. Se antes o trabalho era entendido em uma concepção mais genérica, com 

a consolidação da ideologia capitalista passa a ser relacionado ao mercado de trabalho, aos 

contratos regulamentados. Dessa maneira, qualquer atividade que escapasse desse escopo 

passaria a receber uma visada pejorativa, como se estivesse aquém da curva da normalidade. É 

notório que a relação trabalho-emprego carece de maior investimento teórico, mas, com relação 

ao objeto a que se pretende discutir, é válida na medida em que alude ao status que o sujeito 

assalariado passa a obter na cena social. 

Com relação ao recorte realizado neste artigo, é notório o empenho em normatizar certos 

aspectos dos modos de vida das comunidades tradicionais, principalmente no que diz respeito 

à gestão dos recursos naturais. Desde os tempos da colonização, diversos Tratados foram 

emitidos conforme o espírito da época anunciava. De modo sucinto, é possível elencar certos 
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acontecimentos como, por exemplo, a política de proteção aos indígenas que só passou a ser 

implantada quando a Igreja Católica os anunciou como detentores de alma e pressionou a Coroa 

para proibir a escravidão dos nativos; as Reformas Pombalinas que promoveram o comércio no 

rio Araguaia e concentrou grupos indígenas em aldeamentos oficiais, dando início à Política de 

Aldeamento; e a Política Nacionalista da Era Vargas, por meio da Fundação Brasil Central e 

Expedição Roncador-Xingu. 

Se é possível identificar um ‘espírito do tempo’ na atualidade, se deve, entre outros 

fatores, à urgência de novas fontes de energia e modos de produção. Este é o cenário que 

propulsiona o pensamento ecológico e ambiental que tanto tem mobilizado entidades da 

sociedade civil organizada. São Organizações Não Governamentais (ONGs), Coletivos, 

Associações, viveiristas etc., que compartilham experiências de manejo sustentável do bem 

natural onde, geralmente, a mão do Estado não alcança a contento. Não se trata, neste trabalho, 

de um levantamento da cultura dessas instituições, mas cabe, sobretudo, entendê-las como 

‘formas culturais’ cujas ações podem contribuir para construir e regularizar existências. 

Claus Offe (apud Coutinho Cotanda, 2011) alude que os movimentos sociais na 

atualidade não surgem mais da base trabalhadora, posto que o trabalho já não detém o caráter 

emancipatório de outrora. O autor defende que uma variedade de agendas como a ecologia, 

igualdade de gênero, os direitos humanos etc., reconfiguram o trabalho enquanto conflito social 

dominante. Isto quer dizer que, tão somente os valores que envolvem o trabalho estão em 

trânsito como os sujeitos que compõem essa rede significativa de práticas estão atuando na 

(re)criação dessa. Em outros dizeres, a linha entre os aspectos objetivos do trabalho e as 

tessituras que vão se forjando nas subjetividades é necessariamente tênue. 

Assim, a pretexto de localização, faz-se necessária uma diminuta descrição das 

atividades da Associação Rede de Sementes do Xingu junto as colaboradoras de pesquisa. A 

Rede realiza atividade de coleta e distribuição de sementes na mata Amazônica, Cerrado e 

Pantanal junto aos povos indígenas, agricultores, viveiristas e comunidades ribeirinhas: 

 

 
A rede visa disponibilizar sementes da flora regional em quantidade e com a 

qualidade que o mercado demanda; formar uma plataforma de troca e 

comercialização de sementes; gerar renda para agricultores familiares e 

comunidades indígenas e servir como um canal de comunicação e intercâmbio 

entre coletores de sementes, viveiros, ONGs, proprietários rurais. (REDE DE 

SEMENTES DO XINGU, 2015). 
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Ela atua em 21 municípios e diversas Terras Indígenas que compreendem, 

principalmente, o estado de Mato Grosso. Dentre suas atividades, realiza o papel de articuladora 

da troca de saberes entre os grupos de coletas e realiza eventos para a estimulação dos vínculos 

dos grupos de coletores, do Elo (espécie de líder) e os compradores. 

Em se tratando da organização das mulheres ao ingressar na Rede, há certo positivismo 

envolvendo o trabalho dos grupos de coleta, pois elas têm de ser organizar conforme a demanda 

de pedidos e entregas de sementes, categorizar e prezar pela qualidade de sementes do seu 

Núcleo – neste caso, a aldeia comporia um Núcleo de coleta, e as famílias se organizariam 

internamente em grupos. Atividades pouco usuais quando da prática, por assim expressar, 

genuína da coleta cotidiana ora realizada. Há, também, certa proposição de contrapartida para 

que se ingresse na Rede, como uma lista com datas e espécies das sementes, reflorestamento da 

propriedade entre outros.  

Quando do microcosmo do Povo Xavante, a organização patrilinear confere certos 

graus de privilégios aos homens nas tomadas de decisão e, neste sentido, o agrupamento de 

mulheres envolvidas em uma atividade de trabalho remunerado – ainda que não obtenha 

frequência por conta dos ciclos das sementes – confere a essas um modo de sociabilidade até 

então inédito, quer seja internamente nas relações cotidianas na comunidade, quer seja com 

outros coletores indígenas e não-indígenas da Rede. Ainda que as mulheres Xavante estejam 

subordinadas a uma entidade que detém certo controle dos direcionamentos das atividades de 

coleta, como por exemplo, o contato com compradores, organização das feiras e seminários, 

não dirime o protagonismo das participantes na medida em que elaboram o saber ecológico que 

dominam e o reelaboram em prol de uma coletividade nova. 

Portanto, sem que se atenha à história dos modos de produção das sociedades 

ocidentais, e suas diversas crises, este artigo utiliza do caráter nada trivial do trabalho na 

consolidação de laços de amizade e de pertença. Trata-se, em suma, de uma categoria essencial 

para o entendimento das sociabilidades contemporâneas. 

 

No Escopo da Estética 

Santaella (2008) ao fazer uma análise das estéticas das linguagens sinaliza sobre o uso 

indiscriminado da palavra estética. Ainda de acordo com a autora e, com devida acuidade, 

‘estética’ deriva do grego aisthesis, que significa, a priori, sentir e que pode ser desdobrado na 

sensação ou percepção do sensível, irredutível à racionalidade. Portanto, 
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Estética tem a ver com o potencial de algo, qualquer fenômeno que se 

apresenta a nós, possui para acionar nossa rede de percepções sensíveis, 

regenerando e tornando mais sutil nossa capacidade de apreensão das 

qualidades daquilo que se faz presente ao sentido. (SANTAELLA, 2008, p. 

35) 

 

Logo, reverbera-se aqui, também, essa preocupação quanto aos diversos significados 

suscitados por este termo e, portanto, torna-se imperativo delinear o sentido proposto neste 

trabalho. 

Recorre-se a Guatarri (1992) quando o autor traça o que identifica como novo 

paradigma estético, sob que estruturas o sentir tem se estabelecido e elucida que “a potência 

estética de sentir, embora igual em direito às outras [...] talvez esteja em vias de ocupar uma 

posição privilegiada no seio dos Agenciamentos coletivos de enunciação da nossa época” 

(GUATARRI, 2005, p. 130). Então, parte-se de uma noção de estética como potência de sentir, 

uma emergência da época, de aflorar o sensível por meio dos sentidos. 

Enquanto Maffesoli (2006) corrobora que a estética é agente fomentador de uma 

‘experiência ética’ − esta entendida pelo autor como um laço de coletividade. Assim, um grupo, 

uma coletividade qualquer, compartilha tão somente o lugar, mas emoções que desencadeiam 

o que pode ser entendido neste trabalho como uma espécie de moralidade diferente, provocando 

certa cumplicidade, certa pertença no grupo na medida que “a sensibilidade coletiva originária 

da forma estética acaba por constituir uma relação de ética.” (MAFFESOLI, 2006, p. 50) 

[grifo do autor].  

É passível que se analise um fenômeno como o empoderamento (para usar uma palavra 

da moda) das mulheres Xavante como uma modulação importante de um programa de pesquisa, 

em grande medida devido à importância que assume frente às organizações sociais, à cultura, 

às representações formais etc.  Em outros dizeres, justificar-se-ia, ainda de acordo com 

Maffesoli (2006) pela força desse acontecimento enquanto um ‘dado social’ e o percorrer por 

alguns agenciamentos reconhecidos se faz necessário neste momento. 

Em suma, tem-se que a estética é um sentir comum e que a experiência estética se dá 

no choque e nas pequenas crises do cotidiano. Ora, se esse fenômeno se dá em contínuos de 

eventos que ferem a continuidade – ou mais incisivamente, o intervalo de tempo histórico – de 

que maneira pode-se delinear a relação do sujeito nesse processo? Os movimentos de conduta, 

criação, transformação e resistência? E ainda, como é possível intuir a percepção de um evento 

na superação do ordinário quando de um fenômeno de comunicação? Onde se encontram os 

vestígios? 
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Gatarri (1992) aponta um caminho possível em que o esforço de se traçar os 

‘agenciamentos de enunciação’, como modo de percorrer as existências, torna possível 

esclarecer o que o autor denomina como paradigma ‘proto-estético’, porque “através de 

diversos modos de semiotização, de sistemas de representação e de práticas multireferenciadas, 

tais agenciamentos conseguiam fazer cristalizar segmentos complementares de subjetividade, 

extrair uma alteridade social pela conjugação da filiação e da aliança.” (GUATARRI, 1992, p. 

127) 

O autor define certos modos de agenciamentos que, mesmo não possuindo uma etapa 

histórica delimitada, são propensos de determinações do aspecto estético. A exemplo, os 

‘Agenciamentos territorializados de enunciação’. Neste modo de agenciamento, Guatarri 

(1992) corrobora que há o forte sentimento de pertença, o protagonismo do lugar e de certa 

noção de segurança é imperativo. Dessa forma todo engendramento para o desterritorializado é 

seguido de um movimento de voltar para si, de modo que “a segmentação movimento infinito 

de desterriotiralização é, portanto, acompanhada por uma espécie de reterritorialização 

incorporal, por uma reificação imaterial”. (GATARRI, 1992, p. 132) Enquanto os 

‘Agenciamentos capitalísticos desterritorializados’, que possuem a característica de 

sobrecodificar outros modos de valor, reformular as relações de alteridade, mantêm certos 

vestígios de um perfil sub-territorializado. Já o ‘Agenciamento Processual’ é motriz do que o 

autor denomina como Novo Paradigma Estético, que, em suma, situa-se nos processos de 

criação, de autoafirmação da persona como fonte existencial para-si desenvolvendo relações de 

alteridade – o que interessa para esta discussão. Neste último há um protagonismo do estético 

em comparação aos outros modos de agenciamento, pois “ao invés de marginalizar o paradigma 

estético, esse tipo de agenciamento lhe confere uma posição chave de transversalidade em 

relação aos outros universos de valor, cujos focos criacionistas e de consistência ele só fez 

intensificar”. (GATARRI 1992, p. 134, 135) 

A característica determinante para intensificação do estético, como apontado pelo 

autor se deve, em grande medida, aos processos de criação do sujeito como ‘máquina 

autopoiética’ (GATARRI, 1992, p.135) que não alcança a autonomia, posto que é atravessada 

por paradigmas éticos, científicos etc., tornando possível certa aproximação ao conceito 

foucaultiano de estética da existência.  

No contexto de análise trajetiva, Foucault (1984) aponta o recorte de um sujeito 

inserido na história que não é soberano, nem universal, porque se constitui a partir de uma 

prática ética, de práticas de liberdades, de resistência a certas normas e convenções que se 
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encontram no estrato cultural. Entretanto, este arranjo de controle do sujeito não é coercitivo de 

todo, visto que não há condição para um sistema de poder se estabelecer quando da inexistência 

de uma brecha de liberdade, de criação por parte do sujeito. Trata-se mais de uma operação em 

que não se indica às pessoas o que devem fazer,  

 
Faz-se pensar [...] os mecanismos sociais que têm podido jogar como as 

formas de repressão e constrangimento tem atuado; e, então a partir disto, 

penso que se pode passar às pessoas a possibilidade de se determinar, de fazer, 

sabendo tudo isso, a escolha de sua existência. (FOUCAULT, 1984, p. 3) 

 

Revel (2005) esclarece que a experiência estética é tida como algo do plano do 

indivíduo e atinge plenitude quando escapa à pura subjetividade, permitindo-se cruzar, 

atravessar-se por outros elementos. Quando do plano coletivo, é tida como modos de resistência 

aos dispositivos de poder e modos de subjetivação. Logo, é perceptível um cenário de 

experiências que se relacionam com um dentro e um fora, uma materialidade das coisas em 

direção aos indivíduos, ou seja, pensar a estética da existência é pensar em uma prática de 

elaboração da própria vida enquanto arte pessoal e eminentemente política.  

Em contrapartida, ao analisar a experiência coletiva de uma comunidade indígena e os 

modos de expressão dessa sensibilidade, pode-se recorrer ao entendimento que Maffesoli 

(2006, p. 42) descreve no estrato local da experiência estética quando, “por um lado, está ligada 

ao espaço próximo; por outro, transcende o próprio grupo e o situa numa ‘linhagem’ que se 

pode compreender.”  Ou seja, ao que Halbwachs (apud Maffesoli, 2006) define como o trabalho 

do indivíduo consigo mesmo e a operação no social, há uma visão de fora, (histórica) e uma 

visão de dentro, mais próxima da noção de memória coletiva. Condição motriz na produção de 

uma certa áurea estética ou de sentimento do presente, como quando o autor afirma que 

 
[...] a sensibilidade coletiva, ultrapassando a atomização individual, suscita 

condições de possibilidade para uma espécie de aura que vai particularizar tal 

ou tal época [...] é possível que se assista agora à elaboração de uma aura 

estética na qual se encontrarão, em proporções diversas, os elementos que 

remetem à pulsão comunitária, à propensão mística ou a uma perspectiva 

ecológica. (MAFFESOLI, 2006, p. 42) [grifos do autor] 

 

O que é perceptível da situação de pesquisa aqui apresentada, porque, quando de um 

novo modo de perceber uma atividade já característica como ‘tradicional’, as colaboradoras de 

pesquisa passariam a produzir outros sentidos, novas maneiras de se relacionar com o ambiente, 

com o outro (indígena ou não) e consigo mesmas. Ainda neste contexto, “acrescentemos que 

um sujeito que se estetiza livremente, ativamente, por práticas de si, é ainda filho de seu tempo: 
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essas práticas não são “algo que o próprio indivíduo inventou, são esquemas que ele encontra 

na sua cultura.”” (FOUCAULT apud VEYNE, 2014, p. 182). [grifos do autor] 

Cabe destacar, a partir deste breve esforço teórico, que a atividade de coleta de 

sementes não é somente a manutenção de uma prática ancestral, mas, também, como um 

trabalho remunerado e avalizado por um outro que ‘diz-Se’ sujeito que fala a verdade, e diz: as 

mulheres trabalham. É possível, ainda, recorrer a Foucault (2010) quando ao autor elucida o 

cuidado de si e o jogo de construção de verdade em relação direta com a produção e 

ordenamento de novas existências, pois que o 

 
[...] cuidado de si, conhecimento de si, arte e exercício de si, relação com o 

outro, governo pelo outro e dizer-a-verdade, obrigação desse outro de dizer a 

verdade [...] O dizer-a-verdade do outro, como elemento essencial do governo 

que ele exerce sobre nós, e uma das condições essenciais para que possamos 

formar a relação adequada conosco mesmos. (FOUCAULT, 2010, p. 44) 

 

Porém, se é na relação com o outro que se estabelece a verdade, visto que o sentido 

não pertence ao sujeito, a que outro, em que lugar, e de que maneira se deve portar para 

estabelecer este ‘grau’ de verdade na relação do fenômeno aqui problematizado? Em outros 

dizeres, a quem caberia dizer uma verdade inaudita, obscura e de tamanha potência que passaria 

a percorrer um sem número de registros sobre as mulheres Xavante? 

Na tentativa de percorrer algumas posições sujeito sobre essa cena, recorre-se a 

Foucault (2010) quando ele realiza um levantamento da parresía em que estabelece certo 

procedimento de dizer-a-verdade útil neste momento. Em princípio, Foucault defende que 

existem certas condições para que se estabeleça a parresía, entretanto, em momento algum 

defende o estatuto da verdade, porque volta-se mais ao delineamento das posições sujeito no 

ato de fala do que é posto como ‘verdadeiro’. Procedimento também adotado neste trabalho. 

De modo conciso, a relação de poder que há entre os sujeitos determina o ato 

parresiástico. Dessa maneira, não se trata de uma verdade, mas de uma ‘maneira de dizer a 

verdade’, um modo de demonstrar persuasão e testar os limites da liberdade. O autor dá como 

antônimo o estatuto do ‘enunciado performativo’ em que o sujeito que diz-a-verdade possui 

certa situação de conforto frente aquele a quem se dirige. Nesta situação, há imprime o status 

de portador de uma verdade considerada institucionalizada; enquanto que na parresía o 

procedimento se dá, justamente, no risco daquele que diz-a-verdade, pois se situa em uma 

situação de fragilidade ao dizer a verdade em seu ato livre e arriscado. O sujeito do ato 
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parresiástico se liga à enunciação e na relação consigo mesmo: um sujeito que diz a verdade e 

que crê verdadeiramente ser verdade. Ou seja, 

 

Há, no interior do enunciado parresiástico, algo que poderíamos chamar de 

pacto: o pacto do sujeito que fala consigo mesmo. Pacto que, por usa vez, tem 

dois níveis: o nível da enunciação e, implícito ou explícito, pelo qual o sujeito 

se liga ao enunciado que acabo de dizer, mas se liga também a enunciação. 

(FOUCAULT, 2010, p. 62) 

  

Portanto, neste caso de análise, tem-se sobremaneira o lugar de fala da Rede como 

portadora de uma certa verdade sobre a condição das mulheres Xavante, ao elaborar enunciados 

performativos como: as mulheres Xavante ‘agora’ trabalham. E a condição de parresía poderia 

ser encontrada nas relações do micro cotidiano nas comunidades, nas divisão política dos clãs, 

das classes de idade etc., que, enquanto são mais ou menos reconfiguradas pelas novas 

dinâmicas sociais propostas por um outro não indígena, institucionalizado e que ocupa espaços 

imagéticos e físicos na comunidade indígena, abre margem, também, para a criação de novos 

lugares de fala, existências outras dessas mulheres a partir da experiência como ‘assalariadas’. 

 

Comunicação como acontecimento 

A proposta analítica aqui desenvolvida, realiza um deslocamento ao pensar a 

comunicação para além da mediação e da representação. Trata-se mais de percorrer os 

agenciamentos coletivos, que, propriamente, forcar-se nos aparatos, nos veículos etc. De acordo 

com Sales (2005, p. 8), não se trata de uma comunicação entre sujeitos, nem de sujeito-coisa, 

mas de “agenciamentos, acoplamentos, engates, entre intensidades sempre nômades e díspares, 

tomadas segundo mecanismos complexos” em que o sujeito figuraria como resultado. 

Porém, pode-se pensar que essa noção é bastante próxima do cognitivismo se se 

optasse pelo viés psicologista da discussão. Mas, na verdade, é mais um procedimento de 

análise que evoca a representação e o conhecimento em direção à concepção do sujeito e o 

papel deste na comunicação. Ora, de fato, trata-se de ‘liberar’ a comunicação de suas amarras 

deontológicas e alocá-la no plano do devir.  

Neste sentido o procedimento paradoxal elucidado pelo autor tem que “é preciso 

escapar da representação, mas não há como prescindir da linguagem [...] temos acesso ao Ser 

pela linguagem, apesar dela.” (SALLES, 2005, p. 4). Então, ao pensar a comunicação por esse 

viés, com objetivo de estabelecer certas singularidades para análise, produz-se representações, 

também, mas como resultado de uma operação ideal, inaugurada pelo pensamento. 
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Silva (2004) corrobora que, se na ‘representação’ impera a separação do Ser e 

pensamento transitando em um plano mais concreto e operacional de subordinar o real ao plano 

das ideias; no ‘conhecimento’ ocorre o contrário, é o gesto do pensamento em voltar para si, a 

vontade de conhecer que transcende ao real dado. Se até então as coisas, os objetos, eram 

mediadores na comunicação, passa a ser possível uma análise para além das formas. Seria, neste 

caso, um procedimento de criação em que “comunicar é diferenciar e não mais mediar”. 

(SILVA, 2004, p.11) 

O pensamento e a comunicação, tal como apresentados pelo autor, ainda que tidos 

como entidades próprias, por assim dizer, não podem ser dissociados. Portanto, o procedimento 

que ele apresenta quando da comunicação, é o pensamento do Ser unívoco, ou seja, tratar-se-ia 

de um sistema igualitário que não diferencia, não hierarquiza existências e que comunica o ser 

que contempla: “o ser das coisas só é conhecido a partir de uma mediação pelo modo como 

pensamos as coisas: conhecemos o conhecimento.” (SILVA, 2004, p.12). É preciso, entretanto, 

esclarecer que este Ser não se limita ao Ser-sujeito, mas trata-se das coisas existentes: o ser vivo 

e não-vivo, o animal e o homem em situação de paridade. 

Se se tem de modo mais prático a sistemática proposta, ter-se-ia um Ser dotado de 

singularidade, em relação com outro Ser, igualmente singular, em um processo de criação que 

se dá sempre em choque e não mais no consenso, de tornar comum, em vias de formar um novo 

– este último parece localizar-se tanto na imanência do próprio pensamento do Ser em si, 

quando da operação do (re)conhecimento, tanto na relação com esta mesma diferença. Em 

suma, uma comunicação enquanto relação entre diferentes, que não tem por fim o consenso, 

mas que se realiza no choque e produz novas diferenças. 

Acontece que essa situação, arrisca-se, neste momento, a noção de situação de 

comunicação, detém uma força estrutural de tamanha potência na produção das diferenças que 

afeta a relação do passado e presente, ou seja, ocorre uma ruptura que possibilita criações e 

propulsiona a reelaboração/emergência de existências.  

 

Considerações 

Como é impossível partir de um pensamento que seja alheio às formas do momento, 

de uma materialidade histórica, não há como desvencilhar este artigo de uma leitura do presente 

em um momento de recorte inicial do objeto de pesquisa. Em todo caso, buscou-se fundamentar, 

ainda que inicialmente, o (re)arranjamento e produção de novos modos de ser, porque, se é 

perceptível um sentimento de ‘emancipação’ do sujeito mulher Xavante − enquanto sujeito 
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múltiplo, com atuação na Rede, nas decisões da aldeia e nas mobilizações indígenas de modo 

geral −  crê-se, também, na emergência de um forte sentimento coletivo nesse microcosmos.  

É um tanto prematuro afirmar que se trata de um ‘neotribalismo’, como o faz Maffesoli 

(2006) ao dissertar sobre o que considera como o Novo Paradigma Estético, mas, sem dúvidas, 

trata-se de uma criação carente de um esforço empírico maior. Diante disso, é preciso percorrer 

as estruturas do pensamento e das práticas que envolvem a ética envolvida na ‘sustentabilidade’ 

e, também, a constituição legal do trabalho indígena na recente história brasileira. 

É já sabido as inúmeras violências as quais os povos originários são alvo. 

Historicamente há uma série de evidências e desmandos registrados, principalmente no que 

tange ao controle de suas práticas e bens de cultura (enquanto artifícios dotados de certo valor 

exótico) e de seu território (enquanto inutilizados e improdutivos, em uma visão mais cínica do 

capitalismo). No entanto, uma áurea ecológica tem tomado cada vez mais força nos discursos 

sociais, muito embora estimulada por organizações e instituições socioambientais. Movimentos 

de alcance internacional como a equívoca Revolução Verde, e eventos como a Eco 92, a Rio 

+20, a Cúpula dos Povos etc., são alguns exemplos dessa ética emergente. 

Ao passo que Organizações de direitos humanos tentam, de certa forma, reconhecer e 

amenizar a violência a que as comunidades tradicionais foram/são submetidas, o que é válido e 

necessário; há certo estranhamento na relação de interculturalidade que, muitas vezes, impõe 

(mesmo que de modo não violento) um procedimento de ‘emancipação’ e de libertação – como 

o trabalho das mulheres indígenas.  

A cena de enunciação e parresía que se buscou construir neste recorte ainda é um tanto 

hermética. Assim, diante do exposto, cabem alguns questionamentos: Como pode ser pensada 

a produção do enunciado: as mulheres Xavante trabalham − tomado como verdadeiro e dito por 

um sujeito parresiástico, que acredita dizer uma verdade e assume um risco? Onde estes 

sujeitos se encontram? E mais, como este acontecimento tem produzido novas formas de 

subjetivação, uma vez que o ato parresiástico tem força na interlocução da verdade e nas 

relações de poder entre os sujeitos envolvidos? 

O fato do gesto aqui assinalado propor um certo perspectivismo se deve, pois, do 

reconhecimento de um exterior, propriamente cultural, que convoca os sujeitos a uma conduta, 

a uma ética; enquanto que ocorre, em contrapartida, um movimento de interioridade numa 

apreensão estética e subjetiva desse acontecimento. À sombra da noção de sujeito foucaultiana, 

que não é universal, posto que não detém os sentidos, ter-se-ia um devir-mulher-Xavante ao 

passo que seria, igualmente passível de se desenhar, o devir-mulher-trabalhadora. Relações 
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desencadeadas, claro, não de modo pacífico e regular, mas de um confronto entre estruturas 

discursivas ou não engendradas por um arranjo de saber-poder. 

Portanto, considerando o sujeito como complexo, e, igualmente frágil, tem-se 

aparentemente, a dificuldade em alcançá-lo sem considerar sua condição de emergência. Não 

cabe, neste sentido, pensar as mulheres Xavante a partir dos estereótipos, ou tentar enquadrá-

las em conceitos pré existentes, mas, sobretudo, tomar as relações e os acontecimentos no 

trânsito em que ocorrem e identificar os possíveis rastros. Aqui, justamente no encontro de 

singularidades, seria possível traçar as diferenças e vislumbrar as produções decorrentes. 

 Este trânsito conceitual, portanto, trata de um Ser, neste caso de análise, de uma 

mulher indígena, que é, ela própria, esquema de desejo de saber, de criar, fortemente ligado a 

um esquema de controle, de operação no plano da vida.  
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Resumo 

Este artigo trabalha questões relacionadas ao processo de identificação entre espectador e 

personagem, no cinema. Temos o intuito de compreender as construções que os indivíduos 

fazem de si mesmos no decorrer da vida, tendo como base a relação consigo, com o mundo e 

com os outros. Questionamos a importância dos filmes e, mais precisamente, dos personagens 

de cinema, no auxílio desse processo de construção de si. Para ilustrar essa discussão, trazemos 

o filme Her, de Spike Jonze, que suscita questões relacionadas a uma sociedade individualizada 

e mergulhada na solidão. Buscamos enxergar na obra pontos que trabalhem a ideia de 

identificação entre personagem e espectador. 

 

Palavras-chave: Cinema; Personagem; Construção de si. 

 

 

Introdução 

 

 Em que medida o filme Her114 se assemelha com a sociedade do século XXI? Até que 

ponto, nós, espectadores, conseguimos nos identificar com os dramas e os problemas vividos 

pelo protagonista Theodore Twombly? É possível notar algo em comum com as pessoas que 

vemos na tela e aquelas com as quais convivemos no dia a dia? E mais: o vazio e a solidão 

retratados pelo filme podem ser analisados para além do lugar-comum pautado pela influência 

da tecnologia na sociedade? 

 Todas estas perguntas abrem margem para uma análise do filme pautada por diversos 

vieses. Poderíamos tratar aqui da modernidade e de seus efeitos sobre nós, seres humanos; seria 

possível, também, centralizar o trabalho sobre a relação entre o homem e a tecnologia; ou até 

mesmo falar sobre a volatilidade dos amores. Entretanto, parece necessário deixar que a 
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narrativa de Her nos guie por todas essas temáticas que permeiam a obra, tornando-a complexa 

e suficientemente interessante, a partir de um mesmo ponto de vista: a construção que fazemos 

de nós mesmos. Nessa análise, é importante ir além das imagens cinematográficas e 

compreender qual a contribuição que o filme Her sugere para a pesquisa sobre a constituição 

de si, tendo como base os pensamentos de Jean-Paul Sartre acerca deste assunto. 

 Para que a discussão funcione, da melhor maneira possível, estabelecemos uma 

sequência para o desenvolvimento do raciocínio. Primeiramente, optamos por trabalhar, de 

forma introdutória, os conceitos de Sartre sobre a construção de si. À luz dessas informações, 

analisamos o filme Her, de Spike Jonze, compreendendo os vazios e as relações dos indivíduos 

em âmbitos internos (consigo mesmo) e externos (com os outros e com o mundo) que são 

trabalhados na narrativa da obra. Por fim, comentamos sobre a importância da construção dos 

personagens para que o contato entre espectador e filme possibilite uma construção de si nos 

moldes que Sartre nos apresenta. 

 Apesar de optarmos por trabalhar a constituição de si de acordo com as ideias de Sartre, 

não abandonamos autores que comentam sobre os vazios, a solidão e as relações entre os seres 

humanos numa sociedade moderna. Para isso, trazemos autores como Zygmunt Bauman, 

Michel Maffesoli e Suely Rolnik. Desta forma, buscamos estabelecer uma ligação entre a 

constituição de si e os personagens de um filme, tendo como exemplo a própria obra 

cinematográfica aqui analisada.  

 

A constituição de si  

Para compreender o pensamento de Sartre acerca da construção de si, é preciso observar 

os três pressupostos que norteiam suas reflexões.  Primeiramente, o autor estabelece a noção de 

que o homem é um projeto de si, pois cria o seu sentido de acordo com suas relações com os 

outros, com os objetos, com o mundo. O segundo pressuposto diz respeito à existência de uma 

consciência livre, criadora de sentido e que imprime no homem uma falta de plenitude, um 

desejo de ser. Ou seja, essa consciência é o movimento que inspira o sujeito a desejar a 

completude e, consequentemente, a relação com o mundo e a busca do preenchimento de si 

nessas relações. Por fim, o sujeito só pode exercer o ato criativo de si a partir do seu ser-no-

mundo, que diz respeito à própria ação. 

 Se observarmos a ideia de que o homem só constrói um sentido de si no momento em 

que se relaciona com o mundo e com os outros, é possível inferir que isto se dá através da 

experiência. Essa experiência existe por meio do olhar e, por este motivo, é impossível a fusão 
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entre duas consciências. Desta forma, notamos que a subjetividade do outro não pode ser 

apreendida ou experienciada da mesma forma que outrem o faz. Isto acontece porque 

assumimos uma postura de observação, de modo que nenhuma das partes pode acessar a 

subjetividade da outra. É a ideia de que “a experiência do encontro com o Outro se dá pelo 

olhar” (MOURA, 2011, p. 117). Isto nos sugere que o contato entre dois seres acontece em duas 

vias: eu observo na medida em que sou observado. Segundo Santos (2011),  

 

a existência do outro se dá ao sujeito no ato de olhar e ser olhado, uma atitude 

interrelacional [sic] em que ambos tencionam se objetificar; entretanto cabe 

ao sujeito a postura de que ser olhado exige um reconhecimento indubitável 

da presença de um outro sujeito. (SANTOS, 2011, p.11) 

 

 Como a construção de si se dá a partir do contato com o outro e com o mundo, é preciso 

levar em consideração a coletividade. Para Moura, existe uma espécie de tensão individual-

coletiva, que surge no momento em que esse sujeito está em vias de se fazer. É a ideia de que 

o ego é exterior ao homem, ele está e é constituído no mundo, no outro. Ou seja, só construímos 

a nós mesmo através da relação com aquilo e aqueles que nos rodeiam. Como disse Sartre 

(2009),  

 

Eu sou, para-além de todo conhecimento que posso ter, esse eu que o outro 

conhece. E esse eu que sou, eu o sou em um mundo que o outro me alienou, 

porque o olhar do outro abraça meu ser e, correlativamente, as paredes, a 

porta, a fechadura; todas essas coisas-utensílios, no meio das quais estou, 

viram para outro uma face que me escapa por princípio. Assim, sou meu ego 

para o outro no meio de um mundo que me escoa em direção ao outro. 

(SARTRE, 2009, 336) 

 

 De qualquer forma, notamos que o si é um projeto e que ele se fundamenta por seu fim, 

ou seja, não é produto de algo do interior do homem, mas sim de uma exteriorização que se dá 

através de ações, de escolhas. O si é escolha, pois só podemos ser algo no contato e na 

descoberta do mundo. Mas então tratamos de um sujeito dotado de liberdade de ir e vir, bem 

como de escolher aquilo que lhe convém? Exato. O homem sartreano é livre e tem o direito de 

escolha. Engana-se, porém, aquele que acredita que essa liberdade é completa. Não, ser livre é 

uma característica do homem, é inerente a ele, mas o exercício desta liberdade varia de acordo 

com o meio onde se insere. Novamente observamos o coletivo, a sociedade, influenciando nas 

decisões do indivíduo. 
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 Se o homem se constrói através de sua inserção no mundo, é preciso compreender, 

então, através de que ferramentas isto acontece. Para Moura, o homem sartreano se insere no 

mundo por “intermédio de uma consciência que não é substancial e desprovida de estrutura” 

(p. 119) e através da existência de três estruturas fundamentais do ser: o “Ser-em-si”, o “Ser-

para-si” e o “Ser-para-outro”. Em poucas palavras, compreendemos o “em-si” como um corpo, 

de existência física, sem potencialidades, nem consciência de si e do mundo, o “em-si” apenas 

é; o “para-si” diz respeito a uma consciência, algo cuja essência é fluida e da ordem do devir, 

possui a capacidade de se construir e fazer de si o que quiser; por fim, o “para-outro” é o mundo, 

é o outro que observa e também é observado. 

 Notamos, então, que o homem definido por Sartre é um ser dotado de liberdade na 

mesma medida em que se constitui de um vazio. São estas duas características deste sujeito que 

tornam a construção de si pautada no devir, no futuro. Assim, o homem nunca pode atingir o 

seu fim, pois isto o tornaria um “Ser-em-si”, anulando toda e qualquer potência de formação 

existente.  

 Por fim, acreditamos que a angústia se constitua como uma importante ferramenta para 

o homem construir a si mesmo. Na mesma medida em que é um problema, também é a solução. 

Enxergamos isto, pois o homem, incompleto por natureza, se sente vazio e precisa correr atrás 

daquilo que o preencha. Essa busca pelo preenchimento parece existir por conta da angústia 

que a falta nos faz. Ou seja, a angústia nos coloca em movimento e nos força a agir. O próprio 

vazio, do qual buscamos preenchimento a todo instante, acaba nos forçando a esta ação, 

justamente por necessitarmos desse sentimento de completude. E, mesmo num caminho que 

parece tortuoso e com um objetivo aparentemente inatingível, seguimos mirando o alvo do 

preenchimento de nossos vazios internos. 

 

Em busca do inalcançável 

Vivemos em uma sociedade globalizada, onde as distâncias são encurtadas pelas 

tecnologias e as relações com os outros podem acontecer a qualquer momento e lugar. Temos 

uma facilidade de locomoção com relação ao tempo-espaço, o que torna as coisas mais rápidas 

e práticas. Essa ideia de evolução nos faz crer, muitas vezes, que somos uma sociedade pronta. 

Da mesma forma em que acreditamos que a cultura já está definida e nós, indivíduos, somos 

completos. 

O que acontece, na verdade, é que nada está realmente definido. Nem a sociedade, nem 

a cultura e muito menos nós, seres humanos. Estamos todos em constante evolução, nos criando 
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e recriando a cada momento. É um processo de mão dupla, onde os indivíduos transformam a 

cultura e a sociedade, ao mesmo tempo em que são modificados por elas. 

O sujeito não é algo pronto, mas se constitui de acordo com o contato com as forças 

(ambiente externo) e as diferenças. A ideia é a mesma de Maffesoli (1998, p. 15), que defende 

que “a pessoa só existe na relação com o outro”. Outros autores (Deleuze, 2001; Guattari e 

Rolnik, 1996) também defendem o pensamento de que o sujeito é mutável, se construindo 

através de experiências e no contato com os acontecimentos. Notamos, então, que somos seres 

flexíveis e que nos aprimoramos na medida em que vivemos. 

Para Silva (2006), a cultura globalizada é responsável pela individualização do sujeito, 

o que proporciona um número cada vez maior de construções identitárias. É o individualismo 

que Maffesoli (1998, p. 14) afirma precisar ser abandonado e o aumento das máscaras mutáveis, 

que alcançam o que o autor chama de multiplicidade do eu. Já não somos um só, mas nos 

mostramos de formas diferentes de acordo com os ambientes em que nos encontramos. 

 

É que a mesma globalização que intensifica as misturas e pulveriza as 

identidades implica também na produção de kits de perfis-padrão de acordo 

com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, 

independentemente de contexto geográfico, nacional, cultural etc. Identidades 

locais fixas desaparecem para dar lugar a identidades globalizadas flexíveis, 

que mudam ao sabor dos movimentos do mercado e com igual velocidade. 

(ROLNIK, 2002, p. 20) 

 

 Para dar valor às nossas individualidades, nos agrupamos em tribos de semelhantes. 

Silva (2006) chama esses grupos de “comunidades imaginadas”, enquanto Maffesoli (1998) os 

chama de “comunidades emocionais”. É nessas tribos que os indivíduos se isolam e praticam 

algo que retoma o mito de Narciso: um eterno olhar a si mesmo. 

 

É a necessidade do espelho, isto é, das imagens. O indivíduo da cultura do 

narcisismo é aquele que depende do espelho dos outros para validar sua 

precária ou inexistente auto-estima [sic], traço que, como vimos, marca 

indelevelmente o melancólico. Ficando a sós consigo mesmo, cresce sua 

insegurança, pois ele precisa de plateia [sic] e admiração. (BERLINK, 2008 

apud SOUZA, 2009, p. 5) 

 

A partir disso, inferimos que ocorre uma retribalização da sociedade, onde o sujeito se 

agrupa aos seus semelhantes e praticamente anula os diferentes. O contato com o outro, o não-

igual, é inexistente. Mesmo vivendo em grupo, notamos que o ser humano ainda se sente 
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incompleto. É como se lhe faltasse algo além do próprio existir. Uma espécie de solidão e de 

melancolia que tornam a felicidade um pote de mel no fim do arco-íris de cada indivíduo. 

Se enxergarmos a felicidade como um sentimento, surge rapidamente a questão 

levantada por Maffesoli (1998): “o que existe de mais instável do que o sentimento?”. De fato, 

a felicidade é cambiante e possui uma definição diferente para cada sujeito. Mas, olhando de 

maneira geral, é possível notar que a relação entre consumo e felicidade, defendida por Bauman 

(2009), se mostra bastante verdadeira.  

Observamos que os meios de comunicação se tornam grandes porta-vozes daquilo que, 

teoricamente, os indivíduos necessitam para suprir suas vontades e alcançar a sensação de estar 

feliz. Nesses momentos, a subjetividade da felicidade ganha ares exteriores ao homem: “ele 

passa a esperar que o exterior supra o seu interior, ele passa a ter a necessidade de ser feliz, 

sendo que alguém ou algo deverá suprir essa necessidade” (SILVA, 2006, p. 192). No instante 

em que o indivíduo acredita que para se sentir realizado é preciso consumir aquilo que ele vê, 

entra em jogo o uso do consumo como caminho para felicidade. O carro, a roupa, os kits de 

perfis-padrão apresentados na mídia, se tornam objetos de desejo. É uma busca incessante por 

um bem-estar que pertence mais ao ambiente externo que interno, onde o indivíduo parece 

querer sempre mais. Neste caminho, o objetivo da felicidade se torna inalcançável, pois quanto 

mais se tem, mais se deseja. 

A partir disso, cada sujeito se enclausura em sua própria forma de ser e estar no mundo. 

Então, o contato com o coletivo, com o outro, é rompido e o indivíduo passa a ter olhos somente 

para si.  

 

A partir do momento que o indivíduo passa a acreditar que o seu bem-estar, 

encontra-se em bens materiais, em bens de consumo, ele fecha-se, pois não vê 

necessidade de conviver com um outro que pode apresentar semelhanças, mas 

que também apresentará diferenças, o que exigirá dele a colocação de limites, 

para que o convívio ocorra. Parte em busca da aquisição do que naquele 

momento determinou como necessário, desta forma, o seu objetivo é 

individual, rompe com o coletivo, tudo passa a ser permissivo, logo, não há 

regras, valores, símbolos que servirão de obstáculo para sua missão – ser feliz. 

(SILVA, 2006, p. 192) 

 

O indivíduo se torna, então, autor de sua própria vida115. Ao abrir mão do contato com 

o outro, se posiciona de maneira individualizada e focada somente no “eu”. O valor do coletivo 

                                                 
115 Bauman (2009, p. 72) afirma que “a vida é uma obra de arte”. Sendo assim, cada indivíduo é o artista de sua 

própria vida e, através de suas escolhas, pode construir novas identidades de maneira semelhante às obras de arte. 
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é desprezado, tornando o papel do sujeito na construção e na manutenção da sociedade algo 

obsoleto. A importância gira em torno de um bem-estar particular, em detrimento do bem-estar 

universal. 

 

A sociedade da mídia e do consumo de bens efêmeros, perecíveis e 

descartáveis engendra uma subjetividade de tipo novo, o sujeito narcisista que 

cultua sua própria imagem como única realidade que lhe é acessível e que, 

exatamente por ser narcísica, exige aquilo que a mídia e o consumo lhe 

prometem sem cessar, isto é, satisfação imediata dos desejos, a promessa 

ilimitada de juventude, saúde, beleza, sucesso e felicidade que lhe virão por 

meio dos fetichizados, promessas que, no entanto, não podem se cumprir e 

geram frustração e niilismo. (CHAUÍ apud SILVA, 2006, p. 193) 

 

No momento da frustração, por não atingir os padrões idealizados de felicidade, sucesso 

e outros sentimentos, os indivíduos começam a reconhecer as semelhanças e, principalmente, 

as diferenças entre si. Percebemos que o estranho116 é rejeitado, bem como suas características: 

a instabilidade, a capacidade de ser livre e de se modificar de acordo com as circunstâncias. É 

a dicotomia permanência-instabilidade apresentada por Maffesoli (1998, p. 18). A 

retribalização, para Silva (2006), parece ser a única saída para tais indivíduos.  

Sabemos da importância do coletivo na construção de um sujeito, porém, o que 

apreendemos da sociedade globalizada do século XXI, é que o individualismo se torna padrão. 

Vivemos solitários em meio à multidão que nos rodeia e as tecnologias da comunicação, que 

teoricamente deveriam nos aproximar, parecem nos afastar cada vez mais do contato com o 

outro. Mas é fato: o indivíduo só existe quando cria laços, quando se relaciona com o 

diferente117. Nesse sentido, as tribos criadas no ambiente virtual só servem para revalidar a ideia 

dos kits de perfis-padrão, pois, assim como eles, são comunidades voláteis e constituídas apenas 

por semelhantes. 

Em busca de seus iguais, os indivíduos criam processos de identificação até mesmo com 

os personagens da ficção. No cinema, por exemplo, os heróis se tornam modelos a serem 

seguidos. O espectador paga para ver seres humanos118 vivendo e agindo da forma como eles 

mesmos gostariam. Os sentimentos e vontades que temos são representados pelo outro, numa 

                                                 
116 O estranho é definido por Bauman (2004, apud Silva, 2006, p. 193) como “subprodutos, mas também os meios 

de produção no incessante, porque jamais conclusivo, processo de construção da identidade”. 
117 A palavra “diferente” significa, aqui, os indivíduos não semelhantes, ou seja, pertencentes às tribos distintas. 
118 Mesmo nos casos em que os personagens são animais, robôs, E.T.’s e qualquer outra criatura, suas 

características são construídas de acordo com a personalidade humana. Desta forma, temos personagens que não 

são homens e mulheres, mas que agem, pensam e sentem como tais.  
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realidade que não é a nossa e que, de fato, não se trata do real. Para Morin (2002), a mídia nos 

dá tudo que nos falta: emoção, status e etc. 

Os personagens da ficção, principalmente do cinema, trazem certa tranquilidade ao 

sujeito. Isto ocorre porque o ser humano se enxerga em outra pessoa, em um ser fictício que o 

representa na mídia. Esse processo retoma a ideia do espelho, onde o indivíduo se vê em seu 

semelhante. Apesar disso, notamos que os sujeitos continuam engendrados na busca incessante 

por algo praticamente inatingível. E a ficção corrobora para construir sentidos de felicidade 

com os quais não estamos aptos a lidar. Assim, 

 

Podemos perceber que toda positividade nova que se estabelece no mundo 

desencadeia uma nova negatividade, que todo cheio provoca um oco, que toda 

uma saciedade chama uma angústia, que a marcha do homem se realiza na 

dialética da satisfação e da insatisfação, que os progressos deslocam a finitude 

e a particularidade do ser humano sem reduzi-las. (MORIN, 2002, 183) 

 

Assim, identificamos que o sujeito abre mão do coletivo para constituir-se de maneira 

individualizada119. O passado é descartado e o futuro é um devir. O presente se torna o período 

de tempo valorizado e, por isso, não pode ser desperdiçado. Cada segundo é importante e perdê-

los com sofrimentos e angústias parece ser algo banal. Por tal motivo, enxergamos que os filmes 

fornecem ao espectador um momento de fuga, principalmente quando ocorre de personagens e 

estória estarem devidamente entrelaçados de forma a atrair e prender a atenção de quem assiste. 

Essa aliança é fundamental para que os indivíduos que interajam com a obra cinematográfica 

consigam criar laços com aquilo que eles assistem. Laços estes que vão além de um simples 

olhar e acompanhar a narrativa. 

 

Personagem, estória e espectador 

Os personagens constituem uma das partes mais importantes de uma estória. 

Independente da linguagem utilizada, seja ela literária, teatral ou cinematográfica, o ponto de 

identificação entre o público e a obra reside, principalmente, na maneira como os personagens 

são apresentados. Além disso, as ações dramáticas, as experiências, os sentimentos e outras 

características inerentes aos seres humanos só podem ser notadas porque existe, na estória, 

                                                 
119 Em uma entrevista, Bauman diz que apesar de sermos individualizados a nossa vida nunca esteve tão conectada 

e interdependente. Segundo ele, estamos todos no mesmo barco. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=POZcBNo-D4A. Acesso em: 03 de Agosto de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=POZcBNo-D4A
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alguém que possa viver isso. Como disse Morin (2002), “os próprios heróis da ficção são 

mortais como nós”. 

Apesar da importância dos personagens ser notável, Aristóteles (apud McKee, 2006) 

acreditava que o valor da estória era de relevância primária enquanto os personagens se 

configuravam de forma secundária. Barthes (apud Chion, 1989) também comenta sobre o 

argumento de Aristóteles. 

 

Na Poética aristotélica, a noção de personagem é secundária, inteiramente 

submetida à noção de ação: pode haver fábulas sem caracteres, diz Aristóteles, 

mas não pode haver caracteres sem fábula. [...] Mais tarde, a personagem que, 

até então, não era mais que um nome, o agente da ação, assumiu uma 

consistência psicológica, tornou-se um indivíduo, uma pessoa [...]. 

(BARTHES apud CHION, 1989, p. 115) 

 

Para Chion (1989), o duelo plot vs. character120, formulado por Herman (1952), torna-

se uma das grandes dificuldades dos roteiristas ao construir uma estória. Enquanto estes autores 

preocupam-se em definir uma ordem de importância entre essas duas instâncias, McKee (2006, 

p. 105) desqualifica o embate entre estrutura da estória e personagem, pois, para ele, ambos são 

a mesma coisa e um não pode ser tido como mais importante que o outro. Vale (apud Chion, 

1989) também acredita que esses dois elementos são indissociáveis e diz que  

 

é preciso manter presente a correlação e a inter-relação entre a personagem e 

a ação [...] O roteirista não deve imaginar, separadamente, por um lado os 

acontecimentos que formam a história, por outro lado os caracteres das 

personagens. (VALE apud CHION, 1989, p. 116) 

 

Acreditamos, então, que personagem e estória não podem caminhar separadamente. A 

ação dramática é dependente do personagem, da mesma forma que o contrário também se 

mostra verdadeiro. Notamos que a narrativa caminha na medida em que os personagens, em 

especial o protagonista, evoluem. Para Sandro Massarani121, “um personagem bem construído 

é fundamental para o funcionamento de uma história e de sua narrativa” 122. 

 O roteiro, então, é construído de forma que personagem e narrativa caminhem em 

conjunto. Essa jornada só faz sentido e só pode ser desenvolvida se existir ação dramática, 

                                                 
120 Em tradução livre, se trata de uma disputa entre enredo da estória e o personagem. 
121 Massarani é historiador, professor e pesquisador formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

O foco de pesquisa do autor é na história das estruturas narrativas. 
122 Disponível em: http://www.massarani.com.br/rot-criar-personagens-roteiro-cinema.html. Acesso em: 29 de 

Julho de 2015. 

http://www.massarani.com.br/rot-criar-personagens-roteiro-cinema.html
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gerada pelos personagens em decorrência das situações da estória. São os chamados incidentes, 

eventos que permitem o desenrolar e a movimentação da trama (McKee, 2006; Field, 2009).  

James (apud Field, 2009, p. 55) sugere o seguinte questionamento: “O que é um 

personagem senão a determinação de um incidente? E o que é um incidente senão a iluminação 

de um personagem?”. Percebemos que o personagem tem suas características moldadas pelos 

incidentes, ao passo que estes só podem existir pelas ações dos personagens. Field (2009) afirma 

que os incidentes 

 

São criados especificamente para revelar a real natureza dos personagens de 

modo que nós, os espectadores e leitores, possamos transcender nossa própria 

existência e criar um laço de identificação com eles. Nós nos vemos neles e 

gozamos desse breve momento de identificação e reconhecimento. (FIELD, 

2009, p. 56) 

 

 A afirmação de Field (2009) remete a algo que McKee (2006) comenta sobre a 

caracterização dos personagens. Segundo o autor, para conhecermos a verdadeira natureza de 

um personagem é preciso observá-lo “ao fazer escolhas sob pressão para tomar uma ou outra 

atitude na busca por seu desejo” (MCKEE, 2006, p. 106), pois é nesses momentos que os 

personagens revelam quem eles realmente são. Assim, identificamos que o caráter de um 

personagem é moldado muito mais pela sua essência e por suas ações do que por sua aparência. 

Isto não significa que as características físicas devam ser desprezadas ou subjugadas ao valor 

interno de um personagem, muito pelo contrário. Ambos são importantes, mas a identificação 

entre público e personagem se dá através da personalidade. 

 Sendo assim, compreendemos que os personagens funcionam como peças-chave para a 

existência de uma estória. Como disse Field (2009, p.58), eles “são a base essencial da estrutura 

interna do roteiro. São a pedra angular, o coração, a alma e o sistema nervoso” da estória. É 

preciso que o roteirista seja capaz de criar personagens fortes e cativantes, com a habilidade de 

despertar no público as emoções desejadas e que consigam, principalmente, gerar identificação 

entre a obra e o indivíduo que a consome. 

 

A identificação com o personagem em Her 

A estória de Her se passa num futuro aparentemente não distante. Não vemos carros 

voadores nem prédios nem prédios ultramodernos. Os seres humanos ainda não dividem seu 

espaço com os robôs, entretanto, cedem grande parte dele para as tecnologias, que funcionam 

quase como uma extensão de seus corpos. 
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Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix, é um homem solitário que 

trabalha como escritor de cartas numa empresa. Divorciou-se há cerca de um ano de Catherine 

e ainda assim possui resquícios da relação amorosa vivida. Melancólico e com uma aparência 

depressiva, Theodore vive entre a casa e o trabalho. Nos dois locais, e também no período de 

deslocamento entre eles, o personagem está sempre em contato com algum aparato tecnológico, 

que parece ter suplantado as relações diretas entre os seres humanos. 

O protagonista de Her não é único a usar, de forma abusiva, das tecnologias existentes 

no universo do filme. Por diversos momentos vemos, na tela, pessoas caminhando na rua sem 

sequer se darem ao trabalho de observar quem está ao seu redor. O ato de olhar para o outro é 

posto de lado em decorrência de um olhar quase focado em si mesmo. 

A estória se constrói a partir da solidão de Theodore. Ele ainda se sente frustrado pela 

separação e a cada dia mergulha mais na busca por preencher o espaço vazio dentro de si. Para 

isso, ele consome tecnologia. Em casa, no trabalho, na rua. E como se não bastasse, ele ainda 

frequenta feiras de exposição de novas tecnologias. Em uma dessas, Theodore vê o comercial 

de um novo sistema operacional, mais evoluído e sofisticado. As imagens exibidas na TV 

mostram pessoas de aparência confusa, perdidas, melancólicas. O aparelho, definido como o 

primeiro a possuir inteligência artificial, é descrito como “uma entidade intuitiva que te escuta, 

te entende e te conhece”. É uma espécie de consciência sem um corpo. Dominado pela 

curiosidade e pela necessidade de ter alguém que se preocupe com ele, Theodore compra o 

aparelho. 

Somos apresentados a Samantha, cuja voz é de Scarlett Johansson, o ser que vive dentro 

do sistema operacional. Aos poucos, Theodore começa a se envolver pela voz que ouve e o 

relacionamento entre humano e tecnologia evolui para um novo estágio. A partir desse 

encontro, os próprios caminhos que o filme segue se tornam, ao mesmo tempo, encantadores e 

intrigantes. 

Samantha passa a cuidar dos pequenos detalhes da vida de Theodore: dos papéis de 

divórcio, da correção das cartas que ele escreve, do game de realidade virtual que ele costuma 

jogar e etc. Ela se torna essencial, deixando Theodore mais alegre, menos preocupado e, 

aparentemente, mais feliz. Porém, é tudo passageiro. 

Aos poucos, a ausência de um corpo físico passa a incomodar Theodore. O 

relacionamento construído com Samantha passa a entrar em declínio e, no momento em que ele 

descobre a multiplicidade identitária do sistema operacional, tudo se desmorona. 
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Mesmo sendo estranha aos nossos olhos, a relação entre o humano e o computador é 

genuína. O amor, que realmente parece ser verdadeiro, torna Theodore um ser mais completo e 

menos melancólico. O personagem se aproxima do real e nós, espectadores, nos identificamos 

com ele. 

Percebemos que logo de partida o filme trabalha bem as questões da individualização 

do ser humano. O contato com o outro é raro. A tecnologia parece ser intrínseca à vida das 

pessoas e assume, na maioria dos casos, o papel de um indivíduo. Ela ocupa o meio afetivo dos 

seres humanos, criando sensações e incitando novas relações. Nessa situação, Theodore se 

mostra um personagem complexo e dotado de um sentimento de insegurança. 

É nesse momento que o espectador se identifica com Theodore. Nós, seres humanos, 

somos inseguros, temos medos e diversas dúvidas. Vemos no olhar do protagonista de Her esse 

misto de sensações acrescidas de uma melancolia e uma solidão única. Queremos que tudo dê 

certo, queremos que o personagem alcance sua felicidade e se sinta completo. Nos 

aproximamos dele nesse instante: quando nossos objetivos se tornam os mesmos objetivos que 

os dele. E justamente por percebermos que nós, espectadores, somos semelhantes a Theodore, 

o protagonista, temos a certeza de que a felicidade dele é apenas momentânea. Pois, da mesma 

forma, a nossa felicidade também o é. 

Façamos, agora, uma análise mais pontual da obra de Spike Jonze. Observando a 

personagem Samantha, é possível compreender nela um desejo enorme de se desenvolver. Por 

se tratar de uma consciência que existe sem um corpo físico, a personagem comenta por diversas 

vezes que está evoluindo, da mesma forma que os seres humanos também evoluem. Entretanto, 

ela é capaz de notar que, de alguma maneira, é um ser superior; um ser que é capaz de notar 

que suas experiências são responsáveis pela constituição do que ela é, bem como do desejo de 

conhecer, saber e possuir tudo que lhe for possível. Se pudermos descrever Samantha em uma 

única palavra, esta seria desejo. Ela é uma personagem que quer tudo, quer ser tudo, quer 

aprender tudo, quer conhecer tudo e mais: quer ser mais do que apenas uma consciência presa 

num espaço não existente, sem corpo. 

Aliás, essa é uma diferença crucial entre Theodore e Samantha. Enquanto o primeiro se 

deixa levar pela vida, crendo que as coisas acontecerão sem ele fazer muito esforço, a segunda 

tem a necessidade de viver e a vontade de fazer tudo acontecer. O corpo fica em destaque aqui, 

pois Samantha afirma que aos poucos foi percebendo que não ter um corpo semelhante ao do 

ser humano, que inevitavelmente vai morrer, pode ser algo positivo. A personagem toma 

consciência de suas potencialidades e do quão importante para a constituição de si podem ser 
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as suas relações com outros sistemas operacionais, também dotados desse caráter reflexivo, 

com os seres humanos e até mesmo com o mundo, através do olhar permeado pela câmera e 

outros dispositivos.  

Temos, então, dois personagens que exemplificam uma ideia de constituição de si 

pautada nas relações. Se Theodore crê que pode evoluir por meio de seu contato com a 

tecnologia, principalmente aquelas dotadas de consciência, Samantha acredita que é preciso se 

relacionar e experienciar o máximo possível para que possa crescer e se expandir.  

Enquanto assistimos a Her nos identificamos, por diversas vezes, com a perspectiva de 

Theodore. Somos humanos e também temos nos sentimos incompletos e vazios. A melancolia 

toma conta dos dias do protagonista do filme e, apesar das diferentes proporções, nossos dias 

também são dotados de períodos solitários e melancólicos. Se o sentimento de oco nos agonia, 

onde é que buscaremos conforto e preenchimento? Para Sartre essa sensação só pode nos fazer 

movimentar e, cada vez mais, nos forçar a uma relação conosco, com o outro e com o mundo. 

Em Her esse é o objetivo de Samantha, evoluir a partir dessas bases. Mas se Theodore também 

consegue se sentir, mesmo que momentaneamente, feliz se relacionando com uma tecnologia 

consciente, será possível que nós também consigamos evoluir a partir de nossa relação com um 

produto tecnológico? Acreditamos que sim. 

Veja bem, se só é possível construir a nós mesmos com base na relação com os outros 

e com o mundo, um filme, seus personagens e suas estórias podem ser tratados como essas 

instâncias exteriores a nós. O que defendemos é que a ficção, seja ela cinematográfica ou não, 

pode sim existir como um fator de aperfeiçoamento do homem. É claro que ela não pode 

substituir o contato e muito menos o olhar que Sartre tato comenta.  

Entretanto, enxergamos além disso e ainda acreditamos que as narrativas podem suprir, 

mesmo que por pouco tempo, o vazio dos seres humanos. Para nós, isso só é possível porque o 

público interage e se envolve emocionalmente com as estórias que vivencia. A semelhança com 

os personagens e suas estórias possibilita a existência desse blackout da vida real, se assim 

podemos chamar. O indivíduo se esquece do seu dia a dia, até mesmo dos seus problemas, e 

foca o seu olhar, a sua atenção e o seu desejo de preencher-se, na relação virtual que estabelece 

com os personagens das obras que entra em contato. 

Ainda assim, acreditamos que o contato entre seres humanos não pode ser abandonado. 

Mesmo com o auxílio da ficção para que o homem possa, de alguma forma, se modificar, 

precisamos da relação com o outro para nos construirmos. É necessário entender que o vazio e 
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a solidão existencial do homem não podem ser preenchidos por bens materiais (incluímos nesse 

grupo a própria tecnologia). O afeto entre humanos é necessário. 

A partir desse trabalho, concluímos que somos flexíveis. Nos construímos na medida 

em que vivemos e nos relacionamos com o outro. Necessitamos do coletivo, da relação face a 

face e da interação com o diferente. Para isso, acreditamos que os filmes tem grande 

importância. 

Numa obra audiovisual estamos propícios a entrar em contato com o semelhante, com 

o diferente e com personagens que tendem a acrescentar e gerar processos de identificação entre 

espectadores e a obra. Nos enxergamos no filme e isso nos agrada, permite que nos sintamos 

representados e até mesmo retoma o sentido de coletividade. 

Acreditamos, também, que a identificação entre personagem e espectador é fundamental 

para que o filme atinja um público numeroso. As pessoas querem se ver no cinema, querem 

personagens que pareçam com elas mesmas e que traduza, na linguagem da arte, os seus 

problemas, anseios e suas formas de ser e estar no mundo. 
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“Her”: Onde acaba o virtual e começa o real? Uma análise fílmica das 
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Resumo: O presente artigo pretende discutir questões relacionadas à evolução das formas de 

linguagens e às interfaces da mídia contemporânea, com o objetivo de verificar qual, ou quais 

são as interfaces que o filme de ficção científica “Her” (2014) apresenta, por meio de uma 

análise fílmica desse objeto. Firmando-se sob perspectivas teóricas acerca de linguagem digital, 

cultura da convergência, cibercultura, digital móvel e interfaces da mídia contemporânea, a 

análise aborda a transfiguração desses conceitos para ambiente fílmico, a fim de auxiliar na 

compreensão entre as relações entre humano e máquina (sistema operacional). 

 

Palavras-chave: cibercultura, linguagens digitais; digital móvel; interfaces; máquina. 

 

 

Introdução 

  As linguagens da mídia contemporânea permitem que o ser humano tenha diversas 

formas de interação, tanto entre pessoas, por meio de dispositivos tecnológicos, como entre 

seres humanos e máquina. Essa última forma de interação vem sendo objeto de discussão por 

diversos autores, como Marshall McLunhan (2011, p.67), que relata que nessa relação não se 

pode distinguir entre o fim do humano e o inicio da máquina, ou seja, “os meios, como 

extensões dos sentidos do homem”.  

Este artigo tem como objetivo verificar qual, ou quais são as linguagens da mídia 

contemporânea que o filme “Her” (2014), com roteiro e direção do cineasta Spike Jonze, 

apresenta em sua narrativa por intermédio de uma análise fílmica do longa metragem. 

O método de analise do objeto é a decomposição de algumas cenas, como corrobora 

Aumont (1999) e Vanoye (1994). A análise implica duas etapas importantes: em primeiro lugar 

decompor, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses 

elementos decompostos, ou seja, interpretar as cenas relacionando- as com as interfaces da 

mídia contemporânea, com base na fundamentação teórica.  

                                                 
123 Trabalho apresentado no GT8 - Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do  VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 8 e 9 de dezembro de 2015.  
124 Mestranda em Comunicação no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Graduada em Comunicação Social/ Jornalismo no Campus Universitário do Araguaia da Universidade Federal de 

Mato Grosso. E-mail: carolcosta-22@hotmail.com. 
125 Jornalista, mestre em administração estratégia e mercadologia, professor da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás, membro do Grupo de Pesquisa em Ciberjornalismo da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Ciberjor/UFMS). Email: alfredo.costa@gmail.com. 
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Segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994, p. 15), analisar um filme significa: 

 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, 

desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, 

do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos 

distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o analista adquire um certo 

distanciamento do filme. Essa desconstrução pode naturalmente ser mais ou 

menos aprofundada, mais ou menos seletiva segundo os desígnios da análise. 

 

Além disso, a análise fílmica permite “estabelecer elos entre esses elementos isolados, 

em compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 

significante: reconstruir o filme ou o fragmento” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15). 

Em outras palavras, a análise fílmica possibilita conectar cenas do filme de ficção científica 

com os estudos de linguagem contemporânea da mídia, contribuindo como arcabouço desses 

estudos.  

O filme de ficção científica (FC) contemporânea, por sua capacidade de representação 

do imaginário, surgiu como forma 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. 

Bukatman (2012) entende que a ficção científica deve ser compreendida sob a ótica de um 

futuro possível, baseado em conhecimentos reais sobre o passado ou o presente. É a partir dessa 

concepção de diálogo entre a FC e as transformações sociais, culturais e técnico-científicas que 

o gênero atua como uma das portas para os estudos de interfaces das linguagens da mídia 

contemporânea. 

O trabalho busca ainda embasamento, sobre aspectos específicos, em teóricos como 

Kenski (2007), com a evolução das linguagens, Manovich (2005), com os novos dados digitais, 

Jenkins (2009) e Santaella (2004), com a cultura da convergência e a cibercultura, Bond (2011) 

e McLunhan (2011), com os dispositivos móveis e os meios, entre outros autores. A partir 

dessas contribuições, é possível analisar o objeto proposto neste trabalho de modo a refletir  

sobre a linguagem mídia contemporânea. 

    

A linguagem da mídia contemporânea e suas interfaces 

Ao refletir sobre a linguagem e sua evolução até o tempo atual, deparamos com as 

considerações de linguagem como alicerce da cultura humana, instrumento de sua manifestação 

e desenvolvimento, além disso, a cultura, no pensamento de Barthes (1998), é também a 
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linguagem. Entretanto, por meio das relações interpessoais, a primeira forma de linguagem que 

esteve presente na raça humana foi a cultura oral, em que as tradições culturais eram passada 

de geração em geração.    

É notório que a espécie humana ao longo dos anos evoluiu, desenvolvendo novas 

habilidades. Com o surgimento da escrita, uma nova forma de linguagem, o ser humano passa 

a ter a cultura de registros dos acontecimentos, não dependendo mais apenas da memória para 

propagar a cultura. Segundo Kenski (2007, p. 31), “como tecnologia auxiliar ao pensamento, a 

escrita possibilita ao homem a exposição de suas ideias, deixando-o mais livre para ampliar a 

sua capacidade de reflexão e apreensão da realidade”.   

Como corrobora Souza (2001), “o processo social criou ao longo da história recente, o 

que chamamos de mídias, os meios de comunicação social”. O estar junto passou a ser 

necessariamente midiatizado pelas técnicas de comunicação. Em um primeiro momento temos 

as mídias tradicionais, como o livro, o jornal, a televisão e o rádio, que se classificam por seu 

caráter monológico, no qual os fluxos comunicacionais são potencializados de modo unilateral.  

A linguagem digital é marcada pela era das tecnologias, na qual impõe mudanças 

radicais nas formas de acesso à informação, criando consequentemente novos e dinâmicos 

processos de produção e difusão de conhecimentos. Além disso, por meio dos computadores e 

dispositivos móveis 126 torna-se possível um conjunto de diferentes linguagens em suporte 

único.  Substancialmente na rede, a relação se estrutura na lógica de todos a todos, contrapondo 

a natural assimetria no posicionamento de emissores e receptores, como acontece nas mídias 

tradicionais. Cria dessa forma uma nova cultura, a partir de sua estrutura de codificação, distinta 

e particular. 

Kenski (2007, p.31) considera a linguagem digital 

 

uma linguagem de síntese, que engloba aspectos da oralidade e da escrita em 

novos contextos [...] rompe com as formas narrativas circulares e repetidas da 

oralidade e com o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se 

apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, 

dinâmico, aberto e veloz. Deixa de lado a estrutura serial e hierárquica na 

articulação dos conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas 

relações entre conteúdos, espaços, tempo e pessoas diferentes (2007, p. 31). 

                                                 
126 No que se refere ao termo dispositivos móveis, como afirmam Cooper, Green, Murtagh e Harper (2002), a 

‘mobilidade’ é vista como a principal característica das tecnologias digitais. As tecnologias móveis, “…são 

vendidas na promessa de propiciar uma conexão a ‘qualquer hora’ e em ‘qualquer lugar’, tanto através de voz ou 

dados. Os anúncios apresentam as tecnologias móveis como capazes de transcender as ‘limitações’ geográficas e 

de distância, incluindo as diferenças geográficas nos locais de trabalho e demais atividades (Cooper, Green, 

Murtagh e Harper, 2002, p. 296).” 
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Sobre as novas mídias digitais, Manovich (2001) descreve cinco princípios que 

caracterizam essas novas mídias, que ao mesmo tempo as diferenciam das velhas mídias. Os 

princípios são: 1) representação numérica,  em que todos os objetos são construídos em códigos 

digitais; 2) modularidade, em que o conteúdo pode ser composto por módulos; 3) automação, 

em que a representação numérica e a estrutura modular permitem automatizar operações 

envolvidas na criação, manipulação e acesso; 4) variabilidade, em que objetos não são fixos, e 

podem existir em diferentes versões, em ordem de elementos variáveis; e 5) transcodificação, 

que traduz uma forma cultural em outro formato. 

Segundo Manovich (2005, p.36), as novas mídias são combinações das antigas 

convenções culturais, em que “os velhos dados são representações da realidade visual e da 

experiência humana, isto é, imagens, narrativas, baseadas em textos audiovisuais – o que 

normalmente compreendemos como cultura. Os novos dados são dados digitais”. 

A convergência midiática representa uma quebra de paradigma no campo da produção 

e distribuição de conteúdo informativo e de entretenimento, causando mudanças na sociedade, 

como novas formas de interação e relações sociais e estruturais permitidas pelo computador, 

internet e as tecnologias móveis. Tais reflexos dessa quebra de paradigma constituem estudos 

de uma subárea de conhecimento definida por Lemos e Cunha como cibercultura, “a cultura 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais” (LEMOS; CUNHA, 2003, p 11-23). 

Santaella (2004, p 60) afirma que: 

 

Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas as 

mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e 

distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de 

convergência de mídias. Fenômeno ainda mais impressionante surge da 

explosão no processo de distribuição e difusão da informação impulsionada 

pela ligação da informática com as telecomunicações que redundou nas redes 

de transmissão, acesso e troca de informações que hoje conectam todo o globo 

na constituição de novas formas de socialização e da cultura que vem sendo 

chamada de cultura digital ou cibercultura. 

 

Nesse contexto, percebe-se que a linguagem da mídia contemporânea possui algumas 

interfaces que possibilitam nova forma de produção cultural, em que as funções de consumidor 

e produtor se entrecruzam, criando o chamado público “prosumidor”  127. Estas interfaces são 

                                                 
127 Do inglês prosumer (simultaneamente produtor e consumidor). Essa noção de marketing foi apresentada pela 

primeira vez por Avin Toffler e sua esposa, Heidi Toffler, em 1980, em seu livro “A tereira onda”. Fonte: 

Wikipedia, disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Prosumer> . Acesso em 01.08.2015. 
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conhecidas como: transmídia, hipertexto, Podcast, Youtube, mídias sociais, digital móvel, 

interatividade e multimídia.  

As narrativas transmídias estão inseridas na comunicação e se fazem presentes cada vez 

mais nas novas mídias, em que as histórias são iniciadas em uma plataforma e tem seus 

desdobramentos estendido a outras. Jenkins (2009, p. 138) chama de narrativa transmídia: “uma 

história que se desenrola através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto 

contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. [...]. E cada meio faz o que faz de 

melhor”. 

A propósito das características das narrativas multimídias, podem ser enumerados 

elementos distintos como texto, som (áudio), imagens, animação e vídeos, que juntos compõem 

um conteúdo multimídia coeso, mas não necessariamente é preciso ter todos os elementos 

juntos para se considerar um produto multimidiático. Em outras palavras, uma narrativa 

multimídia é um ato de apresentar uma dada informação de várias formas diferentes. 

O novo modo de produzir textos permitido pelos avanços tecnológicos sintetizados nos 

novos dispositivos eletrônicos é definido como hipertexto (BUGAY, 2000). Um conjunto de 

nós ligados por conexões, em que esses nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 

parte de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos, em que, configurado em redes 

digitais, desterritorializa o texto, deixando-o sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível, 

conforme Lévy (1993, 1996).  

Nessa perspectiva, Manovich (2005, p.222) esclarece que “a nova mídia é definida por 

outros conceitos como, processo, prática, através da fortaleza do conceito tradicional em nossa 

imaginação cultural” 128. 

Além das narrativas textuais, outro formato que a mídia contemporânea possibilita a 

produção de conteúdo é por meio de áudio, o Podcast. Essa interface é muito utilizada nos 

novos cibermeios como fonte de informação e de conhecimento, em que é transmitida por meio 

de feeds 129 RSS 130 por meio de assinatura. Os usuários podem receber o conteúdo 

automaticamente através do cadastro em seus sítios preferidos através do feed.   

                                                 
128 Tradução livre. 
129 O arquivo gerado pela RSS é conhecido como feed ou feed RSS. O usuário interessado em obter as novidades 

do cibermeio deve incluir o link do feed deste em um programa ou serviço leitor de RSS (também chamado de 

agregador). Esse software (ou serviço, se for um site) tem a função de ler o conteúdo dos feeds que indexa e mostrá-

lo em sua interface. O software precursor do podcast e citado no presente trabalho é o iTune, mas existe outros 

com a mesma funcionalidade. Disponível em:< https://www.rss.com/ >. Acesso em: 11 maio 2015. 
130 RSS (ReallySimpleSyndication) é um padrão desenvolvido em linguagem XML, que permite aos responsáveis 

por sites e blogs divulgarem notícias ou novas postagens destes. Para o caso, o link e o texto de divulgação do 

podcast é armazenado em um arquivo de extensão .xml, .rss ou .rdf. Disponível em: <https://www.rss.com/>. 

Acesso em: 11 maio 2015. 
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Nessa mesma linha de produção e acesso de conteúdo por meio de novo formato (neste 

caso, o vídeo), o Youtube permite a qualquer pessoa com acesso à internet - e que tenha uma 

câmera digital - se torne um produtor e distribuidor de conteúdo. Considerado um sítio de 

cultura participativa, o Youtube utiliza-se daquilo que Burgess e Green (2009, p.9) também 

caracterizam como “a cultura da convergência, onde pessoas de diferentes áreas (tecnologia, 

entretenimento, artistas, educadores, fãs, etc.) podem trocam e construir uma cultura 

participativa do mundo”. 

A novas tecnologias levaram à criação do termo Web 2.0 131, entendido como plataforma 

para aplicativos e novos modelos de negócios baseados na interatividade e na colaboração, 

continuamente atualizados pelos próprios usuários (Mangold & Faulds, 2009). Com base nesa 

tecnologia da Web 2.0, surgem as mídias sociais que são entendidas como aplicativos que 

facilita a criação e a troca de conteúdos gerados por usuários, ou seja a cultura da partilha. 

Segundo Terra (2009), são consideradas mídias sociais digitais, textos, imagens, áudio e vídeo 

em blogs, quadro de mensagens, podcasts, wikis, blogs e afins que permitem a interação entre 

os usuários. 

Essa tecnologias trouxeram uma revolução em comunicações participativas, criação de 

comunidades e compartilhamento de informações (POSTMAN, 2009), ou seja, favorecem o 

processo de comunicação, ao facilitar o compartilhamento de informações entre usuários e 

meio. Segundo Recuero (2008), as mídias sociais digitais permitem maior conversação e 

diversidade de fluxos de informação entre seus participantes, incentivando a emergência de 

redes sociais e de capital social mediado.  

As tecnologias móveis compõem a sociedade a partir do século XXI, em que as pessoas 

se comunicam e exercem atividades multimídias, permitidas através das várias ferramentas dos 

aparelhos.  Com os seus dispositivos como smartphones, tablets, notebooks, pessoas acessam 

a Internet e se conectam ao mundo, em que os aparelhos tecnológicos rompem as barreiras 

físicas.  

Parte das experiências cotidianas fluem por meio de dispositivos móveis, como afirma 

Bond 132 (2011, p. 4):  “nós estamos entretidos por eles, informamos por eles, somos desafiados 

                                                 
131 Termo conceitualizado por Tim O’Reilly, como “mudança para uma internet como plataforma, e um 

entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 

pessoas, aproveitando a inteligência coletiva” (O’REILLY, 2005, p.3). 
132 Tradução livre. 
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por eles, ligados por eles, nós vê-los, escrever sobre eles, trabalhar com eles e jogar com eles" 

.  

Assim, por intermédio de um dispositivo, segundo Lipovestsky e Serroy (2010), a 

realidade se transforma em ficção, a rede de telas transformas nossos modos de vida,  nossa 

relação com a informação. Nesse novo ambiente não se pode distinguir entre o fim do humano 

e o inicio da máquina, como descreve McLuhan (2001, pp. 67-75): 

 

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 . 

 

Presentes no cotidiano, os dispositivos móveis “nos cercam - eles estão em nossas 

mesas, no nosso colo, em nossos bolsos”  133 (BOND, 2011, p.4). Tais dispositivos são os 

tablets, smartphone e computadores. As pessoas estão tão ligadas aos dispositivos que "cada 

tela tem suas próprias características e seu próprio relacionamento com o consumidor" 134 

(BOND, 2011, p.8). 

Por fim, essas interfaces que a linguagem da mídia contemporânea apresent, perpassa a 

sociedade e permite que as pessoas interajam por meio de dispositivos. Esses formatos de 

linguagem, de certa forma, com o tempo atingem toda a sociedade, modificando seus aspectos 

culturais.  

  

Análise do filme 

O longa metragem “Her” (2014), roteiro e direção do cineasta Spike Jonze, é uma 

produção original, que apresenta construção narrativa baseada no fim de um relacionamento e 

as peculiaridades da nova relação criada com um sistema operacional. Aborda questionamentos 

sobre um assunto cada vez mais recorrente na sociedade, a relação humano versus máquina. 

A narrativa se inicia apresentando o personagem Theodore Twombly, interpretado pelo 

ator Joaquin Phoenix, um escritor deprimido que se separou recentemente de sua esposa, que 

ele acreditava ser a mulher de sua vida (Catherine, interpretada por Rooney Mara). Theodore 

passa então a viver de forma solitária, com o tempo dividido entre trabalhos e jogos.  No 

trabalho, escreve cartas de amor para as pessoas.  No lazer, sozinho, busca companhia em um 

                                                 
133 Tradução livre. 
134 Tradução livre. 
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novo sistema operacional (SO), que foi lançado como experiência quase humana para o usuário 

e o computador - ou dispositivo móvel. Ao ser ligado, surge uma voz do sistema operacional, 

que se autodenomina Samantha, interpretada por Scartett Johansson. Começam, então, a 

desenvolver uma relação de parceria, amizade e amor.  

Apesar da não existência física da relação entre Theodore e Samantha, ao desenvolver 

atividades e interações humanas, o sistema operacional  desenvolve a capacidade de possibilitar 

uma relação íntima e verdadeira entre um ser humano e uma máquina. A relação do personagem 

com sistema operacional vai se desenrolando durante o longa metragem, e , por ter acesso a 

todos os dados de Theodore, o SO facilita seu dia a dia, prestando informações, relatando seus 

e-mails importantes, resolvendo alguns problemas, antes mesmo que o personagem solicite.  

 

 

          Figura 1: Pôster de divulgação do filme 

 

Ao analisarmos o objeto fílmico de acordo, percebemos que o sistema operacional, 

Samantha, com quem o personagem Theodore se relaciona, corresponde a umas das interfaces 

da mídia contemporânea, o digital móvel.  

Leite (2009, p. 11) define o sistema operacional como: 

 

um software responsável por gerenciar e controlar toda parte de hardware do 

sistema. Em um sistema de computação moderno isso significa que ele será 

responsável por controlar processadores, memória principal, discos, 
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impressoras, teclado, monitor, interfaces de rede e outros dispositivos de 

entrada e saída.  

 

Além disso, o SO apresenta como função organizar todos os componentes de hardware, 

de modo a oferecer uma interface de relação mais simples entre o hardware e o usuário, ou 

seja, todos os comandos do usuário na máquina são respondidos pelo sistema operacional. Esses 

são encontrados tanto em dispositivos móveis, computadores, como em máquinas com funções 

definidas.   

A presença das telas dos dispositivos, como computador, e em uma espécie de 

smartphone, é constante. Ao longo do filme as personagens que usam o equipamento passam 

por inúmeras experiências de interação, trabalho e diversão. Ademais, em alguns momentos se 

observa uma relação cada vez mais íntima do humano com a máquina, em que se rompem as 

barreiras do espaço físico, como, por exemplo, quando mantêm, verbalmente, relações sexuais.  

 

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).  

 

O notebook é o primeiro desses dispositivos móveis considerado inteligente, em que a 

relação entre usuário com a tela do personal computer (PC) é de mão dupla. Com o acesso à 

internet, ele fornece informações de qualquer canto do mundo, possibilita interação, busca de 

conteúdo e entretenimento, além de atuar também como ferramenta de trabalho. Como observa 

Bond (2001, p 15) 135 “praticamente ele sabe tudo, como um grande sábio mestre, o sábio” . 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Tradução livre. 
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Figura 2: Theodore inicia o sistema operacional no computador. 

 

O outro dispositivo é o smartphone, que Bond (2011) define como o amante, pois 

considera que os usuários só têm olhos para o celular. A relação entre o usuário e o dispositivo 

é considerada íntima, pois, segundo o autor (BOND, 2011, p.6), “ele já sabe quase tudo sobre 

você, já inclui algumas coisas que você nem sequer admite para si mesmo (quanto tempo você 

gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta jogando Angry Birds?)” 136.  O celular é um 

aparelho que possui relação bem próxima com o usuário, independentemente da nacionalidade 

ou idade deste.  

Dispositivo que apresenta grande potencial para ser explorado, o smartphone  acessa a 

internet 3G ou 4G, a partir de inúmeros lugares, possibilitando comunicação e interação entre 

pessoas, entretenimento, trabalho.  

 

 

Figura 3: O personagem Theodore interage com o dispositivo móvel (smartphone). 

                                                 
136 Tradução livre. 
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No filme, a interação entre o usuário e o sistema operacional acontece em diversas cenas, 

mas neste trabalho vamos apresentar e descrever duas delas, que vão ao encontro da discussão 

proposta sobre a interface do digital móvel. A primeira cena é quando o personagem Theodore 

vai até a praia e coloca no bolso de sua camisa o smartphone com a câmera de modo que mostre 

as suas ações e tudo ao seu redor. Nesse momento, Theodore permite que Samantha faça parte 

da sua aventura, de seu passeio  até a praia,  mesmo com roupas de trabalho, e a caminhada na 

areia. Pelo fone de ouvido, eles se comunicam e o SO, mesmo não presente fisicamente, age 

como se estivesse junto ao personagem. Essa cena sintetiza a interação humano-máquina 

presente em todo o filme.  

 

 

Figura 4: Cena em que Theodore “passeia” na praia com Samantha. 

 

A outra cena é quando o personagem Theodore tenta se comunicar com Samantha, e ela 

não responde aos comandos; então ele sai correndo, desesperado, para tentar reiniciar o sistema, 

que aparece indisponível. Próximo ao metrô, o SO volta ao normal, e relata que havia se 

desligado, pois estava passando por aprimoramentos para evitar problemas ou processar 

plataformas, mas que havia deixado um e-mail, avisando-o.  Em seguida, Theodore se dá conta 

de que o sistema operacional não está se comunicando apenas com ele, mas com inúmeras 

pessoas ao mesmo tempo. Não satisfeito com aquela situação, questiona Samantha se ela está 

apaixonada por mais alguém, e ela responde, com a voz trêmula, que sim. É nessa cena que o 

personagem constata que a relação que ele está tendo é com uma máquina e que, apesar de tudo 

parecer real, não  passa de uma relação virtual.  

A todo instante, ao apresentar a relação humano-máquina, o filme provoca reflexão 

sobre questiona a noção de real e virtual, ou seja, até onde a relação deixa de ser virtual para o 
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Theodore e se torna real. A fronteira entre o real e virtual é muito pequena, e a partir do 

momento em que o personagem mergulha em uma experiência com o SO, essa barreira é 

rompida, e a relação que era inicialmente virtual torna-se real.   

 

Considerações  

Na era contemporânea, marcada pela emergência de novas tecnologias, os filmes de 

ficção científica, de certa forma, dialogam com temáticas sobre as interfaces e linguagens da 

nova mídia contemporânea. No filme “Her”, a interface que se mantém em destaque é o digital 

móvel, com o qual, por meio de um sistema operacional, o personagem Theodore se relaciona, 

interage e se comunica a todo instante. Essa relação rompe a barreira entre o real e o virtual, 

tornando a relação humano-máquina, uma experiência humanizada. 

Como o longa metragem enfoca especificamente a interface digital móvel, a análise 

buscou enfocar a discussão de tal interface, ressaltando seus aspectos, de modo a dialogar com 

questões do fim com base na fundamentação teórica. 

Por fim, a análise fílmica de um longa metragem de ficção científica que retrata questões 

sobre interfaces da mídia contemporânea torna-se importante, pois propõe reflexões acerca da 

sociedade atual, de modo a compreender a relação entre humano e máquina que é tão presente. 

Além disso, a análise de “Her permite adentrar o mundo dos dispositivos móveis, cujas 

funcionalidades descrevemos, ao mesmo tempo em que dialogamos com teóricos como Bond 

e McLuhan, entre outros.  
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Resumo 

O artigo utiliza-se de conceitos de Espaço, Comunicação e Mídias Locativas para observar o 

uso do aplicativo Periscope enquanto (re)construtor de espaços sociais. Como objeto para 

discussão, elegemos as transmissões das travessias realizadas pelos migrantes sírios e árabes 

em busca de refúgio na Europa. A observação do fenômeno à luz dos conceitos elencados 

demonstra clara vantagem para a visibilidade de seções do globo negligenciadas pelos grandes 

grupos de comunicação e demonstra a potência da comunicação em construir espaços sociais 

em espaços de trânsito por meio de streamings compartilhados em tempo real. 

 

Palavras-chave: Periscope, Espaço, Comunicação, Mídia Locativa, Refugiados 

 

 

Espaço, Comunicação e Mídias locativas 

Com os avanços da técnica, a contemporaneidade tem encontrado cada vez mais formas 

de descrever o que se entende por “Espaço”. Se a constatação não parece tão intuitiva, sem 

dúvida a presença de alguma diferença entre o espaço que o leitor ocupa sobre a Terra nesse 

momento, a área explorável num jogo de videogame e o mar de dados na internet parece 

bastante clara. Ainda que a distinção entre esses três exemplos pareça evidente, todos podem 

ser reunidos sob uma única acepção de espaço, que o define como alguma espécie de 

receptáculo, uma área (construída por átomos ou pixels) capaz de conter algo ou alguém, 

limitando seu significado a uma dimensão puramente física. 

Lefebrevre (1991), por sua vez, entende o espaço como uma construção social, como a 

conjunção de tudo o que é concebido, percebido e vivido por um grupo. Embora Lefebvre 

(1991) se incline à Filosofia para compreender a essência da ideia de "espaço", recorre a termos 

de uso cotidiano para cunhar o preceito de que "todo espaço é social": 

 

Todos sabem o que se quer dizer quando falamos de um 'quarto' em um 

apartamento, a 'esquina' da rua, um 'mercado', um shopping ou 'centro' 

cultural, um 'lugar' público e assim por diante. Esses termos do discurso 

cotidiano servem para distinguir, mas não para isolar, espaços particulares, 

e em geral para descrever espaços sociais. Eles correspondem a um uso 

                                                 
137  Trabalho apresentado no GT8 – Narrativas, Entretenimento e Tecnologia do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
138 Jornalista e Mestre em Comunicação pela UFG. E-mail para contato: rsjjornal@gmail.com. 
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específico daquele espaço, e portanto a uma prática espacial que eles 

expressam e constituem (LEFEBVRE, 1991, p. 16, grifo e tradução nossos). 

 

Não parece fazer sentido, portanto, proceder a uma sistematização de conceitos, tipos 

ou categorias de "espaço" para depois fazer caber a rua, as salas de aula ou qualquer lugar dentro 

de classificações abstratas. Sob essa perspectiva, o espaço é o que fazemos dele; um "produto 

social" (LEFEBVRE, 1991). Na visão do estudioso francês, essa concepção superaria a 

desgastada fórmula de criar interpretações baseadas em dicotomias – tal como a relação de 

oposição/complementaridade entre o mundo das ideias e o mundo concreto de Platão, por 

exemplo. 

Numa interpretação mais focalizada, Marc Augé define o lugar como "a ideia, 

parcialmente materializada, que têm aqueles que o habitam de sua relação com o território, com 

seus próximos e com os outros" (AUGÉ, 1996, p. 54); trata-se, portanto, de um espaço 

identitário, relacional e histórico. Remontando ao olhar do etnólogo, Augé (1996) infere que o 

lugar "é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de 

inteligibilidade para quem o observa" (AUGÉ, 1996, p. 51). Portanto, o lugar – ou o 

concebido/percebido/vivido em determinada localidade – é uma instância de reconhecimento 

de si e daqueles que não se originaram nele. Ainda assim, "essa ocupação singular e exclusiva 

[de um espaço] é mais a do cadáver no túmulo do que a do corpo que nasce ou vive" (AUGÉ, 

1996, p. 52), justamente porque o ser humano busca comunicar-se. Daí as trocas, movimentos, 

diálogos e discursos que tornam o espaço eminentemente relacional. 

No entanto, a onipresença da velocidade (VIRILIO, 1996) a dinâmica dos fluxos da 

contemporaneidade (Cf. PAULO, 2006), e o fato de que não mais construímos nosso tempo e 

sim o consumimos (LEFEBVRE, 1991), criaram espaços que não suportam qualquer vínculo 

identitário, não servem à interação social e ainda não alimentam ou são alimentados pela 

memória; Augé (1996) chama esses locais de "não-lugares". Estações de trem, aeroportos, 

autoestradas e até supermercados transformam-nos em clientes, passageiros, usuários que só 

são identificados, socializados e localizados na saída ou na entrada, de acordo com o autor 

francês. No "não lugar", o indivíduo vê-se sozinho em locais que geralmente servem ao trânsito 

de multidões. 

Também não há espaço para a história nesses locais, "eventualmente transformada em 

elemento de espetáculo, isto é, na maior parte das vezes, em textos alusivos. A atualidade e a 

urgência do momento presente reinam neles [...] Eles se vivem no presente" (AUGÉ, 1996, p. 

95). O quadro pode parecer um tanto exagerado, se considerarmos os encontros e interações 
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sociais legítimas que vivenciamos ao transitar por "não lugares", no entanto, o próprio Augé 

(1996) reconhece que lugares e não lugares se interpenetram e se revezam em um mesmo 

espaço, como "polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 

nunca se realiza completamente" (AUGÉ, 1996, p. 74). Em suma, a atribuição de uma ou outra 

natureza a um local pode ser decidida pela análise da comunicação que se processa nele. O que 

leva-nos à necessidade de alguma definição para o que seja “Comunicação”. 

Tida como uma ciência jovem, cujos horizontes ora parecem alargar-se em direção ao 

infinito, ora fechados em múltiplos escopos extremamente específicos, a Comunicação ainda 

configura-se como um campo em formação (MARTINO, 2007; BRAGA, 2008). Frente a esse 

quadro, pretendemos utilizar aqui os escritos do filósofo tcheco Vilém Flusser, que se debruçou 

sobre o conceito de comunicação em diversas passagens de sua vasta produção – composta de 

artigos, ensaios, livros e textos avulsos e inacabados – e sugeriu até mesmo a criação de uma 

ciência denominada “Comunicologia” (FELINTO; SANTAELLA, 2012). 

A definição de Flusser (2002; 2007) para a Comunicação tem ao menos uma dimensão 

formal e outra existencial. Na primeira, o filósofo define comunicação como “armazenar, 

processar e transmitir informação adquirida” (FELINTO; SANTAELLA, 2012, p. 58). Numa 

dimensão existencial, no entanto, a comunicação sustentaria o mundo que o homem habita – 

chamado de “mundo codificado”, ou “segunda natureza” (FLUSSER, 2002; 2007). Nesse 

mundo, o ser humano teria criado a comunicação como um artifício para esquecer-se da solidão 

e da morte.  

Dessa forma, Flusser situa a habilidade de comunicar-se (e portanto, os estudos sobre 

comunicação) fora das leis naturais. Diferente do resto dos animais, os seres humanos são 

conscientes de que a morte é inevitável e a solidão é algo a ser evitado; assim, o homem seria 

um animal “não-natural”: 

 
Apenas nesse sentido pode-se chamar o homem de um animal social, de um 

“zoon politikon”. Ele é um idiota (na origem da palavra, uma pessoa privada, 

Privatperson) caso não tenha aprendido a se servir dos intrumentos de 

comunicação, como, por exemplo, a língua. […] Certamente existem também 

relações “naturais” entre os homens, como a relação entre a mãe e o lactante 

ou então uma relação sexual, e pode-se afirmar que estas seriam as formas de 

comunicação mais originais e fundamentais. Mas elas não caracterizam a 

comunicação humana, e são amplamente influenciadas pelos artifícios [...] 

(FLUSSER, 2007, p. 89-90). 

 

Para Flusser, o canto dos pássaros, por exemplo, difere do diálogo humano porque esse 

último pertence ao que ele chama de “segunda natureza” – um domínio criado e sustentado por 
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“símbolos organizados em códigos” (FLUSSER, 2007, p. 89). O convívio com e pelas coisas 

artificiais – o significado do anuir com a cabeça, a sinalização de trânsito, os móveis, as ruas, 

as cidades fabricadas pelos humanos – serve para nos fazer esquecer a vida sem sentido, 

solitária e finda na morte que encontramos na primeira natureza. E é justamente por isso, 

segundo Flusser, que frequentemente não nos atentamos para o caráter artificial da segunda 

natureza. Da mesma forma, o instrumento que utizamos para moldá-la e recobrir a primeira 

natureza como uma camada – a comunicação – também tem seu caráter artificial camuflado, e 

passamos a trata-la como se fosse um dado da natureza. 

Numa linha próxima à de Flusser, para James Carey (2009), “Comunicação” é o esforço 

de “tornar comum” mapas mentais da realidade. Esses mapas são escritos pelos índices de 

significado que atribuímos a cada coisa – e são constantemente reescritos pelas interações com 

mapas de outras pessoas, adicionando e editando referências. Sob essa ótica, as memórias que 

compartilhamos montam a imagem do mapa mental de um lugar (CAREY, 2009).  

O antropólogo advoga por uma visão da comunicação como “ritual” e não como 

“transmissão” (CAREY, 2009). Essa última, largamente mais predominante nas pesquisas em 

comunicação, enxerga redes de comunicação como mecanismos de transporte e, daí, produzem-

se inúmeras variações do modelo “emissor – mensagem – receptor”. Enxergar a comunicação 

como “ritual”, por outro lado, explora as relações de sentido entre as antigas raízes coincidentes 

de "comunicação" e "comunidade", "comum", "comunhão". A relação com a concepção 

existencial de comunicação de Flusser é patente, ao se evidenciar que o ser humano busca 

comunicar-se para fugir da solidão e dar sentido à vida por meio de uma camada de significados 

aplicada sobre a realidade – que é legitimada, construída e representada por elementos da 

cultura. 

A imbricação entre os conceitos de Comunicação e Espaço delineada até aqui é ainda 

mais aparente no que chamamos de mídias locativas, "um conjunto de tecnologias e processos 

info-comunicacionais cujo conteúdo informacional vincula-se a um lugar específico. […] 

Trata-se de processos de emissão e recepção de informação a partir de um determinado local” 

(LEMOS, 2008, p. 207). Aplicativos famosos que funcionam como mídias locativas incluem o 

Google Maps, o Foursquare, o Waze e o Periscope. Os três últimos ainda recebem uma 

classificação especial: por conta de funções de compartilhamento entre os usuários, são 

chamados de Location-Based Social Networks (ZEFFIRO, 2012). 

Lemos (2013) e Zheng (2011) expõem como as mídias locativas criam novas unidades 

de memória ao permitir registrar, por exemplo, “os deslocamentos e as distribuições, os rastros 
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digitais, detectando movimentos para além de uma visão fixada a priori em dimensões do micro 

ou do macro, da estrutura ou da agência” (LEMOS, 2013, p. 62). 

 

Periscope e o tempo ao vivo 

O Periscope é um aplicativo móvel que permite ao usuário transmitir e assistir a 

streamings de vídeo em tempo real, usando a câmera do celular. O programa ainda permite que 

os usuários que assistem à transmissão façam comentários em tempo real e dêem “corações” 

aos vídeos, como o “curtir” do Facebook (Cf. FIGURA 1). É possível seguir um usuário para 

ser notificado sempre que ele(a) iniciar uma nova transmissão, mas os vídeos não ficam salvos 

no serviço – após o prazo de 24 horas, as transmissões são deletadas dos arquivos do 

Periscope139. Isso faz com que a lista de streamings disponíveis para assistir seja sempre 

diferente cada vez que se inicia o app. 

 

 

Figura 1 – Capturas de tela demonstram interação entre usuários por meio de comentários e 

“corações” em tempo real no Periscope. 

                                                 
139 Essa característica da rede aponta para uma necessidade de rever as diretrizes de redação e normatização de 

textos acadêmicos. Embora alguns streamings possam ser gravados e posteriormente postados como vídeos no 

Youtube, o subterfúgio distorce a experiência e a referência, visto que o objeto analisado não será mais uma 

transmissão ao vivo, e sim um vídeo gravado. 
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A dimensão social na conformação do espaço também parece evidente aqui. Se dizer 

que “qualquer espaço é uma construção social” pode soar abstrato, o Periscope fornece uma 

ilustração bastante palpável dessa frase. Os comentários e os corações inseridos em tempo real 

nos vídeos não só reforçam a sensação de estar presente naquele lugar – proporcionando 

imersão (Cf. MURRAY, 1997) –, mas também dão forma a esse lugar e ao instante, moldando 

as ações do transmissor e dos outros viewers. De maneira mais prática, posso comentar qualquer 

ação do usuário que faz a transmissão e até pedir que ele faça uma pergunta a outra pessoa, que 

siga por essa ou aquela direção enquanto caminha, ou qualquer outra ação que, inscrita num 

contexto bastante específico, determina práticas espaciais. 

Um engarrafamento, por exemplo, certamente não é espaço para diálogos elaborados, e 

não alimenta ou é alimentado por experiências capazes de dar forma a identidades em seu (não 

tão) curto tempo de existência. Iniciar uma transmissão no Periscope em meio a um 

engarrafamento, no entanto, transforma uma área de fluxo em espaço social: o transmissor e os 

usuários que assistem são identificados pelo app, entram em relação uns com os outros através 

dele, e essas relações produzirão registros no aplicativo e nas consciências de quem participou 

delas. Assim, identidades, relações e memórias dão forma a esse novíssimo lugar social. 

ElHajji (2005) chama a atenção para a centralidade da ideia de “tempo” na economia 

globalizada: mais do que um espaço, as pessoas compartilham um instante. E parece ser 

exatamente essa a intenção de um aplicativo que propõe ao usuário dividir um momento com 

outras pessoas. Dessa forma, a transmissão ao vivo funciona como outro mecanismo para gerar 

proximidade entre o transmissor e o usuário que assiste/comenta/curte/compartilha. A assertiva 

justifica-se num mundo onde a escala para auferir conexões não é mais medida pela distância 

– que tem qualquer uma de suas extensões superada pelo avanço técnico de nossos dias –, mas 

pelo tempo (Cf. ELHAJJI, 2005). 

Para além da velocidade, o uso de dados para customização da navegação é digno de 

uma observação mais detida. O Periscope declara que utiliza dados de seus usuários para 

“provide features of our Services, such as broadcasting with your location, and to improve and 

customize the Services”140. Se o exemplo deixa clara a determinação do espaço pelas 

experiências sociais do usuário, certamente também ilustra a catalogação pervasiva de cada 

hábito humano. Sob essa ótica, a prática seria capaz de reverter o esquema de montagens de 

                                                 
140 Texto retirado do Periscope Privacy Statement, disponível em https://www.periscope.tv/privacy . Acesso em 

20 de outubro de 2015. 

https://www.periscope.tv/privacy
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mapas mentais construídos coletivamente, conforme Carey (2009), para uma lógica em que 

cada usuário possui um visão única e atomizada da realidade, composta com base em 

fragmentos de experiências indexados nos vários serviços da internet. 

 

Refugiados e a (re)construção de espaços 

O discurso salvacionista sobre a internet como solução para as mazelas da humanidade 

(Cf. WOLTON, 2004) já demonstra sinais de velhice. No entanto, para Morozov (2013), ainda 

persiste a ideia de que a tecnologia pode resolver problemas que não têm raízes técnicas, mas 

sim na ausência de dicussões morais ou de um senso cívico/comunitário. Ao invés de servir 

como a prometida “janela para o mundo”, as aplicações mais usadas na web, como o Google e 

o Facebook, têm limitado os acessos do usuário a um pequeno universo, construído com base 

em indexações de seus hábitos de uso141 (MOROZOV, 2011). Assim, ao invés de criar 

condições para o compartilhamento em escala global, essas redes têm diminuído os canais de 

comunicação com tudo o que é inédito. 

A ideia de que não há fronteiras espaciais na contemporaneidade é desafiada de maneira 

ainda mais intensa por eventos como a crise de refugiados em curso na Europa. O velho 

continente recebeu nos últimos meses mais de meio milhão de imigrantes, naquele que já é 

considerado o maior fluxo de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial (OCDE, 2015; IRC, 

2015; DREDGE, 2015).  Ramonet (2001), Lage (1979), Traquina (2004) e Bucci (2000) já 

denunciavam há anos a falácia de que as redes de televisão (e de imprensa de maneira geral) 

procuram transmitir com fidelidade porções da realidade. E se identificar fatos com valor-

notícia em lugares já parece difícil, o que dizer de ir além do registro estatístico nos não lugares 

por onde os refugiados transitam? 

A questão de visibilidade aqui não se aplica apenas à situação dos refugiados – mas 

também à maneira como os países de origem dos migrantes são retratados. O Periscope parece 

capaz de resgatar uma imagem positiva para a alteridade a que alude Hall (2001) e segue na 

direção da preservação e valorização da cultura nativa de migrantes a que se refere ElHajji 

(2005). A figura do outro, tão negligenciada em estudos, trabalhos e produtos de comunicação, 

                                                 
141 O Google habilitou o recurso de busca personalizada para todos os usuários ainda em 2009. Uma explicação 

oficial mais detalhada pode ser acessada no link https://googleblog.blogspot.com.br/2009/12/personalized-search-

for-everyone.html (Acesso em 12 de outubro de 2015). Em maio de 2013, a empresa ainda introduziu a 

personalização de resultados nos mapas gerados pela sua plataforma Google Maps.  

https://googleblog.blogspot.com.br/2009/12/personalized-search-for-everyone.html
https://googleblog.blogspot.com.br/2009/12/personalized-search-for-everyone.html
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é parte fundamental do programa, que promete: “Veja o mundo através dos olhos de outra 

pessoa”142. 

O mapa do Periscope mostra agrupamentos de transmissões realizadas em todo o mundo 

e, embora uma boa parte tenha origem nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, regiões que 

sequer parecem existir nas manchetes fora de contextos de guerra, como o oriente médio, 

também concentram uma porção significativa de transmissões (FIGURA 2). Países do leste 

europeu, da ásia central e ilhas que só costumam ser lembradas pelo turismo exótico, como 

Indonésia e as Filipinas, também somam transmissões de fatos cotidianos à lista mundial. 

 

 

Figura 2 – Mapa de streamings do Periscope mostra número de transmissões naquele momento em cada 

região do planeta.  

 

Com mais de 1,9 milhão de refugiados sírios e centenas de outras nacionalidades, a 

Turquia é o país com o maior número de refugiados no momento e tem sido a pricipal zona de 

                                                 
142 O slogan pode ser encontrado na página oficial do Periscope: https://www.periscope.tv/ . Acesso em 26 de 

outubro de 2015. 

https://www.periscope.tv/
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passagem para a Europa (OECD, 2015). O país também detém o segundo maior número de 

transmissões no Periscope e serviu como berço para a criação do serviço (KRATONWITZ, 

2015)143. No entanto, não encontramos qualquer evidência que ligasse os dois fatos. 

Dredge (2015) e Stuart (2015) descrevem o uso do Periscope pela revista Time e o 

periódico alemão Bild como um iniciativa positiva. De acordo com os depoimentos dos 

jornalistas que trabalharam à frente do projeto, os refugiados entrevistados gostavam de contar 

o que acontecia diretamente aos usuários – além responder-lhes as perguntas e ouvir mensagens 

de apoio. (Cf. DREDGE, 2015; STUART, 2015). 

O Bild transformou os vídeos transmitidos por Paul Ronzheimer no Periscope em um 

pequeno documentário sobre o assunto (Cf. DREDGE, 2015). O formato adotado, no entanto, 

remove todas as características que poderiam associar o vídeo com uma transmissão no 

Periscope: os comentários, corações e até mesmo o número de viewers. Para fazer o registro, 

portanto, a editoria do periódico preferiu remover uma boa parte do que moldava a experiência 

com as transmissões: perderam-se as perguntas, comentários e reações dos usuários, que davam 

forma aos testemunhos dos refugiados em trânsito, e portanto, ao lugar que o Periscope havia 

(re)construído enquanto mídia locativa. 

Se comunicar é o “tornar comum” de Carey (2009), então o lugar criado pelas 

transmissões do Periscope serve para conectar usuário, jornalista e refugiado: identificados, os 

três são colocados em relação uns com os outros e levam consigo a memória de compartilhar 

um momento com alguém que tem apenas o próprio tempo para oferecer. Encontrar alguém 

com quem se pode dividir o medo e a insegurança de uma travessia incerta é sem dúvida, nos 

termos de Flusser (2002; 2007), uma forma de sublimar a solidão e a morte. 

Em uma transmissão feita pela revista americana TIME144, um refugiado pergunta ao 

repórter, com a voz trêmula, porque os Estados Unidos não ajudam todas as pessoas que estão 

procurando abrigo na Europa. Confrontado com a questão fora da pauta,e sem o benefício da 

edição de cenas ou o poder de intimidação de uma câmera profissional, capazes de evitar que o 

fato fosse ao ar, o repórter diz apenas que “essa é uma boa pergunta”. Vinte e quatro horas após 

a transmissão, o registro desaparece dos arquivos do Periscope e, tal como na vida em átomos, 

o instante de desamparo e perseverança se esvai.  

                                                 
143 Reforçando nosso argumento, segundo Kratonwitz (2015), o criador do Periscope teria concebido a rede quando 

planejava uam viagem para a Turquia e não conseguia obter informações sobre os protestos que tomaram as ruas 

de Istambul em 2013 por meio das mídias tradicionais.  
144 Conferir TIME.com Periscope | Follow Refugees Across The Serbian Border Into Croatia. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=yLS58ceD_tE. Acesso em 20 de outubro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLS58ceD_tE
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Questões para aprofundamento e pesquisa 

Feitas nossas considerações, é importante destacar opções de pesquisa e detalhamento 

para o futuro. A relação da imprensa com plataformas locativas de transmissão de conteúdo – 

apenas mencionada nesse texto – merece investigação mais profunda e parece apontar para a 

renovação dos métodos de produção da notícia. A questão da memória precisa de uma pesquisa 

à parte para explorar melhor alguns dos tópicos relacionados que mencionamos aqui, frente à 

alimentação voraz de enormes bancos de dados privados com hábitos de uso de qualquer pessoa 

que possua um celular.  

Mais pesquisas sobre o Periscope devem ser realizadas: não só para catalogação dos 

usos que sua comunidade desenvolveu, mas também para compreender melhor suas 

potencialidades e discutir com mais propriedade sua classificação no universo das mídias 

locativas. Por fim, a interface entre Comunicação e Espaço precisa continuar a ser explorada 

sob novos eixos, uma vez que a correlação entre os dois conceitos parece estar no centro das 

discussões sobre comunicação na contemporaneidade. 
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Resumo 

A partir da constatação de que a terra é um tema transversal na teledramaturgia de Benedito 

Ruy Barbosa, analisamos, no aspecto televisual, a personagem Tião Galinha, da telenovela 

Renascer (TV Globo, 1993). Em pauta, o questionamento do sentido de propriedade da terra, 

os latifúndios e a visibilidade teledramatúrgica para o problema da reforma agrária, no Brasil 

dos 1990. 

 

Palavras-chave: terra, propriedade, televisualidade. 

 

 

Introdução 

Neste artigo, analisamos, no aspecto televisual, a personagem Tião Galinha, interpretada 

pelo ator Osmar Prado, na telenovela Renascer147 (TV Globo, 1993), do dramaturgo brasileiro 

Benedito Ruy Barbosa, sob direção de Luiz Fernando Carvalho. O nosso esforço se orienta na 

trajetória da personagem e do questionamento que ela faz do sentido de propriedade da terra, 

proporcionando, assim, visibilidade para o problema da reforma agrária, no Brasil dos anos 

1990.  

Em artigos anteriores148, registramos a constatação de que a terra é um tema transversal 

na teledramaturgia de Barbosa. Observamos na composição dos melodramas televisivos, 

assinados por esse dramaturgo, que a terra erige-se, não só, como a circunstância de lugar, em 

um tempo específico, mas também, como narradora-personagem na “poética televisual” 

(BORGES, 2009). Essa condição de narradora-personagem revela traços de onisciência, pois 

há saberes sobre a e provenientes da terra, na expressão da cultura popular; e de onipresença, 

pois o elemento terra quando não está presente visualmente no eixo dramático da teleficção, 

                                                 
145  Trabalho apresentado no GT 8 do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – Faculdade de Informação e 

Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015.  
146 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais 

(PPG-COMM/UFMG), na linha de pesquisa de Processos Comunicativos e Práticas Sociais, orientado pela 

professora Dra. Simone Maria Rocha. 
147 Exibida pela Rede Globo, em 213 capítulos, entre 8 de março e 14 de novembro de 1993. A reprise integral foi 

exibida pelo Canal Viva (Canais Globosat) entre 7 de novembro de 2012 e 5 de setembro de 2013. 
148 Apresentados durante o Encuentro de la cátedra Jésus Martín Barbero - UFMG/REHIME - Estilos, narrativas 

y memorias en la in formación y la ficción latinoamericanas en cine y televisión, em maio de 2014, em Bogotá 

(Colômbia); e as IV Jornadas internacionais de problemas latinoamericanos, em novembro de 2014, em Foz do 

Iguaçu (Brasil). 
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está presente como tema das falas das personagens, em suas demandas, questionamentos e 

inquietações. Cremos ser esse o caso de Tião.  

A pergunta que nos move é a seguinte: qual matriz cultural emerge e sustenta a 

tematização da terra, em seu aspecto televisual? Para isso iremos empreender um exercício de 

análise das materialidades televisuais a partir de uma cena colhida do capítulo 101149, de 

Renascer, que mostra o diálogo entre as personagens Tião e Pe. Lívio (Jackson Costa), cujo 

tema é a propriedade da terra. 

 

Elementos para uma análise televisual e de estilo 

Nós acreditamos que considerar a dimensão das materialidades visuais em diálogo com 

a cultura, pode contribuir para uma visada mais complexa da forma textual televisiva 

(MITTELL, 2010) que, por vezes é negligenciada no campo de estudos da televisão. No Brasil, 

pesquisadores, como Renato L. Pucci Jr. (2013) e Simone Maria Rocha (2013b.) consideram a 

forma textual como fundamental para entender o estilo televisivo, o grau de elaboração dos 

produtos, hoje, e sua relação com a cultura.  

No caso da forma textual teleficcional, em específico, há uma ramificação de autorias 

que tracejam a composição de um produto. Essa composição diz não só do indivíduo cujo nome 

assina a obra, mas, também, de um coletivo de especialidades (direção geral, direção de 

fotografia, sonoplastia, efeitos visuais, trilha sonora, etc.). Objetivamos, também, uma 

abordagem que contemple a televisão em sua complexidade, em seu potencial estético, aspecto, 

por vezes negado à televisão e seus produtos. Segundo Kristin Thompson (2003), a televisão é, 

historicamente, observada ora com preconceito em considerá-la como forma de arte ou como 

meio capaz de produzir arte; ora agrupada com outras mídias, sem atentar para suas 

especificidades técnicas e de linguagem e para seus programas de forma individual. Segundo 

Rocha (2013), considerar o potencial artístico dos produtos televisivos e contemplar a análise 

estilística requer: a) rejeitar as concepções que o consideram o estilo como uma marca 

individual e/ou mero adorno visual para a narrativa seriada; b) considerar que o estilo existe e 

está nos textos televisivos e que a TV é texto e prática cultural. 

De acordo com Pucci Jr. (2013), os produtos televisivos, como as telenovelas, por 

exemplo, por décadas, foram caracterizados como “insatisfatórios frente às exigências da 

intelectualidade e do público com pretensões ao refinamento cultural” (PUCCI JR, 2013, p. 

676). Para o autor, a tradição da crítica das imagens em movimento compara a TV com o 

                                                 
149 Exibido, originalmente, em 2 de julho de 1993, e na reprise, em 27 de março de 2013. 
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cinema, defendendo alguns argumentos falaciosos: 1) falta de qualidade estética e da baixa 

resolução da imagem das produções na época da tecnologia analógica; 2) forte dependência dos 

diálogos e do enquadramento em plano contra plano; ritmo industrial imposto para uma 

produção diária de um capítulo atestaria o baixo potencial artístico do meio. Pucci Jr. (2013) 

pondera que esses argumentos são, sim, observáveis, mas quem os defende deixa de considerar 

a capacidade de a TV reelaborar seus esquemas e assimilar novas tecnologias que dinamizam 

o processo criativo e tensionam esses saberes tácitos. De acordo com Mittell (2010), a televisão 

é, pois, um meio dotado de capacidade de hibridação e de constante aprimoramento técnico e 

artístico, numa dinâmica de conservação e inovação.  

Em  nosso percurso, tentamos uma metodologia de análise da forma textual televisiva e 

por um método coerente de observação das materialidades visuais. Destacamos, assim, a 

proposta de W.J.T. Mitchell (2005), no campo dos Visual Studies ou Estudos Visuais. O autor 

distingue “Estudos Visuais” de “Cultura Visual”, definindo o primeiro como o campo e o 

segundo como o objeto de estudo. Dessa forma, ele propõe que os Estudos Visuais seriam um 

campo acadêmico que busca entender as visualidades como práticas sociais, culturais e 

políticas. Assim estão envolvidas nesse campo, a construção visual do social e a construção 

social do visual. Nesse aspecto, um conceito importante entra em cena: a visualidade que, para 

o autor, vem a ser um conjunto de práticas de ver o mundo em que se processam os regimes de 

visibilidade (o modo como as questões socioculturais são representadas).  

Para José Luis Brea (2005), a visualidade é um objeto de estudo e está compreendida 

num jogo que se processa entre os operadores (textuais, mentais, imaginários, sensoriais, 

mnemônicos, midiáticos, técnicos, burocráticos, institucionais) e os interesses de representação 

(de raça, gênero, classe, diferença cultural, grupos de crenças e afinidades etc.). Para o autor, 

os modos ver e de fazer ver resultam de uma complexa construção cultural, conforme Mitchell, 

também, sinaliza. Por esse raciocínio, a visualidade é uma prática política e cultural, pois 

depende precisamente da sua força performativa, “do seu poder de produção da realidade e 

potencial de geração de efeitos de subjetividade e os processos de socialização de 

identificação/diferenciação com os imaginários (hegemônicos, minoritários e contra-

hegemônicos)” (BREA, 2005, p. 9 – tradução nossa). 

De acordo com Mitchell (2005), o campo dos Estudos Visuais é composto por 

atravessamentos de aportes conceituais da história da arte e da estética, mas também dos estudos 

sobre a ótica física, do cinema, da televisão, da mídia digital, etc. Abrange, ainda, as 

contribuições da semiótica, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da comunicação e 
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outras áreas afins. Nesse percurso, Mitchell introduz o conceito de Picture como uma unidade 

possível de análise/estudo. A picture, compreende, segundo o autor o “conjunto complexo de 

elementos virtuais, materiais e simbólicos, e de significantes virtuais e reais, em uma situação 

de contemplação”150 (MITCHELL, 2005, p.68 – tradução nossa).  

Segundo o autor, poderíamos entender as pictures como a situação na qual uma imagem 

faz a sua aparição, e por extensão, a imagem em situação. Importante ressaltar que, de acordo 

com o autor, o entendimento dessa situação é amplo, ou seja, a imagem pode se expor em 

diferentes regimes artísticos (cinema, literatura, fotografia, pintura, artes gráficas, animações, 

televisão, etc.). De acordo com Mitchell, as pictures são coisas animadas e exibem ambos os 

corpos físicos e virtuais. Nas palavras do autor: “elas falam para nós, às vezes, literalmente, às 

vezes, em sentido figurado [...]. Elas não apresentam apenas uma superfície, mas uma face 

voltada para o observador” (MITCHELL, 2005, p.30 – tradução nossa).  

Mitchell argumenta que, geralmente, na literatura, na estética e na história da arte há 

aportes que orientam o ato interpretativo, mas o autor sugere que o pesquisador, ao se defrontar 

com as pictures, não lance significados de antemão, mas se questione sobre o desejo delas. Esse 

gesto de pesquisa não refuta os procedimentos da psicanálise, da semiótica ou da lingüística, 

por exemplos, trata-se, antes, de um deslocamento sutil do alvo de interpretação.  

Podemos pensar, então, a visualidade na dupla face da construção visual do campo 

social e da construção social do campo visual, pois no diálogo entre as dimensões materiais e 

culturais instauram-se os regimes de visibilidade. Rocha e Alves (2014) explicam que o 

conceito de televisualidade (a partir de visualidade) nos auxilia na percepção das formas como 

o texto televisivo, especificamente, compõem modos de tornar visíveis as questões da cultura. 

Nosso esforço de pesquisa se orienta neste sentido, mas para isso precisamos de instrumentais 

metodológicos capazes de operacionalizar uma análise televisual e uma análise cultural.  

Diante disto, tentamos delinear uma metodologia em três tempos que nos permita 

adentrar o objeto, analisar suas operações técnicas e narrativas de conformação da forma textual 

televisiva e seus diálogos com a cultura e sair dele para proceder à interpretação e avaliação 

dos dados alcançados. 

Na análise televisual, partimos da complexidade do texto televisivo, num gesto de 

contemplação e de indagação sobre a vocação das pictures, como propõe Mitchell, sem 

aprisioná-las numa teoria cultural dada de antemão. Corresponde ao olhar metodológico à guisa 

                                                 
150 Preservamos a grafia em inglês, pois a definição envolve elementos que expandem o sentido de “quadro”, 

“imagem” ou “retrato”, e abarcam materialidades, sensorialidades e contemplação. 
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de elementos que compõem os regimes de visualidade e de visibilidade de temas da cultura. 

Assim, nos apoiamos Butler (2010) e nas dimensões de análise do estilo televisivo para 

investigar os processos criativos e a composição das materialidades televisivas. O autor propõe 

quatro dimensões: a Descritiva (desconstrução de elementos que compõem essa materialidade); 

a Funcional (analise como esses elementos funcionam no texto televisivo); a Histórica 

(investigação histórica e reconhecimento de padrões e de marcos do estilo); a Avaliativa 

(estágio crítico, pois para essa avaliação ainda não há, segundo Butler (2010), normas estéticas 

definidas que compreendam a televisão, portanto não será por nós observada ainda). 

Na análise cultural o movimento parte dos regimes de visibilidade em que os fenômenos 

sociais (no caso, a questão da terra) são figurados. Este, por sua vez, é um movimento para fora 

do domínio televisual, ou seja, é o encontro com a cultura, com as matrizes ou estruturas 

culturais. Essa análise depende do primeiro movimento e vem a ser o diferencial desta 

metodologia, pois não queremos ver os produtos televisivos como meros exemplos de uma 

teoria cultural dada de antemão. 

Compreendemos a leitura valorativa como o movimento de chegada das análises 

anteriores. Nossos objetivos são organizar os dados alcançados e interpretar como as estruturas 

sociais e as matrizes culturais se prestam a assentar a tematização e a composição televisual da 

terra. Aqui, caberá avaliar em que medida a análise televisual e a análise cultural possibilitam 

verificar os regimes de visibilidade. Em nosso caso, caberá, ainda, uma leitura da questão da 

terra em nossa sociedade e em nossa cultura e em que medida isso nos conecta ou nos afasta 

com outras realidades e culturas. 

 

Análise da cena: “quem tem a escritura da terra?” 

Para o exercício dessa metodologia, colhemos o diálogo desenvolvido entre as 

personagens Tião e Pe. Lívio, na última cena do penúltimo bloco do capítulo 101, da telenovela 

Renascer. Tião é um ex-catador de caranguejos, da área de mangue, que se transfere com a 

família, a mulher Joaninha (Tereza Seiblitz) e os dois filhos, para a zona do cacau na esperança 

de melhorar de vida. A essa altura da trama, após sucessivas humilhações, o tabaréu está 

desempregado e desiludido. Em um gesto desesperado ele confidencia ao progressista Pe. Lívio 

a sua intenção de invadir e disputar terras, já que não dispõe de recursos para comprar. Na cena 

em apreço, o padre tenta dissuadir Tião desse intento. 

Ao todo, a cena tem 8min45seg, nos primeiros 11seg, a câmera focaliza a copa de uma 

palmeira num movimento circular, em sentido anti-horário, segue-se um tilt, isto é, um 
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movimento vertical (de cima para baixo) até se ajustar, aos 12seg, ao nível do solo fazendo uma 

panorâmica (PAN) enquadrando o Pe. Lívio, em plano aberto (um plano de ambientação).  Seria 

apenas uma tomada de transição em relação à cena anterior da telenovela, o que inclui o back 

ground (BG), se não fosse a manutenção desse movimento circular, ao longo da cena. Assim, 

cremos que girar em torno de um eixo é significativo, pois demonstra que todo o diálogo que 

segue irá girar em torno da propriedade da terra ou começará e terminará questionando a 

propriedade. Como a câmera está distante do objeto, o humano ocupa uma porção diminuta no 

eixo dramático. Após ajustar o eixo para um movimento na horizontal (para direita do quadro) 

inicia-se um travelling para frente, ainda em plano aberto, seguido de um plano sequência que 

acompanha o caminhar do padre em direção a Tião, conforme vemos na Imagem . 

 

 

 

Imagem 1: a câmera faz um movimento circular acompanhando a copa da palmeira, após um tilt (movimento 

pela vertical, de cima para baixo) ajusta-se o eixo na horizontal com o Pe. Lívio, em plano aberto, inicia-se um 

travelling e, depois, um plano sequência à medida que o padre se aproxima de seu interlocutor, Tião, ao fundo do 

quadro. 

 

Apenas aos 24seg, Tião é enquadrado, desta vez em plano geral (PG), que, também, 

revela o cenário, em grande proporção. Esse recurso de posicionar o humano numa dimensão 

menor em relação ao cenário, geralmente, em uma locação, realça a abrangência do tema da 

terra nas obras de Barbosa. Assim, discordamos de Arlindo Machado e Beatriz Becker (2008), 

quando afirmam que a natureza, em Barbosa, é recurso cenográfico. Cremos que ela seja, em 

sua força visual, ambientação, situação e personagem. A cena é registrada em um descampado 

onde há poucas árvores situadas atrás da personagem Tião. Segue a transcrição do script: 

 

PE. LÍVIO – Olha, Tião, pel’amor de Deus, Tião, pára com essa bobagem de 

querer disputar terra, Tião! Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, que 

você só vai poder disputar terra, nesse país, é com índio, lá no Pará, lá no 
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Amazonas. Porque o resto, já ta tudo tomado, Tião! Isso aqui tudo já tem dono, 

já! 

TIÃO – Pe. Lívio, Deus quando fez o mundo, não deu terra pra ninguém! Por 

causa de quê que tem tanto dono, né memo? Quem foi que deu terra pra eles, 

me diga? Porque o sinhô é o ministro de Deus na terra. Foi Deus? Foi Ele que 

deu? E se Ele deu, Ele deu de papel passado?  

 

O debate entre Pe. Lívio e Tião, em termos de uma análise cultural, se constrói a partir 

do sentido de propriedade e da lógica para distribuição da terra. Enquanto o padre sinaliza 

questões políticas e ideológicas; Tião, por sua vez, tenta investir um sentido fundamentalmente 

místico. No Brasil, as políticas de reforma agrária se caracterizam como um longo processo de 

luta contra concentração de grandes extensões de terras (segundo o INCRA, 3% do total das 

propriedades rurais do país são latifúndios e quase 60% das terras agricultáveis) como, também, 

contra a exclusão dos trabalhadores rurais no acesso às políticas sociais trabalhistas (GARCIA 

JR, 1983). No Brasil, ainda nos anos 1960 e 1970, correntes da igreja Católica ligadas à 

Teologia da Libertação, atuaram em defesa de camponeses sem terra para o trabalho, por meio 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT) (MITIDIERO, 2015). Um marco neste processo foi a 

Conferência de Medellín, realizada em 1968, momento em que se expressou a “opção 

preferencial pelos pobres”. O Pe. Lívio é um remanescente dessa corrente teológica.  

Entre 1993 e 1994, período que compreende a exibição de Renascer, os assentamentos 

de trabalhadores rurais, em números oficiais, segundo Incra (2013), era de 21.763 (no total das 

regiões do país). Em 2012, ano que a novela foi reprisada pelo Canal Viva, esse número era de 

23.075. Os números mais altos de assentamentos estão compreendidos entre os governos 

Fernando Henrique (1995/2003), 101.094 famílias, em 1997; e Luís Inácio Lula da Silva 

(2003/2010), 136.358, em 2006. A dificuldade, hoje, para gestão de Dilma Rousseff é garantir 

às famílias assentadas a infra-estrutura para se instalar, manter e produzir. Ainda, segundo o 

Incra, em 2013, o governo federal assentou 30 mil famílias sem-terra. As garantias de 

permanência em assentamentos, no Brasil, operam-se de forma desigual em diferentes partes 

do território, a ponto de ainda registrarmos tensões e conflitos em torno da terra, inclusive em 

áreas de reserva indígenas e comunidades quilombolas visadas por estruturas locais de mando 

que ainda existem no Brasil. 

Ainda cumpre registrar, de acordo com Paulo Nakatani; Rogério Naques Faleiros e 

Neide César Vargas (2012), que ao mencionamos reforma agrária, nos referimos, 

especificamente, a uma “política de redistribuição da propriedade fundiária em favor das 

pequenas e médias propriedades”. Assim, há a necessidade de políticas de assentamento que 
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garantam não apenas o acesso à terra, mas de acesso à política de aplicação de crédito; à 

assistência técnica especializada; aos meios de preservação dos recursos naturais; à dignidade 

e bem o estar social. Segundo os autores a eficácia dessa agenda envolve “uma política fiscal 

mais rígida dos grandes latifúndios, principalmente, os improdutivos” e redução do preço da 

terra, o que parece não estar nos planos do governo federal. Outro obstáculo, segundo os 

autores, é a crescente aquisição de terra agricultáveis por grandes empresas de capital 

estrangeiro para a produção de etanol e outras agroenergias. Assim, em termos históricos, a 

concentração de terra está relaciona, conforme José Murilo de Carvalho (1997) esclarece, à 

propriedade de recursos estratégicos para o nosso modelo econômico. Hoje, esse modelo é 

altamente dependente de commodities produzidas em larga escala, daí a manutenção dos 

latifúndios e a redução do crédito destinado à política de assentamentos agrários, somado ao 

alto preço da terra.  

A análise formal do texto televisivo nos permitiu, neste caso, observar como 

enquadramento, montagem e a trilha sonora constroem significados sobre as relações de 

mandonismo (CARVALHO, 1997) e seu caráter longevo na cultura política brasileira. É, pois, 

significativo para nós que a presença/ausência dos latifundiários na sequência, eles são 

nominados na fala de Pe. Lívio (coronel José Inocêncio e coronel Teodoro), mas não são vistos. 

O que os torna visíveis é, cremos, essa estrutura vigente que objetiva “preservar” a posse e 

terras a partir de uma noção de direito à propriedade, ora questionado por Tião, e a manutenção 

das desigualdades. 

O diálogo entre Tião e Pe. Lívio poderia ser registrado pelo tradicional esquema do 

plano e contra plano, comum às telenovelas, mas, a cena foi produzida em plano sequência e 

pelos movimentos circulares com câmera na mão, em sentido horário. Cada giro é cadenciado 

pela resposta de cada personagem. Assim, em termos de análise televisual, há a alternância de 

enquadramentos, pois o movimento circular do plano sequência faz com que cada personagem, 

no quadro, apareça em plano frontal médio (que é um plano de posicionamento e 

movimentação), em plano americano (PA), em meio primeiro plano (MPP), em perfil, em plano 

de nuca, em plongée e em contra-plongée a cada giro.  

O movimento em sentido horário é, pois, sugestivo e expressa a ação do tempo, ou seja, 

nos sinaliza que o tema da propriedade da terra está em debate na agenda política que as ações 

o circundam, mas não o resolvem. Em outros termos, no debate político nós circundamos o 

problema, mas o atingimos o cerne ou não o resolvemos de forma efetiva e eficaz. O 

posicionamento dos atores em cena também é cambiante, no eixo dramático: o diálogo começa 
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com as personagens afastadas no campo, em plano geral (PG), elas se aproximam, na medida 

em que parecem chegar a um ponto de concordância, e se afastam nos momentos de 

discordância e/ou hesitação. Por exemplo, aos 37seg, durante o travelling para frente, Tião é 

enquadrado em PG, a câmera se aproxima, rente ao solo, ao longo da fala da personagem, assim 

seguem-se: o plano frontal médio (que é um plano de posicionamento e movimentação), plano 

americano (PA), meio primeiro plano (MPP), perfil, nuca até Tião sair do quadro e avistarmos 

Lívio em plano aberto, depois médio, PA, MPP, perfil, nuca (Tião retorna ao quadro mais 

próximo do seu interlocutor), e perfil, novamente; em um segundo movimento, Tião é 

enquadrado em plongée. Mais adiante, em 1min35, ambos são enquadrados em plano 

americano. Conforme vemos na Imagem . 

 

 

Imagem 2: alternância de planos de enquadramento, a partir de um movimento circular. 

 

O diálogo é o seguinte: 

 

TIÃO – Pe. Lívio, Pe. Lívio, foi Deus que fez isso tudo, não foi? [abre os 

braços] 

PE. LÍVIO – Foi, foi Deus, sim! 

TIÃO – E a Sagrada Escritura, é a escritura da terra? 

PE. LÍVIO – Mas que besteira você está falando. Que Sagrada Escritura é 

escritura de terra o quê? Onde foi que você ouviu isso? 

 

Tanto os movimentos de câmera, como os enquadramentos e os posicionamentos dos 

atores em cena fluem de acordo com o comportamento de cada personagem e com os subtemas 

que são agenciados a partir do tema central do diálogo, ou que circundam esse tema. Isso até a 

entrada de uma quebra de eixo, ao 1min38seg, conforme mostra a Imagem 3. 
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Imagem 3: Quebra de eixo, a câmera retorna ao enquadramento de nuca, a partir do Pe. Lívio. 

 

Como avaliar essa quebra de eixo no contexto desta cena? Quem nos sinaliza um 

possível auxílio, nesse sentido, é Robert McKee (2006) que em seu modelo de análise de cena 

recomenda: quebrar a cena em beats e localizar os pontos de virada, no arco dramático. Segundo 

McKee, um beat é “uma mudança de comportamento que ocorre por ação e reação”, que pode 

moldar o ponto de virada da cena. Sugestivamente, rastreando todo o diálogo entre Tião e Pe. 

Lívio, observamos nove quebras de eixo ou mudanças abruptas de enquadramento e em cada 

um há uma mudança de comportamento, ou seja, um beat. Após a primeira quebra de eixo, os 

atores estão mais próximos no quadro, é o momento em que Tião rememora o tempo em que 

morava numa vila, próximo ao mangue, e a passagem de um pastor que anunciava proteção 

divina e milagres mediante pagamento de dízimo: “Esse homem me falou que de cada cem 

caranguejos que tava tirando da lama, vinte era da igreja dele”. Tião recusa a proposta, atestando 

desta forma o valor do trabalho e a exploração dos pobres sob pretensa promessa de bênçãos. 

Ver Imagem 4: 

 

 

Imagem 4: Nova quebra de eixo, Tião enquadrado em médio primeiro plano (MPP) e, em seguida, os 

interlocutores aparecem em plano geral (PG), quase no centro geométrico do quadro. 

 

No terceiro beat, Tião afirma: “Eu não sou tão ignorante como se diz”. A sentença é, 

cremos a expressão do discernimento, nesse momento Tião questiona o padre sobre o sentido  

de um Deus submetido à ação de um charlatão. O tom de voz de ambos é mais ameno, 

principalmente a do padre que se comporta como ouvinte, no diálogo. Conforme a Imagem 5: 
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Imagem 5: A mudança de ângulo, curso do diálogo enquadra Tião e Pe. Lívio em plano americano (PA) 

 

Num quarto beat, Tião e Lívio estão mais próximos e nivelados no quadro, em plano 

americano, não há marca de diferenciação entre eles, o que sinaliza um entendimento entre os 

interlocutores.  

 

Imagem 6: A mudança de ângulo inverte-se em relação a imagem anterior 

 

A seguir, Tião relata que ao não pagar o dízimo, ele é expulso, então, da igreja quase 

que exorcizado. Ele encena, então, como o Cristo agiria com esse pastor, em voz alta, e fazendo 

menção à parábola bíblica dos Vendilhões do Templo. Acreditamos que essa referência se 

ajusta ao contexto, pois a parábola narra um processo de compra de bênçãos, tráfico de coisas 

sagradas e, por conseguinte, a exploração e a exclusão dos pobres que não podiam pagar. 

Consta, a partir da leitura do Livro de Mateus, que esta é a única situação em Jesus Cristo se 

valeu da força física para defender a ideia que Deus não vende bênçãos, portanto, o homem não 

o direito comercializá-la. Novamente, o sentido de trabalho ganha força: “Sai daqui salafrário! 

Vai trabalhar vagabundo!”. 

 

 

Imagem 7: na alternância, o padre enquadrado de perfil passa a figurar no quadro em MPP 
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A sexta alteração de enquadramento, mostra a reação do Pe. Lívio diante da consciência 

de Tião. O religioso que observava o sertanejo como um ignorante, passa a reconhecer nele um 

inesperado de consciência que é coerente à proposição que abre o diálogo: Quem distribuiu as 

terras? Quem distribuiu as riquezas? O padre inquire Tião: “Onde foi que você ouviu falar dos 

Vendilhões do Templo?”  

 

 

Imagem 8: Enquadrado em MPP, o padre, no quadro seguinte surge em PA, ao lado do seu interlocutor  

 

Um sétimo beat entra em cena cujo esteio é a memória: o tom, agora, é mais emotivo, 

pois Tião relembra a infância e o convívio com o pai. Nesse arquivo, ele registra a existência 

de um livro que o pai lia em voz alta. O apelo ainda é emocional, mas realça não apenas a 

importância da lembrança do pai que lia um livro de capa verde, que o padre infere ser a Bíblia, 

mas importância que “as letras de ouro” assumem para o olhar do menino Tião. Das histórias 

que o pai lia, Tião lembra vagamente, o apelo visual mais forte registrada na memória do 

tabaréu eram as letras douradas. Novamente, o travelling circular entra em cena e deixa Tião 

ao centro do quadro. Desenvolve-se aqui um plano sequência, com a entrada de um BG, com 

os acordes da Ave Maria, a personagem chora a falta do pai. Os interlocutores caminham, 

ficando de costas para a câmera, ao fundo, no centro geométrico do quadro está a palmeira cuja 

imagem abriu essa cena (Imagem 9).  

 

 

Imagem 9: No plano sequência, a palmeira retorna ao quadro  

 

A árvore pode guardar diferentes simbolismos: vida, evolução, ascensão, fertilidade, 

conhecimento. A presença dessa palmeira em meio ao descampado pode evocar as raízes da 
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questão da terra em aspectos profundos que estão relacionadas à política, ao místico e ao 

ancestral, e à questão que aqui parece ser a mais existencial, numa alusão a Tolstoi: De quanta 

terra precisa um homem? É em direção à palmeira que o travelling em movimento circular se 

reinicia focalizando Tião que chora novamente. No oitavo beat, marca entendimento entre as 

personagens, em plano sequência elas se abraçam. É o momento em Pe. Lívio revela que o livro 

do pai de Tião era a Bíblia que o finado Pe. Santo deixou algumas e uma delas será para Tião 

treinar a leitura. Ambos caminham em plano sequência frontal, chegam inclusive a sair do 

quadro, depois em PA os interlocutores ficam frente a frente e Tição confidencia: “O senhor 

parece Jesus Cristo!” (Imagem 10). 

 

 

Imagem 1: Do enquadramento em PA ao enquadramento de nuca que focaliza Tião em plongée  

 

No nono beat, Tião passa a ser enquadrado em plongée, diante de um padre 

constrangido, e faz a sua confidência como se estivesse de frente para o Cristo: “Eu posso dizer 

uma coisa pro sinhô, de coração? Tudo que queria nessa vida, era só um cadim de terra. Assim, 

olha, um bocadinho só. Uma coisinha pequenininha. Não ia fazer falta para quem tem, não. O 

sinhô me entende?”. O padre responde: “Entendo, sim, esse é o problema de muita gente”. 

Assim, o diálogo encerra-se do ponto em que começou: Por que a terra tem tanto dono? Tião 

entra e sai de cena sem posses e sem respostas. 

 

Imagem 2: O plongée sai de cena, o padre e Tião e as personagens saem abraçadas no quadro, em perfil, e, em 

nova alternância  são enquadrados em plano aberto. 

 

Em plano conjunto, somando ao BG da música tema de Tião, Palavra Acesa 

interpretada pelo Quinteto Violado. Segue-se um plano sequência que mostras as personagens 
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abraçadas e caminhando em direção ao jipe. Antes de dar a partida, vemos o rosto pensativo do 

Pe. Lívio refletido no espelho do retrovisor redondo do carro. Em movimento o jipe faz um 

movimento em curva, seguindo de um novo travelling e a cena se encerra com um plano geral. 

O padre sai de cena com seu interlocutor, também, com muitas perguntas e poucas respostas. 

 

 

Imagem 3: No retrovisor redondo do jipe, o reflexo de um Pe. Lívio pensativo e o movimento em curva do caro 

acompanhando por um travelling 

 

Considerações sobre uma trajetória circular 

 

A dor de Tião era a dor do sem-terra. A dor daquele que não tinha um 

pedacinho de terra para ter a sua rocinha, para poder dar um pouco de alegria 

para os filhos e tocar sua vida para frente. 

Osmar Prado  

 

A definição do ator Osmar Prado, ora em epígrafe, sintetiza a composição da 

personagem Tião Galinha, interpretada por ele em Renascer. O Tião era um homem iletrado, 

que vivia com a família abaixo da linha da extrema pobreza151, tendo por ofício caçar 

caranguejos na zona do mangue, na Bahia. A primeira aparição de Tião na história ocorre no 

capítulo 16, exibido em 26 de março de 1993152. Ele emerge da lama do mangue decidido  a 

procurar outro lugar para viver. Tião, literalmente, brota da terra, na trama de Barbosa. 

Conhecido, ainda nesta altura da história, pela alcunha de Tião Sonhador, o plano de vida do 

tabaréu é comprar as próprias terras. Esse sonho norteará a trajetória de Tião até a sua morte no 

capítulo 172, exibido em 27 de setembro de 1993. 

Entre os capítulos 17 e 18, exibidos ente 27 e 28 de março de 1993, Tião e a família (a 

mulher a dois filhos), se transferem para Ilhéus, na zona cacaueira, e, por intermédio do Pe. 

Santo (Jofre Soares) e do Pe. Lívio (Jackson Costa), ele se emprega na lavoura do coronel 

                                                 
151 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é considerado miserável quem 

sobrevive com renda de até R$ 70 por pessoa. Conforme apurou o Ipea, em 2013, o número total de brasileiros 

que vivem na extrema pobreza passou a marca de 10.452.383. Em 1990, 24,6 milhões de pessoas viviam abaixo 

da linha da extrema pobreza. Em 2010, após os programas de transferência de renda do governo Luís Inácio Lula 

da Silva, esse número chegou a 11,3 milhões, 6,1% da população, segundo o Ipea. 
152 No dia XX do XX de 2012, na reprise do Canal Viva. 
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Teodoro (Herson Capri). O motivo do êxodo: buscar uma melhor condição de vida para família 

e tentar amealhar umas economias para comprar um lote de terra, ou, no dizer característico da 

personagem, um “bocadinho de chão”. Em vez disso, na fazenda de Teodoro, a família de Tião 

é exposta a diversas formas de humilhação por parte do coronel: a esposa Joaninha (Teresa 

Seiblitz) é assediada sexualmente; Tião é ludibriado com a promessa do patrão de lhe ceder um 

“pedaço” de terra; os filhos não podem ser vistos pela fazenda. 

Na colheita do cacau, Tião é um trabalhador que desempenha mal as suas lides por estar, 

constantemente, imerso no sonho de “enricar”. Por diferentes ocasiões, ele é ridicularizado 

pelos outros trabalhadores e tem sua boa fé posta ao escárnio pelo coronel Zé Inocêncio 

(Antônio Fagundes), o fazendeiro do cacau mais próspero da região, cuja lenda de ter um pacto 

com o diabo seduz Tião.  Resoluto no intento de criar um Cramulhão, do capítulo 26 ao 67, 

Tião cria uma galinha preta dentro de uma gaiola, como parte do preceito ensinado por 

Inocêncio que ele deve ser galada apenas pelo diabo do pacto com o diabo. O homem não se 

separa dela nem para dormir, ou seja, ele se agarra à possibilidade desesperada de tirar a família 

da miséria.  

Essa tomada de atitude da personagem sem posses a conduz, de forma irreversível, no 

enredo, à extrema segregação. A personagem passa a ser estigmatizada e nomeada, agora, como 

Tião Galinha. No capítulo 67, quando o Pe. Lívio revela que tudo não passou de uma piada do 

coronel Inocêncio e que semelhante pacto não existe, Tião é novamente exposta ao escárnio. O 

excessivo zelo ao pacto o distanciou da família e sua distração deixou Joana, a esposa, exposta 

aos assédios de Teodoro. A personagem, então, caminhará progredirá rumo às perdas da 

credibilidade e do emprego, até ser preso pela suspeita de um crime que ele não cometeu. Por 

fim, Tião se enforca numa cela da delegacia local. Tião, enfim, volta para dentro da terra que o 

gerou. 

Observamos em Renascer a sobrevivência de arquétipos do melodrama (MARTÍN-

BARBERO, 2009), em meio massivo, como o traidor (sentimento de medo), o justiceiro 

(entusiasmo), a vítima (reações de compaixão) o bobo ou do clown (que emerge do burlesco). 

Em Renascer, a partir da questão da terra, esses arquétipos relacionados ao traidor e ao 

justiceiro são cambiantes. Por exemplo, o coronel Zé Inocêncio oscila entre comportamentos 

justos e injustos que o fazem ser admirado e temido entre a população local. A personagem 

rechaça o crime de tocaia, mas, dependendo da situação, recorre a esse expediente para eliminar 

inimigos, em ambiente hostil, isto é, em um contexto de disputa de propriedade de terra.  
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No ponto extremo está Tião, a personagem sem posses, que, por sua vez, oscila entre a 

vítima que questiona as desigualdades e o bufo, uma figura deslocada e pouco ajustada ao 

sistema. O fato de ser mal-ajambrado e ingenuidade provoca risos e diferentes situações de 

humilhação. Assim, é possível reconhecer, especificamente, em Zé Inocêncio e Tião, as 

máscaras sociais que se alternam de acordo com o desempenho de cada um, em diferentes 

situações. Talvez, o coronel tenha mais consciência e seja mais racional para definir, a partir da 

situação, qual máscara melhor se ajusta. Já Tião é mais emocional e se distancia dos padrões e 

expectativas, assim a partir da concepção de estigma, de Erwin Goffman, é esse indivíduo 

desacreditado (ele possui uma diferença conhecida e perceptível).  

O que torna essa personagem o alvo do estigma, numa dimensão ideológica e política, 

é que ele questiona as razões de alguns possuírem grandes extensões de terra e muitos, como 

ele, não terem nada, o questionamento da desigualdade. Numa acepção mística, Tião questiona 

se Deus (ou qualquer outro ser demiurgo) elegeu alguns em detrimento de tantos outros. Assim 

fica evidente que o questionamento de Tião está embasado no senso de justiça frente ao que lhe 

percebido como desigual. Por que os coronéis Zé Inocêncio e Teodoro têm tantas terras e ele 

nenhuma? Ao longo da trama de Renascer, a personagem irá ostentar duas alcunhas a de “Tião 

Sonhador”, pois ambiciona angariar terras, num lugar em que signo da propriedade o exclui 

dessa ascensão social, ou seja, o desejo dele é da ordem da utopia, da luta de classes; e de “Tião 

Galinha”, pois na tentativa de atender um preceito místico de prosperidade, ele para a ser visto 

em contigüidade ao desejo de prosperar com um pacto com o diabo. Ao final, após a morte da 

personagem, o Pe. Lívio se referirá a ele como “Tião Brasileiro”, aquele que viveu, lutou, mas 

não realizou o seu sonho. 

“sete palmos de terra: não precisava de mais.” 

Liev Tolstoi 
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O cinema e a construção do imaginário científico: narrativas sobre os 

avanços tecnológicos e as transmutações do corpo153 
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Resumo 
As relações entre cinema e ciência sempre foram próximas e remontam tempos anteriores à 

própria emergência da sétima arte. O advento das narrativas fílmicas de ficção científica 

impulsionou a construção de imaginários acerca do universo científico ao apresentar e, 

sobretudo, espetacularizar, as implicações dos avanços e descobertas da ciência na sociedade, 

no passado, presente e futuro. A emergência de tecnologias capazes de superar a própria 

experiência do corpo ou de seres mutantes fabricados em laboratório frequentemente é assunto 

de filmes do gênero. Mas como essas criações tecnocientíficas são representadas nesses filmes? 

Que ciência é essa que o cinema tem popularizado? São essas as temáticas que o artigo pretende 

discutir. 

 

Palavras-chave: Cinema. Ficção Científica. Ciência. Tecnologia. 

 

 

Introdução 

Enquanto o crescimento da ciência e da tecnologia tem ocorrido de forma vertiginosa 

nos últimos tempos – seja devido às novas estruturas organizacionais que assume na produção 

do conhecimento a partir do século XX, seja pelo impulso conferido pelas revoluções 

paradigmáticas, ou ainda para atender as demandas sociais e de mercado – diversos caminhos 

têm sido trilhados para popularizar a ciência e democratizar o acesso ao conhecimento 

científico. Se avaliarmos pelo ponto de vista da comunicação científica, a validação das 

descobertas em relação aos pares tem encontrado cada vez mais respaldo com os investimentos 

abrangentes em variados canais de comunicação formais e informais, ainda que representem 

espaços de comunicação restritos às comunidades científicas. 

No entanto, quando falamos em democratização não podemos nos referir somente à 

comunidade científica na condução das informações: o público em geral encontra-se à margem 

da compreensão de tais processos. Isso porque, o alvo dos canais de comunicação científicos 

são prioritariamente os cientistas de áreas específicas, sendo assim fundamentados em 

discursos, conceitos e linguagens partilhados pelos pares. Dessa forma, os termos utilizados 

nesse processo podem ser complexos ao entendimento do público leigo. 

                                                 
153 Trabalho apresentado no GT8 – Narrativas Entretenimento e Tecnologia do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
154 Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela UFG. Mestranda em Comunicação 

pela UFG, na linha de pesquisa Mídia e Cultura. E-mail: seh.veloso@gmail.com 
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Wilson Bueno enxerga uma diferença nos aspectos que constituem a comunicação e a 

divulgação científica. Enquanto a comunicação científica “diz respeito à transferência de 

informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações” (BUENO, 2010, p.2), a 

divulgação subentende a difusão dessas informações a partir de outro modelo, que visa a 

“decodificação ou recodificação do discurso especializado” (Idem, ibidem, p.3), com a inclusão 

de elementos que tornem a linguagem científica mais acessível para aqueles que não estão 

familiarizados. Em suas discussões conceituais sobre os dois termos, Bueno destaca que as 

percepções sobre o conhecimento científico no processo de divulgação podem ser deturpadas 

pelas aproximações e simplificações dos termos de uma especialidade. Entretanto, ao mesmo 

tempo, o público que recebe essas informações está inserido em outro contexto sociocultural, o 

que o capacita a leituras em um nível diferenciado da comunidade científica. 

Os espaços destinados à divulgação científica contemplam tanto os meios de 

comunicação de massa quanto os outros suportes como a literatura, livros didáticos, campanhas 

publicitárias, museus, bibliotecas, laboratórios nas escolas, ou ainda manifestações culturais 

como o teatro e a música. Dentro dessa lógica, o cinema corrobora para a popularização dos 

avanços científicos com um vasto repertório de filmes que, ao elaborar as mais diversas visões 

sobre a ciência em narrativas de ficção científica, animação, documentário, produções 

educativas e filmes de outros gêneros, desperta a curiosidade do público em geral para o 

potencial da ciência e as mazelas que implicação os usos científicos. 

Mas que conhecimento científico é esse que está sendo popularizado nos filmes? Sob 

qual perspectiva as produções abordam o desenvolvimento tecnológico e suas consequências? 

Como representam a figura do cientista? A proposta deste artigo é investigar como a sociedade 

tem enxergado pelas telas de cinema as evoluções da ciência e tecnologia e suas implicações 

na vida cotidiana. 

 

Realidades recortadas: o olhar pelas lentes do cinema 

Termos como clonagem, mutação genética, inteligência artificial, células-tronco, 

androide e outros do universo científico ganharam certa popularidade entre o espectador de 

cinema nos últimos tempos, sendo decodificados nas produções em uma linguagem mais 

acessível do que a utilizada entre a comunidade científica. A figura do cientista em seu 

laboratório e as referências sobre suas práticas e os progressos da ciência e da tecnologia 

tornaram-se frequentes em filmes, principalmente nas últimas décadas do século XX e início 

do século XXI. À medida que se transforma em um potencial divulgador desses avanços, o 
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cinema também nos ensina a olhar para ciência, perceber como ela está presente em nossas 

vidas e saber o que devemos esperar dela no futuro. 

Essa capacidade do cinema de “circulação do conhecimento, experiência e valores 

culturais”, como pontua Oliveira (2005, p.8), está atrelada ao modo como organiza o olhar para 

perceber o mundo. Quando nos indica sob quais perspectivas devemos enxergar certas 

realidades, as imagens cinematográficas se valem de sua função pedagógica para nos entregar 

um sensível moldado por sua própria linguagem. Tais protocolos para olhar são constituídos 

pela própria experiência contextual de cada sociedade e carregam consigo especificidades de 

uma cultura e de um momento sócio-político-econômico. Sendo assim, “as transposições e as 

vivências que a linguagem cinematográfica possibilitam são tão marcantes, que muitas vezes 

elas se tornam as referências profundas e comuns pelas quais a ciência e a tecnologia são 

percebidas por grande parte da sociedade” (OLIVEIRA, 2005, p.8). 

Por seu caráter interpelativo e poder para moldar a subjetividades, o cinema constitui-

se uma mídia de grande influência sobre nossas concepções de mundo. Por isso, a forma como 

expressa determinadas realidades, como por exemplo, suas abordagens em relação à ciência, 

contribui para que o espectador crie em seu imaginário símbolos e significados partilhados 

sobre essa ciência. Kellner (2004) considera que o cinema, como um produto que se insere na 

lógica da cultura da mídia, direciona os espectadores, por meio das imagens, em suas próprias 

vivências, ao reconstruir certas práticas culturais, estereótipos, valores e ideologias a serem 

seguidos. Mais do que isso, a arte cinematográfica, assim como outros meios de comunicação, 

“ajuda a modelar a visão prevalecente do mundo e os valores mais profundos: define o que é 

bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral” (KELLNER, 2004, p.9). 

Muitas vezes, a ciência e a tecnologia são apresentadas com distorções pelas lentes do 

cinema, com excessivas fabulações sobre as práticas dos cientistas e as interferências de suas 

descobertas na dinâmica das culturas. Segundo Oliveira (2007), essas visões estereotipadas 

atendem ao próprio apelo comercial da indústria cinematográfica que, interessada em atrair o 

público com histórias cativantes e repletas de recursos visuais, promove certos distanciamentos 

de representações mais embasadas e complexas do conhecimento tecnocientífico, em 

detrimento de construções que sejam de fácil entendimento do espectador. 

 

Enredos com muitas linhas de ação que não se convergem – com construção 

de personagens sem apoio de clichês ou que se embrenham de detalhes 

técnicos – acabam se mostrando complicados demais, restringem o alcance do 

filme a uma pequena parcela da audiência e diminuem as chances de tornar o 

empreendimento um “bom negócio” (OLIVEIRA, 2007, p.8-9). 
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Essa hipervalorização de efeitos visuais nas narrativas vem se associar à constante 

percepção de maneira espetacular sobre progresso científico vivido pela sociedade a partir da 

modernidade, como fórmula para atrair a atenção do espectador. Trata-se de uma tendência do 

cinema em espetacularizar a vida a partir de suas representações com o intuito de incitar o 

consumo de imagens de entretenimento, construídas de forma veloz e fragmentária, e posicionar 

ideologicamente os espectadores sobre a realidade que os circundam.  

Para isso, entre as diversas produções cinematográficas que tratam do assunto, em 

especial nas ficções científicas, observam-se filmes que buscam excitar os sentidos da audiência 

por meio da representação de fatos extraordinários, porém expostos de maneira verossímil, 

traçando especulações sobre os usos científicos. No entanto, “ainda que verossímeis, essas 

narrativas quase nunca são factíveis, ou seja, são fantasiosas (irreais) ou irrealizáveis nas atuais 

condições do conhecimento” (OLIVEIRA, 2006). O desenvolvimento científico é notado aí 

sobre um olhar fantástico, sendo colocado como responsável por soluções mágicas aos 

problemas da sociedade, portanto em prol do progresso, mas também, como aponta Oliveira, 

de forma misteriosa e, muitas vezes, também perigosa, à medida que seu mau uso poderia 

acarretar em prognósticos sombrios para o futuro da humanidade. 

 Por outro lado, o fato de desvelar o próprio pensamento social de uma determinada 

época também torna as obras cinematográficas reflexo do imaginário do espectador, como ele 

imagina e produz sentidos sobre as culturas, o que ele pensa sobre o mundo, o passado e o 

futuro, quais são seus anseios e desejos e, consequentemente, o que ele entende por ciência 

naquele momento histórico. Partindo dessas considerações, buscamos, em uma reflexão sobre 

as diversas transformações culturais vivenciadas a partir da modernidade, trazer um breve 

panorama sobre as representações do universo tecnocientífico legitimadas por produções 

comerciais em diferentes épocas do cinema, levando em conta as temáticas que as envolvem. 

 

Visões do futuro: a tecnologia invade a telona 

A tradição cinematográfica encontra-se inserida desde seus primórdios em uma relação 

ínfima com os desenvolvimentos tecnológicos, incorporados no próprio dispositivo. Antes 

mesmo de se tornar cinema, alguns aparelhos protótipos já reproduziam a sensação de 

movimento das imagens. Criado por Thomas Edison, o cinetoscópio possibilitava a 

visualização de pequenas tiras de filmes, formadas por fotografias retiradas em curto espaço de 

tempo. Já a cronofotografia, invenção do filósofo francês Étienne-Jules Marey, foi utilizada 
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para estudar a fisiologia animal por meio da gravação em uma mesma superfície de várias 

fotografias registradas sucessivamente. Anos anteriores às primeiras projeções públicas com o 

cinematógrafo pelos irmãos Lumière, outro dispositivo foi construído para simular a ideia do 

movimento: trata-se do revolver-fotográfico, idealizado pelo astrônomo Jules Janssen, que 

capturava uma sequência de imagens e teve utilização na observação da trajetória do planeta 

Vênus (OLIVEIRA, 2005, p.7). 

Essa relação de longa data entre cinema e tecnologia também se expressa na própria 

constituição da experiência cinematográfica, que transporta para sua técnica as intensidades 

sensórias e a fragmentação do olhar já observadas nas transformações urbanas e alteração das 

percepções dos indivíduos durante o processo de modernização, em fins do século XIX. Essas 

mudanças alcançadas com o fenômeno moderno vão afetar a própria construção da imagem, já 

que as tecnologias vão sendo absorvidas e adequadas ao cinema em forma de efeitos especiais 

e outros recursos visuais mais recentes, como a imagem digital e o 3D. 

A partir do momento em que o cinema passa a problematizar a relação entre homem, 

ciência e as inovações tecnológicas em suas narrativas, diversos caminhos se abrem para 

dissipar as distâncias entre imaginário social e conhecimento tecnocientífico, revelando à 

sociedade a presença cada vez maior dessa interação na experiência cotidiana. As narrativas de 

George Meliès, mágico e cineasta, já antecipavam os anseios do homem em dar seus primeiros 

passos na lua. Com a combinação de cenários teatrais e truques visuais pioneiros, Viagem à Lua 

é um dos primeiros filmes da história do cinema a trazer aproximações entre público e ciência, 

evidenciando desde o processo de construção de um protótipo de nave espacial à realização de 

uma expedição à lua, onde é possível contemplar de longe a terra e outros planetas, além de 

fenômenos espaciais como as estrelas cadentes. Meliès não só possivelmente inaugurou uma 

série de produções com referências a experimentos científicos, como também ousou com 

técnicas inovadoras para a época que contribuíram para a construção de uma linguagem 

cinematográfica.  

Monstros e criaturas produzidas em laboratório já se faziam presentes nas primeiras 

décadas do cinema. Tais filmes mostravam, segundo Cunha e Giordan (2009, p.11), “uma 

Ciência ocupada em descobrir os segredos da vida, criando novos seres vivos ou modificando 

os já existentes”. A primeira adaptação cinematográfica de Frankstein (1910), por Thomas 

Edison, e O médico e o monstro (1920) por John Barry Moore são alguns exemplos. Essa é uma 

convergência comum nos filmes do expressionismo alemão, que também lançaram seus olhares 

para imagens do futuro.  
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Em contraposição às tendências realistas da arte, essa manifestação encontrou abrigo no 

fantástico, no grotesco e no exagero como maneira de revelar os sentimentos inquietadores dos 

artistas. No cinema, como investiga Cánepa (2006), as narrativas carregadas de contrastes na 

iluminação, corpos distorcidos e horrendos, com maquiagens excessivas, apelavam ao nefasto 

como estratégia de expressão, mas também a temas relacionados às consequências futuras da 

racionalidade moderna e do desenvolvimento tecnológico. Em Metrópolis (1927), o diretor 

Fritz Lang faz algumas previsões sobre como seria o mundo em 2026: a tecnologia evolui de 

tal forma que condiciona a separação ainda mais abrupta entre as classes.  

O operariado, alocado abaixo da superfície da terra, trabalha incessantemente, em 

condições desumanas, para movimentar o complexo maquinário que sustenta a dinâmica da 

cidade superior de Metropolis, onde habita confortavelmente um grupo de elite. Em meio a 

essas diferentes realidades, Rotwang, um cientista maluco, resolve criar um protótipo de robô 

idêntico à Maria, líder religiosa dos operários, e utilizá-lo para incitar uma revolta dos 

trabalhadores e desarticular a elite pensante. Enquanto a verdadeira Maria pregava a paz ao 

operariado e previa a chegada de um messias que iria mediar a relação com a elite de forma 

pacífica, a androide Maria subverteu as propostas de paz em propostas de guerra, incentivando 

os moradores do subsolo a destruírem as máquinas que fazem funcionar a cidade de Metropolis. 

O filme nos guiaria assim sob dois aspectos em relação às potencialidades da ciência: “de um 

lado questiona o efeito do poder tecnológico e das estruturas do artifício sobre todos nós e do 

outro celebra o cinema de ficção científica e o fascínio que ele exerce” (TUCHERMAN, 2006, 

p.84). 

Mas nem sempre prevaleceu tal reação negativa. Em uma análise sobre as abordagens 

trabalhadas pelo cinema de ficção científica, Tucherman (2006) pontua que muitos filmes da 

primeira metade do século XX atraíram a atenção do público para os benefícios da evolução 

científica e tecnológica, bem como popularizaram o uso dos mais diversos aparelhos 

eletrodoméstico. Dessa forma, o cinema incentivou a invasão tecnológica no cotidiano dos 

indivíduos em colaboração à lógica industrial então vigente, a qual alimentou um desejo de 

consumo incessante das mercadorias. Contudo, mais tarde, os reflexos dessa racionalidade 

técnica exacerbada, colocada em cheque com as obras do expressionismo, irradiariam sobre as 

questões políticas.  
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Das conquistas científicas à arte da guerra 

Antes vangloriadas pelas extraordinárias utilidades e avanços que propiciaram uma 

nova organização da própria sociedade, a ciência e a tecnologia foram, em seguida, 

responsabilizadas pela série de acontecimentos que marcaram a chegada aos meados do século 

XX. Armas poderosas, bombas nucleares, radares e aeronaves aprimoradas são algumas das 

apropriações dos conhecimentos científicos, então alinhadas às estratégias de dominação 

política e militar global, como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. 

Após o final desastroso do conflito militar, cuja maior catástrofe foram os ataques com 

bomba atômica ao Japão, as disputas bélicas entre as duas grandes potências internacionais, os 

Estados Unidos e a União Soviética, foram acompanhadas à corrida pela hegemonia tecnológica 

e supremacia na exploração espacial. Para isso, foram necessários grandes investimentos em 

pesquisa e tecnologia, com o desenvolvimento de satélites, sondas espaciais e foguetes para 

realização das primeiras viagens tripuladas para o espaço. 

Os novos rumos tomados pela ciência repercutiram de diversas formas no imaginário 

social por meio da visibilidade dada pela mídia, mobilizada internacionalmente pela 

propaganda ideológica norte-americana e soviética. Cardoso (2008, p.107) avalia que “após a 

Segunda Guerra Mundial, foram recorrentes as reportagens sobre as perspectivas para o futuro, 

principalmente ligadas aos avanços tecnológicos e aos ideais de desenvolvimento econômico 

do país [Estados Unidos]”.  

Já o cinema retoma em filmes como Destination Moon, Planeta Proibido e O Dia em 

que a Terra Parou suas projeções sobre um futuro determinado pelas transformações do mundo 

com a aceleração das produções tecnológicas. 2001 - Uma odisseia no espaço (1968), dirigido 

por Stanley Kubrick, idealiza, um ano antes da chegada oficial do homem à lua, a descoberta 

de vida inteligente no espaço. As missões extraterrestres no século XXI são retratadas com 

grande avanço: a nave tripulada Discovery One, mostrada no filme, consegue chegar a planetas 

distantes, como Júpiter, e realizar emissões televisas com uma distância de 130 milhões de 

quilômetros da Terra e o envio de ondas sonoras em apenas sete minutos.  

Em 2001..., a tecnologia ultrapassa o controle do ser humano com a criação de 

inteligências artificiais capazes de reproduzir as atividades do cérebro humano e operar todas 

as funções de uma nave espacial. Com o espetacular progresso da ciência representado no filme, 

configurações de interiores por comando de voz e até mesmo ligações de vídeo em tempo real 

podem ser realizadas da Terra para naves a quilômetros de distância. Mas não só a abordagem 

do filme remonta ao espectador esse novo universo: a proposta estética traz efeitos visuais 
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pioneiros que recriam a atmosfera espacial, com imensos planetas ocupando a tela, jogos de luz 

e de sombra que delineiam os contornos dos astros e traz um polimento visual ao ambiente da 

nave. As produções futuristas da década de 1960 em diante abusaram de efeitos especiais para 

enfatizar o caráter artificial e fantástico do mundo dominado pelas máquinas, tendência que 

vem endossar o comportamento da mídia em espetacularizar o olhar sobre a ciência, mas que 

também dialoga com as transformações da cultura visual na contemporaneidade. 

Aos poucos, as rupturas com os tradicionais modelos de representação do cinema 

clássico se legitimam nos hibridismos com outros formatos imagéticos – a televisão é um deles 

– e na dinâmica cada vez mais ágil e abundante de imagens. No cinema, a questão do 

voyeurismo, do incessante desejo de ver, sempre esteve presente na própria organização de sua 

linguagem. Quando realiza cortes abruptos, cria elipses temporais, enquadra ou procura certos 

ângulos que inferem a determinados pontos de vista, o cinema apresenta ao espectador 

realidades fragmentadas, exibidas com a velocidade das imagens em movimento. Esse turbilhão 

de imagens desfila tão rapidamente pelo olhar do espectador, impedindo-o de fixar-se sobre as 

mesmas, que desperta o crescente desejo de consumi-las. 

Se o cinema em seus padrões clássicos consolidados produzia estímulos diversos com 

os efeitos e truques de montagem, contaminados por imagens ágeis e fragmentadas, ao preparar-

se para adentrar a cultura visual contemporânea dispôs protótipos do que seria os novos modos 

de olhar da sociedade pós-moderna, marcados pela paradoxal dispersão contemplativa. A 

multiplicação das imagens na mídia e a inserção das mais diversas tecnologias impulsionariam, 

de acordo com Jameson (1994, p.120), o estabelecimento de uma nova experiência subjetiva, 

agora pautada pela “mais completa estetização da realidade”, como resposta às condições 

estabelecidas pelo capitalismo tardio.  

Influenciada pela emergência dos novos padrões estéticos, a sequência de filmes Guerra 

nas Estrelas, idealizada por George Lucas a partir da década de 1970, explorou efeitos 

alcançados com as mais diversas tecnologias e softwares de computador avançados para a 

época, no intuito de representar uma guerra intergaláctica do futuro. Além de humanos, 

androides e criaturas alienígenas compõem o universo ficcional, rodeado também de espaço 

naves super velozes, hologramas e conquistas tecnológicas inimagináveis, como as armas a 

laser. Novamente, o cinema vem reconstruir em suas narrativas expectativas quanto aos 

desdobramentos do progresso científico no futuro e suas interferências no cotidiano dos 

indivíduos. Mas também, apresenta-se aí uma inclinação a tematizar as simbioses entre o 

biológico e o artificial, o que se consolidaria poucos anos depois em diversos filmes. 
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A ciência e manipulação do corpo no cinema 

O imaginário sobre o universo científico toma outras proporções no cinema 

contemporâneo e materializa-se nas mutações da experiência do corpo. Se a ciência, no campo 

da medicina, biotecnologia, neurociências e tantas outras áreas vinculadas aos saberes sobre a 

vida, a partir de então apresentou avanços significativos no que diz respeito ao conhecimento 

do corpo, à manipulação genética e às possibilidades de utilização matéria-prima tanto na 

substituição de tecidos, como na criação de próteses maquinadas acopladas ao corpo carnal e 

inteligências artificias, o cinema passou a refletir com mais intensidade sobre como a 

humanidade se tornou refém dos apetrechos tecnológicos. 

Essas novidades resultam das formatações que a ciência toma no século XX: a dinâmica 

dos fluxos informacionais e o desenvolvimento científico organizado em função das demandas 

sociais e, principalmente, mercadológicas, aproximam as práticas dos cientistas às necessidades 

de regulação e medicalização do corpo. Enquanto sujeita aos interesses capitalistas, a ciência 

“se propôs a controlar os acontecimentos aleatórios relativos à multiplicidade orgânica dos seres 

humanos, impondo exigências ‘normalizadoras’” (SIBILIA, 2008, p.27).   

A medicina investiga fórmulas para retardar o processo natural do envelhecimento e da 

morte, propõe soluções para doenças cuja cura era inimaginável há décadas atrás. 

Incorporaram-se ao instrumental médico diversas aparelhagens que nos introduzem a outras 

dimensões dos corpos, como a câmera microscópica, a ultrassonografia e a tomografia. Assim, 

com o crescente número de tecnologias capazes de desvendar os mistérios mais ínfimos do 

corpo humano, não só é possível diagnosticar uma doença, mas prever a partir do material 

genético os males que poderão se desencadear ao longo da vida. Sob uma perspectiva mais 

técnica, constrói-se uma concepção biomecânica sobre o corpo. É como se o organismo 

nascesse previamente programado, tal qual uma máquina. Esse deslocamento na percepção do 

humano extrapola a questão da naturalidade na busca por uma normalização inorgânica. Os 

progressos científicos consolidaram a possibilidade de fabricação dos corpos, ou parte deles, 

por meio das cirurgias plásticas, da inserção de implantes ou ainda a acoplagem de próteses 

biônicas. Também estão a passos de se tornar realidade a clonagem, a criação de ciborgs e 

inteligências artificiais. 

As reconfigurações do corpo, em processo de hibridização com os aparatos tecnológicos 

ganham um potencial destaque no gênero de ficção científica, sob paradoxo do fascínio e 

espanto quanto às ameaças contidas na emergência da pós-humanidade. Essas narrativas 
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problematizam não só o estabelecimento de novas identidades e subjetividades acopladas, mas 

a vulnerabilidade dos humanos ao domínio das máquinas. Sendo assim, Baecque (2009, p.504) 

acredita que “o desaparecimento e depois a reaparição dos corpos permitem a esses filmes colar 

num só conjunto princípio de medo e princípio de prazer, fazer durar infinitamente o gozo de 

ter medo de seu próprio corpo”. Assumem-se então, nessas novas representações do corpo, duas 

visões acerca do progresso científico, ambas carregadas de um apelo do fantástico: enquanto 

potencial salvador das fragilidades e limitações biológicas humanas e, contraditoriamente, 

acelerador da extinção humana, esmiuçada pela dissolução das fronteiras com suas extensões 

maquinadas ou pela própria substituição da espécie por inteligências artificiais.  

O cinema populariza com um olhar espetacular esses avanços, em filmes que colocam 

em tensão as percepções sobre um mundo excessivamente tecnológico e demonstram 

preocupações não somente sobre o futuro, mas sobre a realidade de seu próprio tempo. A guerra 

entre humanos e máquinas representada nos filmes da série O Exterminador do Futuro, o 

primeiro lançado em 1984, deflagra o medo na época da ocorrência de conflitos nucleares mais 

potentes. Retomando a questão das consequências da evolução humana, O Exterminador... 

deixa claro que mesmo que a tecnologia possa ser usada a serviço do homem, como foi pensado 

o supercomputador Skynet, criado com o propósito de reforçar a segurança dos norte-

americanos, seus usos podem fugir ao controle. A Skynet logo identifica na humanidade uma 

ameaça e, no intuito de destruí-la, envia ao passado um androide que tem a missão de matar a 

mãe daquele que seria o líder de uma revolução futura contra as máquinas. 

Não foram poucas as vezes que o cinema instituiu no imaginário dos indivíduos visões 

de um futuro em colapso, em confronto com suas próprias criações. Devastado pelo consumo 

exagerado e a inserção desenfreada da tecnologia nos espaços urbanos, o mundo de Blade 

Runner – O Caçador de Androides (1982) não é nada animador. Diante de suas condições de 

existência, o ser humano passa a ocupar outros planetas e cria androides mais perfeitos que sua 

própria espécie, os Replicantes, para trabalharem em suas colônias interplanetárias. No entanto, 

essas criaturas se rebelam contra a situação de escravidão, o que leva os humanos a bani-las da 

Terra. Para garantir que os androides sejam exterminados, é formado um esquadrão de caça 

especial da polícia, os Blade Runner. Muito além da problemática relação entre homem e 

máquina, Ridley Scott, diretor do filme, aponta suas lentes para uma questão que está, até então, 

além de nossa capacidade de resposta: até que ponto as máquinas poderiam ser programadas 

com sentimentos? Será essa uma característica que ultrapassaria a exclusividade humana? Ao 
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tratar dessa condição pós-biológica, o filme nos coloca diante de outras interrogações: o corpo 

humano estaria em processo de desaparecimento? 

Sob esse mesmo mote, A.I – Inteligência Artificial reitera a instigante possibilidade de 

uma alma robotizada, mas subverte o papel assumido comumente pelo ser humano nas 

produções: é ele quem coloca em perigo a existência das máquinas, temendo a superação da 

própria inteligência orgânica. Programado para demonstrar sentimentos de amor incondicional, 

David, um robô com características idênticas a de uma criança, é adotado por uma família que 

tenta compensar a dor de ter um filho em estado vegetativo. Passado um tempo, o filho se 

recupera, mas subestima o carinho especial que o robô possui pela mãe. Depois de um acidente 

envolvendo David e seu “irmão”, a família teme que o androide seja perigoso e o descarta numa 

floresta. Jogado à própria sorte, tendo que fugir do perigo de ser destruído, David sonha em se 

tornar uma criança de verdade e reencontrar sua mãe.  

Tal necessidade de vivenciar novamente o amor maternal insere no filme uma ruptura 

na concepção sobre a máquina como um ser meramente artificial: “o pequeno robô David foge 

ao controle, quando não apenas ama, a partir de uma programação informática, mas, 

principalmente, quando passa a desejar ser correspondido” (BICCA; WORTMANN, 2010, 

p.49). Dessa forma, as percepções diante da perfeição atingida pelas inteligências artificiais são 

transportadas às narrativas do cinema como reconhecimento tanto da extraordinária 

possibilidade evolutiva em um mundo altamente tecnológico, tendo até a perspectiva de 

superação dos corpos obsoletos, quanto do medo de uma futura substituição da espécie humana 

por criaturas robotizadas, colocando novamente em foco a discussão sobre a ciência e 

tecnologia que ultrapassam o domínio dos humanos. 

 

Além dos limites da pele: o corpo digital 

A transição da lógica industrial para uma formatação biotecnológica, resultante dos 

intercruzamentos entre informática, biologia e as produções tecnológicas, também se traduz nas 

imagens, cada vez mais mutáveis e híbridas. Com a digitalização das imagens, a perda de seus 

referentes abre possibilidades ilimitadas de criação: “imagens que são criadas, nascem, 

crescem, se reproduzem (por clonagem ou mutações), envelhecem e morrem segundo uma 

lógica genética e o mapa de seu DNA” (BENTES, 2011, p.49). Essas imagens produzem 

deslocamentos das representações de humano: os corpos são agora construídos virtualmente. 

Criam-se assim simulacros, corpos que se desfazem e se refazem na realidade virtual, que 

atravessam as fronteiras da materialidade.  
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Santaella (2008) acredita que a fabricação dos corpos pela tecnologia virtual representa 

um dos fatores das mudanças na cultura contemporânea, que valoriza a crescente transposição 

dos limites dos corpos por meio da criação de extensões capazes de lhe garantir um caráter 

onipresente.  Portanto, “ao criarem a ilusão de que é possível transcender o corpo carnal através 

das descorporificações da simulação computacional, tais processos e simbioses colocam em 

questão as crenças na unicidade de nossos corpos” (SANTAELLA, 2008 p. 151). 

Essa dicotomia entre real/virtual aparece constantemente nos filmes da virada do século 

XX e início do século XXI. Teríamos perdido a noção do mundo orgânico, quando atravessados 

pelas ilusões das realidades programadas por computadores? Em Matrix, existe uma linha tênue 

que separa esses dois universos. Depois de se dar conta que vive, junto aos outros humanos, 

numa realidade arquitetada pelo sistema de inteligência artificial Matrix, Thomas Anderson – 

que mais tarde assume a identidade do messias Neo – é convocado para a complexa missão de 

trazer a humanidade de volta ao mundo real, que se encontra totalmente degradado e controlado 

pelas máquinas. Enquanto o corpo está plugado na Matrix, o sistema simula com perfeição a 

realidade e bloqueia “os estímulos que vêm do mundo exterior” (SANTAELLA, 2003, p.202), 

no intuito de dominar os humanos para utilizar-se de suas energias. Para resgatar a sociedade 

da alienação da Matrix e de seu próprio extermínio, Neo tem que se infiltrar no sistema e 

combater seus mecanismos de proteção, os Agentes Smith. 

Imersa na virtualidade, a mente se submeteria ao controle do sistema de tal forma que 

perderia a consciência sobre o próprio eu: essa é uma das reflexões deixadas pelo filme e 

retomada em EXistenZ (1999), de David Cronenberg. A questão da hiper-realidade é trabalhada 

mais a fundo sobre a perspectiva da transformação das percepções no contato com os ambientes 

virtuais. Na narrativa, uma projetista de games, Allegra Geller, apresenta seu novo RPG, o 

EXistenZ. Com implantes que ligam o console diretamente ao sistema nervoso, o jogo provoca 

estímulos neurais que transportam seus jogadores para o universo ficcional de tal maneira, 

levando-os a perda da capacidade de distinção da simulação e da realidade. O artificial fora 

criado com tamanha perfeição que a possibilidade de existência dentro do jogo promoveria um 

desejo de separação do próprio corpo-físico, limitador da experiência vivida, como aponta 

Tucherman sobre a imersão no ciberespaço: 

 

Aqui, no universo do ciberespaço, fala-se na união do espírito com a máquina, 

criando a nova forma de existência para o homem do futuro. Seria, para os 

entusiastas, o acesso à perfeição, de onde se erradicariam a doença, a morte, a 

velhice e as imperfeições ao preço de separar, definitivamente, o espírito do 

corpo (TUCHERMAN, 2006, p.89). 
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Outras criaturas pós-humanas originadas de experimentos científicos são retratadas em 

narrativas fílmicas mais recentes, como é o caso de Avatar (2009). No filme, os avanços da 

engenharia genética permitiram a criação de avatares, seres semelhantes aos humanoides que 

habitam o planeta Pandora. Com a invenção desses novos corpos, modificados geneticamente, 

um projeto militar pretende utilizá-los não só para conhecer melhor os nativos do distante 

planeta, mas também para explorar o novo espaço e extrair suas riquezas. 

As transfigurações do corpo alavancadas pelo domínio de estruturas tão pequenas, mas 

significantes, como as informações genéticas, são associadas frequentemente nos filmes aos 

usos científicos em projetos militares para a criação de super seres, dotados de habilidades 

físicas e psíquicas extremamente superiores às de um ser humano comum, como ocorre em 

Capitão América (2011). Já na sequência de X-Men, as mutações genéticas mobilizam o 

interesse de ambiciosos projetos para domínio da humanidade, ao mesmo tempo em que há uma 

forte rejeição da sociedade em relação aos seres mutantes, aterrorizada com seus poderes. 

 Em relação às perspectivas da ciência em moldar nossas próprias características 

genéticas, é possível observar visões contrárias sobre a figura do cientista na cinematografia 

recente: apesar de detentor dos conhecimentos necessários para salvar a sociedade, o cientista 

é representado muitas vezes como aquele que subverte os usos desses saberes, seja em seus 

erros ou intencionalmente, ao criar armas biológicas com potencial destrutivo. Essa visão sobre 

os perigos da manipulação da ciência a serviço da destruição também permeia outros filmes 

como Eu sou a Lenda, Resident Evil, Gattaca, 12 Macacos, Homem Aranha e A Ilha.  

 

Conclusão 

 Quando o cinema traz o universo da ciência para suas telas, ele não só aproxima o 

público às possibilidades propiciadas pelos avanços do conhecimento científico, mas constrói 

um conjunto de símbolos e percepções sobre o que é a ciência e sobre suas intervenções na vida 

cotidiana, de acordo com as realidades históricas. Dessa forma, os filmes além de despertarem 

o interesse dos espectadores pela prática científica, tornam-se potenciais divulgadores das 

pesquisas e descobertas da atualidade, de onde se inspiram para formatar os imaginários.  

Ao longo do tempo, as narrativas de ficção científica têm se dedicado a especular sobre 

a vida futura, imaginando os desdobramentos do progresso da tecnologia e da ciência nas novas 

organizações sociais. Esse futuro fantasiado é o futuro do homem-máquina: as interações entre 

a variedade de tecnologias que estão surgindo e os seres humanos deslocam a experiência do 
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corpo para a de suas extensões, criadas como complemento daquilo que antes limitava o contato 

com o mundo sensível.  

No contraponto entre o domínio do artificial, do maquinado, e a existência do orgânico, 

submerge predominantemente a associação apocalíptica ao perigo de destruição de nossa 

própria humanidade, projetado sobre a imagem desse corpo transfigurado e disciplinado, não 

mais de carne e osso, mas informatizado. Diversos filmes têm nos colocado diante de um mundo 

fascinante, e, muitas vezes, espetacularizado, mas também distópico, totalmente modificado 

pela revolução digital e biotecnológica: o homem se vê em pleno convívio com criaturas 

produzidas em laboratório, desde ciborgs, avatares, até mutantes e inteligências artificiais. 

Outros filmes tematizam o abandono do corpo, agora transposto para as realidades virtuais, 

onde é possível experimentar os sentidos em outra dimensão.  

Acerca de toda essa discussão, o que de fato tem nos aponta as reflexões deixadas pelo 

cinema é a emergência de uma crise da experiência humana, como antecipa Santaella (2003). 

Essa crise perpassa as preocupações com a ágil introdução das tecnologias no cotidiano das 

sociedades, com a dinâmica das transformações culturais que elas vêm impondo, mas, 

especialmente, com a perda da estabilidade de nossas subjetividades carnais, descontruídas com 

a dissolução dos limites entre as identidades orgânicas e pós-humanas. 
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“Do you like hurting other people?” O mecanismo de feedback como fator 

comunicacional em Hotline Miami.155 
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Resumo 

Esse trabalho faz uma análise do game Hotline Miami focando no elemento do feedback 

presente no mesmo. Procura-se observar, com embasamento teórico da área da comunicação e 

dos games, como esse elemento é utilizado e manipulado para construir sentido e auxiliar o 

game a atingir seu objetivo comunicacional. Esse trabalho se utiliza desse exemplo para ampliar 

o debate sobre os potenciais comunicacionais da mídia do videogame. 

 

Palavras-chave: videogame; comunicação; feedback; Hotline Miami. 

 

 

Introdução 

 Dentro dos estudos sobre comunicação, podemos guiar nossa pesquisa por áreas e 

autores que focam sua atenção para a relação entre comunicação e tecnologia. Essa relação, na 

qual podemos agrupar os debates em uma espécie de paradigma tecnológico, busca ressaltar o 

papel e a importância que as tecnologias, em especiais as tecnologias de comunicação, as 

mídias, possuem no processo comunicacional como um todo, deixando de ser apenas um canal, 

mas influenciando nosso pensamento e criando novas formas comunicacionais, novas formas 

de expressão. 

 Este trabalho segue esse mesmo foco, destacando, em especial, a mídia do videogame. 

Entende-se que cada mídia possui peculiaridades específicas, e que mesmo que certos 

elementos sejam comuns ou intercambiáveis entre elas, eles assumem novos papéis ou ganham 

novos destaques devido à como cada mídia permite sua utilização. Da diversificada gama de 

recursos e modos comunicacionais da mídia do videogame, destaca-se aqui o elemento do 

feedback, termo inglês que se refere ao estimulo e recompensa que o jogador recebe em tempo 

real, como pontuações em um game. 

 O elemento do feedback é analisado dentro do game Hotline Miami, jogado através do 

computador, que propõe uma história de violência e crimes na Miami dos anos oitenta, história 

essa que, além dos recursos tradicionais empregados na narrativa, vê no elemento do feedback 
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um mecanismo não só necessário para prender a atenção do jogador, mas como fator auxiliador 

e retórico da mensagem no game. 

 

Metodologia 

 Esse trabalho se utiliza de dois aportes teóricos para sua discussão, o víeis 

comunicacional, com autores e teorias que destacam a relação entre comunicação e tecnologia 

(ou mídia), como McLuhan, Lévy, Thompson, e o viés do estudo dos games, o da ludologia, 

onde se trabalha com autores que detalham aspectos da tecnologia dos videogames e sua 

funcionalidade, como Aarseth, Juul, McGonigal e demais. 

 Começando pela comunicação, o primeiro ponto que se destaca é a ideia de mídia e/ou 

meio. Dos vários autores que trilharam esse ramo de pesquisa, destacamos o autor Marshall 

McLuhan, que ampliou a noção de canal comunicacional para a ideia de meio. Mais do que 

relacionar os canais, tecnologias ou mídias como um fator de influência na mensagem que 

estamos comunicamos, o autor expõe a ideia de que as mensagens já são um produto possível 

derivados dos meios existentes, onde os meios não são um fator acoplado a comunicação, mas 

sim acoplados aos indivíduos e seus modos de pensamento, onde os meios se mostram como 

extensões desses indivíduos. 

 Seguindo a mesma ideia de que os meios são mais do que meras tecnologias 

desconectadas dos indivíduos, encontramos o trabalho de Pierre Lévy sobre o que ele intitulou 

como sendo tecnologias da inteligência, tecnologias responsáveis pela forma como nos 

comunicamos e interagimos, de forma geral, as mídias. Segundo o autor, cada nova tecnologia 

contribui para uma evolução e aprimoração da nossa ecologia cognitiva.  

 

...qual a relação entre o pensamento individual, as instituições sociais e as 

técnicas de comunicação? Será mostrado que estes elementos heterogêneos 

articulam-se para formar coletividades pensantes homens-coisa, transgredindo 

as fronteiras tradicionais das espécies e reinos. (LÉVY, 2011, p.135) 

  

 Enquanto Lévy segue para um lado mais social, como podemos ver integrando 

instituições a equação, e McLuhan propõe uma abordagem generalista para a ideia de meio, 

devemos notar que o elemento chave e comum a discussão é a importância das tecnologias de 

comunicação, mas ambos, porém, não se atem a nenhuma mídia em especifico. Compreender 

cada mídia, de forma especifica, nos ajuda a compreender como os indivíduos formulam as 

mensagens entre si e suas repercussões.  
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 Autores como John B. Thompson em “Mídia e modernidade: uma história social da 

mídia” e os ensaios presentes em “O cinema e a invenção da vida moderna” fazem uma 

varredura histórica e mostram como hábitos, senso estético, comportamentos e até morais se 

transformaram devido a forma como os indivíduos se comunicavam e eram expostos a novos 

meios de comunicação. Pensamento esse que é transportado para os videogames. 

 Thompson aponta, por exemplo, que a compreensão da mídia impressa permitiu aos 

povos se comunicarem com seus distantes, mas muito além disso, com o conhecimento da 

mesma, não só bíblias ou convites podiam ser feitos, mas panfletos, propagandas, jornais, e 

mais, criando, como o autor destaca, novos formatos de organização. Em “O cinema e a 

invenção da vida moderna” por sua vez, no ensaio escrito por Erika D. Rappaport, mostra-se 

como comerciantes, vendedores e donos de estabelecimento, por estarem sempre à procura de 

formas de superar a concorrência, começaram a pesquisar e notar a capacidade de influência e 

persuasão da imagem, dando maior atenção e investimento a mídias que podiam trabalhar com 

esse elemento, como o cinema. 

 
Como argumentaram Stuar Culver, William Leach e outros, na década de 

1890 os anunciantes profissionais já confiavam na força persuasiva do ‘apelo 

visual’. Os anunciantes e varejistas inglesas, em especial aqueles interessados 

em atrair a consumidora feminina, também acreditavam na força psicológica 

das imagens. Eles perceberam o teatro, e mais tarde o cinema, como o modelo 

de como transformar imagens em desejos de consumidor. (Rappaport apud 

Charney e Schawrtz, 2001, p.164) 

  

 Com essa perspectiva em mente, lançamos nosso olhar para a mídia do videogame 

buscando suas características próprias, que levariam a transformações e reorganizações 

próprias. Aarseth, pesquisador e entusiasta dos games, não só procura compreende-los, mas 

também se preocupa em como podemos abordar e tornar a compreensão do tema mais fácil. 

Para tal, o autor propõe a divisão dos games em três dimensões, cada qual com características 

essenciais dos games. 

 Essas três divisões são o gameplay (jogabilidade), que inclui elementos como as ações 

dos jogadores, estratégias, o que motiva o jogador, dialogo com outros jogadores, e afins. O 

game-structure (estrutura ou esqueleto), que envolvem elementos mais rígidos, como regras, 

leis, objetivos e o código ou codificação do game. Por fim a dimensão do game-world (o mundo 

ou espaço do game), que possui elementos do design, da estética, da história, de personagens, 

e do conteúdo ficcional de modo geral.  
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 Outro autor que levanta elementos interessantes sobre esse assunto dentro dos games é 

Jesper Jull, questionando o tempo e a narrativa nos mesmos. O autor explica que nas variadas 

mídias existentes em que podemos nos utilizar da narrativa para contar um fato ou uma história, 

como em livros ou no cinema, a narrativa sempre se refere a um algo no passado. Os games por 

sua vez, por existirem no campo da ação, o do jogar aqui e agora, ocorrem sempre em tempo 

presente o que, em uma associação simplista, impediria os mesmos de contarem historias, fato 

que é empiricamente falso. A observação que Juul coloca é que, devido ao tempo característico 

dos games, para os mesmos serem capazes de contar algo eles devem variar o tempo, alternar 

entre presente e passado, e essa variação de tempos altera tanto a narrativa clássica quanto o 

jogar dos games. 

 Com todos esses elementos como uma base sólida para discussão e exploração da mídia, 

destaca-se um, levantado pela autora Jane McGonial, que é a base de análise aqui, o elemento 

do feedback. O feedback são elementos em sua maioria visuais que gratificam, recompensam, 

motivam ou reagem aos esforços dos jogadores no game de maneira positiva. Trabalhado por 

outros autores como estimulo, o termo levantado por McGonial se mostra mais coerente pois o 

feedback já traz consigo uma ideia de resposta a uma ação, onde o estimulo está ligado 

diretamente aos feitos do jogador, por ganhar pontos ao destruir um inimigo por exemplo, e não 

um estimulo desconectado do indivíduo, como uma torcida. 

 A autora afirme que todos os games, de maneira geral, se compõe em quatro aspectos 

distintos: um objetivo, regras, um sistema de feedback e participação voluntária dos jogadores. 

Essa divisão, assim como a de Aarseth, não deve ser tomada como uma verdade absoluta, e está 

sujeita a alterações e discussões. O sistema de feedback, que tomamos partida aqui, não possui 

um formato único, podendo existir como pontos saltando na tela, moedas, placares, barras de 

progresso, entre outros. A principal função que esse sistema possui é de manter o jogador 

jogando, para que o game possa progredir, assim como fornecer ao jogador a ideia de que o 

jogo pode ser terminado e de que sua ação, no tempo presente, está de alguma forma 

progredindo. 

 O sistema de feedback, por mais simples que possa ser, como o simples fato de saber 

que o jogo tem fim, é crucial para que o jogador não abandone o game, pois, diferente de outras 

mídias, no videogame o jogador não é passivo, e cabe não apenas a sua capacidade, mas também 

a sua vontade de ir até o fim. Por pertencer ao espaço virtual dos games, esse sistema por sua 

vez pode tomar diversas formas, e interagir em diversos níveis do game, e quando essa interação 
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passa a ser utilizada como um elemento comunicacional, o feedback ganha proporções 

importantes como recurso retórico para autores e desenvolvedores de games. 

 

O game 

 O game que é analisado neste trabalho se chama Hotline Miami, lançado em 23 de 

outubro de 2012, pela produtora de games independente Dennaton Games. Ele é classificado 

como um jogo de ação e tiro 2D do tipo top-down (topo-baixo), onde o ângulo de visão do 

jogador é um ângulo de cima do game, como uma visão aérea. O jogo possui uma história 

dividida em capítulos, os quais o jogador deve jogar para liberar e que é contada de uma forma 

não linear. No começo do game, o jogador se encontra no controle de um avatar sem nome 

dentro de seu apartamento, e lhe é informado a data e o local da história, os anos 80 em Miami. 

Andando pelo lugar, o jogador percebe que há uma mensagem gravada em sua secretária 

eletrônica, cuja mensagem diz ser da padaria, avisando a personagem de que os biscoitos que 

ele havia encomendado estavam prontos e entregues na porta de casa, e que ele deveria ler com 

atenção a lista de opções da padaria que eles enviaram juntos. Ao abrir o pacote em frente ao 

apartamento, o jogador percebe que o pacote contém, na realidade, uma missão para ser feita, 

com o objetivo de resgatar uma maleta, mas não só isso, há também uma máscara de borracha 

no formato de galo, e nas instruções da mensagem é pedido descrição na mesma, ou seja, um 

pedido para não ser reconhecido. 

 Saindo do apartamento e indo para o local indicado, o jogador se depara com uma casa 

vigiada por vários seguranças armados. O jogador deve se esgueirar e entrar de surpresa na 

casa, e eliminar cada um dos seguranças para prosseguir para o próximo nível (o segundo andar 

da casa), onde novamente deve eliminar todos os seguranças, para só então poder pegar a maleta 

e ir embora. Após deixar a maleta no local combinado, a personagem vai para um 

supermercado, onde o vendedor parece ser um velho amigo, e conversa um pouco sobre a vida 

da personagem, e lhe oferece uns produtos gratuitos. Voltando para o apartamento, o 

personagem dorme e acorda em outro dia, informado na tela do game, onde ele recebe outra 

mensagem, dessa vez solicitando um serviço de baba para uns meninos malcriados, informando 

o local onde o jogador deve ir. 

 A sequência se repete, cada novo dia o personagem recebe uma mensagem “codificada”, 

informando se ele deve cuidar de um problema, coletar alguma coisa ou entregar algo. Após 

cada missão, a personagem vai para um estabelecimento diferente, mas cujo funcionário é 

sempre o mesmo velho amigo da personagem, também sem nome, mas que possui barba e 
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cabelos ruivos e um óculos preto quadrado. A cada novo capítulo, novas conversas vão sendo 

mostradas entre o avatar que o jogador controla e o amigo que trabalha em todos locais, e a 

história vai sendo costurada gradativamente. Contudo, a personagem principal, conforme ela 

vai fazendo mais e mais missões, que envolvem sempre matar e eliminar todos os inimigos do 

capitulo, ela vai desenvolvendo algumas paranoias e tendo visões de três figuras mascaradas 

distintas, Richard com uma máscara de galo, Rasmus com uma máscara de coruja e Don Juan 

com uma máscara de cavalo, que ficam debatendo e questionando suas ações no game. 

 Cada nível em cada capitulo vai se tornando mais difícil, tanto no formato e design do 

local, como espaços abertos onde os inimigos podem te ver de longe e paredes de vidro que não 

te protegem de tiros, assim como na inteligência e força dos inimigos, podendo haver vários 

deles andando juntos, com respostas mais rápidas, entre outras variáveis que tornam cada novo 

capitulo um desafio mais complexo e mais desafiador que o anterior. 

 Ao final de cada capitulo e cada nível, o jogador recebe uma quantidade de pontos, 

pontos esses que vão se acumulando e liberando ao jogador novas máscaras e novas armas para 

utilizar. Os pontos que o jogador obtém para liberar as armas e máscaras bônus são conseguidos 

somando diferentes elementos de cada capítulo. Existe uma pontuação fixa por simplesmente 

concluir o nível, existe uma pontuação pela velocidade que o nível foi concluído, quanto mais 

rápido maior, assim como cada personagem morto oferece uma pontuação, e a forma como eles 

morrem possuem pontuações diferentes também, sendo mais brutal mais pontos, da mesma 

forma que se o jogador eliminar vários personagens em sequência ele faz o chamado combo 

(diminutivo do inglês para combinação), que confere um multiplicador equivalente a 

quantidade de inimigos mortos. 

 Com isso, o game segue um esquema de superação de desafios a cada nível, onde o 

jogador deve conseguir superar a estratégia do design e do quebra cabeça implementado pelo 

sistema, pela máquina. Cada novo nível fornece pontos para liberar novas ferramentas para 

auxiliar o jogador, assim como também fornece mais trechos, diálogos e informações sobre a 

história que dá contexto e significado ao game, seguindo repetidamente e fielmente esse 

esquema até a conclusão final. 

 

Analisando o game 

 Games como Hotline Miami possuem dois objetivos claros, proporcionar um bom jogo, 

ao mesmo tempo que pretende contar uma história. Para narrar a história, como sugere Juul, o 

game deve variar o seu tempo, e Hotline Miami faz isso separando o momento de ação, onde o 
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jogador possui o controle das ações e do avatar, e o momento narrativo, onde o jogador passa a 

se tornar um elemento passivo e deve ver o que acontece na tela do game. Os momentos de 

passividade onde a narrativa é empregada em Hotline Miami são em algumas pequenas 

cutscenes (pequenos filmes programados em tempos específicos do game) e em todos os 

diálogos do game.  

 É interessante notar que, enquanto a narrativa é colocada de modo forçoso ou 

obrigatório, a característica de jogo do game, como destacado por McGonigal, não o é. O 

jogador joga o game por livre vontade, caso contrário não utilizaria seu tempo e energia para 

vencer os obstáculos e quebra-cabeças do mesmo. Isso cria um paradoxo peculiar da mídia, 

onde o jogador espontaneamente é obrigado a ver a narrativa. Isso pode acarretar na 

transposição dos sentimentos do jogador para com o gameplay para a narrativa, tornando-a 

muito mais significativa e até mais familiar ao jogador.No caso trabalhado aqui, essa narrativa 

não é articulada apenas nos textos e nas falas, existe uma outra série de elementos que lhe dão 

contexto e coesão, os elementos do gameworld, como gráficos, trilha sonora, cores, objetos de 

cena, entre outros.  

Ao iniciar o game, como já descrito acima, não é informado nada ao jogador sobre uma 

história inicial, todavia, ele deve realizar um pequeno tutorial de como se movimentar, utilizar 

itens e eliminar inimigos. Após aprender os comandos, o game se inicia, e o jogador se vê em 

uma pequena sala com três figuras mascaradas, que realizam alguns comentários que o jogador 

não consegue compreender e logo desaparecem, a partir daí o jogador deve aprender o game e 

tentar entende-lo. 

 Ao chegar no primeiro nível, ao entrar pela porta, o jogador já encontra seu primeiro 

inimigo, que o ataca e o elimina caso o jogador não faça nada. Após eliminar o primeiro inimigo 

que encontra, o jogador percebe duas coisas, que diferente de outros games, onde o inimigo 

vencido desaparece, em Hotline Miami seu corpo fica no local, sangue é espalhado, e 

dependendo de como o jogador o matou, partes do corpo ficam esparramadas ou expostas. Em 

segundo, o jogador percebe que ele ganha pontos pelas mortes e quanto mais rápido e brutal, 

mais pontos ele obtém.  

 O jogador passa rapidamente a perceber que se trata de um jogo violento, onde o mesmo 

é recompensado por ser o mais violento possível. Ele pode optar por abandonar o game, ou 

aceitar sua premissa e continuar jogando. Todavia, essa escolha não é uma escolha neutra, pois 

no primeiro nível do jogo, projetado para ensinar os comandos e a lógica básica do game, o 

jogador já é exposto a uma história misteriosa, que o deixa instigado, recebe o feedback da 
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pontuação mostrando o valor de suas ações que, além da pontuação obtida liberar armas e 

máscaras novas para o jogador, o coloca instantaneamente no ranking global de pontuação do 

game, onde o jogador pode ver sua posição e concorrer pelo melhor lugar, seja com 

desconhecidos ou com amigos que também possuem o game. 

 O feedback do game é importante, pois, sem o mesmo, o game seria uma série de tarefas 

semelhantes, mas o simples fato de essas tarefas serem avaliadas instiga o jogador a procurar 

maneiras mais criativas de executa-las, maneiras mais rápidas, mais brutais, mais 

diversificadas. Junta-se isso ao fato de o game proporcionar a possibilidade de errar ao jogador, 

ou seja, caso ele morra ele pode tentar novamente, e o jogador pode buscar sua melhor 

performance, podendo percebe-la e reconhece-la visualmente. 

 O fato de Hotline Miami utilizar o feedback como forma de incentivo e apelo para que 

o jogador continue jogando não é algo novo, mas ele vai além dessa utilização padrão, 

utilizando a ideia de prazer e motivação proporcionada ao jogador como mesmo elemento que 

motiva o protagonista a repetidamente, nível após nível, atender o telefonema e assassinar 

incontáveis inimigos, cria-se uma mesclagem entre o protagonista e o jogador. 

 Essa mesclagem fica mais clara quando o protagonista começa a ter novas visões das 

três figuras mascaradas do começo do game, também já descritas acima, que atuam como 

pensamento e consciência do mesmo. A figura mascarada de galo nessas visões faz perguntas 

para que o jogador e o protagonista reflitam sobre suas ações. Uma dessas perguntas é, 

justamente, há que dá nome a esse artigo, e que casa a motivação e prazer do feedback a 

narrativa: “Você gosta de machucar outras pessoas?”. 

 Até o presente momento do game, todas as ações do jogador não possuíam uma 

explicação clara e, embora o plot principal não possa ser compreendido ainda, e não se saiba 

quem ou o que está por trás dos telefonemas misteriosos, o jogador consegue ter um vislumbre 

da motivação da personagem principal, como o fato da figura com cabeça de galo utilizar as 

mesmas roupas dela, e após a primeira missão a personagem vomitar na porta de seu carro após 

a chacina que ela fez. 

 Com a mescla, entende-se que a personagem sofre e questiona-se com as ações 

decorridas, mas, por o jogador encarnar a personagem através do avatar, e o jogador é motivado 

e anseia por matar vários inimigos, progredir e alcançar várias pontuações, indica-se que a 

própria personagem, no fundo de suas ações e dilemas, gosta e se familiariza com os atos de 

violência, prova essa de que ela não mais vomita ou passal mal após os níveis. 
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 Com o desenrolar da história e da narrativa, o jogador descobre que existem outras 

pessoas mascaradas além dele, também recebendo ligações misteriosas e assassinando pessoas. 

Com isso, uma grande operação policial é montada para averiguar essa série de crimes, e a 

personagem passa a ser procurada. Após uma das missões, ao voltar para o apartamento, a 

personagem é surpreendida por uma figura com máscara de rato sentada em seu sofá que o 

baleia. Ao ser baleado, o personagem tem uma visão da figura mascarada de galo em seu próprio 

apartamento, dizendo que é apenas ele agora, o que revela que as outras figuras que 

questionavam ações não mais são necessárias, pois existe apenas o assassino mascarado, que é 

o que a personagem se tornou, onde não há mais volta. 

 Após a conversa a personagem acorda na cama de um hospital, onde aparentemente ele 

estava em coma. Ele escuta a conversa entre um policial e um médico, onde o policial diz que 

necessita dele vivo para a investigação do crime, e que eles prenderam o homem que o baleou. 

A personagem então bola um plano para fugir do hospital e ir atrás do homem que lhe atirou.

 No hospital, para representar seu estado debilitado, a personagem não pode enfrentar ou 

matar ninguém, e qualquer um que o vê já o faz perder o nível. Ele então deve se esgueirar 

furtivamente para poder sair do local e, após o feito, retorna para sua casa, onde pega suas 

roupas e mascaras, e parte para a delegacia, com o intuito de interrogar o homem com máscara 

de rato. 

 A personagem faz uma chacina matando todos os policiais no recinto, até chegar na sela 

onde o homem que ele procura se encontrava. Sem máscara, o jogador percebe que o homem 

que o baleou o estava seguindo a um bom tempo, aparecendo nos lugares que o seu amigo de 

ruivo de óculos trabalhava. O homem revela que ele não sabe de nada, e que ele era apenas 

mais um cara que recebia ligações misteriosas e as obedecia, alegando que o protagonista e ele 

são semelhantes, mas que se ele quisesse saber mais, a polícia havia coletado dados de onde as 

ligações estavam vindo, e que ele poderia ir atrás dos suspeitos por trás de toda a história. Após 

pegar o que ele precisa, a personagem assassina o preso violentamente e vai em busca da 

verdade. 

 A partir desse momento, em cada nível que o jogador entra ele encontra algumas 

personagens consideradas como chefes da operação, e cada uma delas é assassinada de forma 

extremamente violenta, como se a personagem as estivesse as culpando por tudo e as punindo. 

Essas personagens, ao que o jogador descobre, são russos e parecem ser membros de uma máfia. 

Ao eliminar todos os chefes, a última personagem é um velho, no andar mais alto de um prédio, 

sentado em uma cadeira de rodas e tossindo. Ele fala ao personagem que ele fez coisas horríveis 
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nessa vida, e entende que chegou a sua hora, que eles podem pular a conversa e ir direto ao 

assunto. O protagonista então saca um revolver e atira na cabeça do velho. Após isso, o 

protagonista se dirige para a varanda, retira sua máscara, e acende um cigarro olhando para o 

horizonte, onde o game acaba, pela primeira vez. 

 O jogador ainda permanece sem respostas do porquê das ligações, e o final parece 

confuso, pois os capangas da tal máfia russa eram os mesmos que o protagonista vinha matando. 

Por que ele receberia ordens dos russos para matar russos? Após os créditos finais, o jogador 

então libera novos capítulos para jogar, só que esses capítulos voltam no tempo, acontecendo 

na mesma data da história contada, só que no ponto de vista de outra personagem, um 

motoqueiro de capacete azul. 

 A história com o novo protagonista começa com ele já interrogando uma personagem 

sobre as ligações misteriosas, mostrando que diferente do protagonista antigo, esse se encontra 

mais informado sobre o que está acontecendo, procurando lidar com a fonte do mesmo desde o 

começo. A jogabilidade continua a mesma, só que ao invés de obedecer às ligações que recebe, 

o jogador rastreia as ligações para sua origem, e enfrenta os inimigos que guardam esses 

lugares. 

 Interrogando as personagens de onde o motoqueiro rastreia as ligações, ele descobre que 

os reais organizadores dos telefonemas implantaram um sistema na companhia telefônica que 

permitia a eles varrer as informações das ligações originárias, e que o protagonista só poderia 

encontra-los hackeando o sistema de lá. Ao chegar na companhia telefônica, encontramos um 

nível interessante. Todas as personagens no local são “matáveis” como as dos outros níveis, 

mas eles não atacam o protagonista, apenas se mostram assustadas e, caso queria mata-las, o 

protagonista não recebe pontuação alguma, pois essas personagens, aos olhos da história, são 

apenas inocentes no seu local de trabalho. 

 Chegando no local informado, o motoqueiro avista um faxineiro que foge para um 

bueiro, deixando um computador ligado para trás. Hackeando também o computador, o 

motoqueiro consegue ver os planos e os esquemas dos responsáveis pelas ligações, e logo correr 

para seguir o faxineiro no bueiro. No esgoto, ele encurrala o faxineiro e outra personagem, 

também com roupa de faxineiro ou zelador, no que parece ser uma base secreta, com vários 

cabos e aparelhos telefones. O motoqueiro os interroga, falando que ele descobriu o esquema 

da operação que eles estavam fazendo, onde eles se intitulavam nacionalistas e patriotas, e 

passavam ligações e ameaças por telefones para outros fazerem o trabalho sujo deles, e matarem 

os russos que viviam nos Estados Unidos. Mesmo surpreso em saber que toda essa confusão 
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foi um plano de apenas duas pessoas, o motoqueiro os esfaqueia violentamente, botando um 

fim a toda a confusão, e sai com sua moto em alta velocidade pela estrada, onde o game 

finalmente acaba. 

 Embora a história seja construída junto ao gameplay, e parte da motivação do jogador e 

das personagens é compreender a trama, grande parte da interpretação é deixada a regalia do 

jogador. O próprio final em que o motoqueiro hackeia o computador dos faxineiros e descobre 

o seu plano só se realiza caso o jogador colete letras secretas espalhadas em cada nível do game, 

caso contrário o motoqueiro assassina os dois, mas sem saber o motivo de suas ações. Mesmo 

sendo um game com uma tecnologia e gráficos simples, ele é um belo exemplo da complexidade 

narrativa que os diferentes recursos dos videogames têm a sua disposição para utilizar. 

 

Conclusão 

 Quando olhamos para diferentes mídias e tentamos compreender as suas formas 

comunicativas próprias, facilmente nos deixamos levar pelo pensamento de que cada uma existe 

em um formato único, como a diferença entre a escrita e a pintura, por exemplo. Todavia, as 

chamadas “novas tecnologias”, cada vez mais apresentam um nível de complexidade que não 

nos permite corresponde-las a uma forma comunicacional pura e única, mas somente a um 

misto de características e potenciais. 

 O videogame é um grande exemplo dessas tecnologias complexas, como visto em 

Hotline Miami, assim como na maioria dos games, é muito difícil de se contar uma história no 

tempo presente, é necessário que haja uma mudança de tempo, e com isso se é utilizado outras 

técnicas, como textos e filmes, que realizam esse papel para o game. Esse mesmo empréstimo 

técnico que vemos na criação do gameworld, que importa técnicas visuais como utilização de 

cores, símbolos e índices para integrar veracidade ao mundo do game, ou o empréstimo da 

música na criação de atmosferas para o contexto da trama. 

 Cada uma das técnicas possíveis contidas em uma mídia, emprestadas ou não, adotam 

uma peculiaridade para essa mesma mídia, diferenciando-se, adaptando-se, e alcançando novos 

significados. Os elementos e técnicas utilizados na criação do gameworld de Hotline Miami, 

por exemplo, não são “necessários” ao olharmos o aspecto de jogo do game, assim como esses 

elementos não eram necessários para games antigos de muito sucesso, como Tetris ou Pong, 

onde mínimos indicadores visuais eram o necessário para que o jogador pudesse agir e jogar 

conforme as regras do game.  
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 É justamente a interação desses elementos e técnicas que cria o fenômeno do videogame, 

sua eficácia, seu prazer, seu vício, sua estética. Nesse sentido, decompor as partes do game para 

uma análise seria quase um erro, erro esse se estivéssemos dispostos a entender suas partes 

separadas, ou entender o todo pelo nada. Nesse trabalho, quando fazemos o destaque para o 

elemento do feedback, o fazemos em consonância com todos os outros elementos, buscando 

entender o que ele auxilia e como ele pode ser utilizado. 

 O mecanismo de feedback, como visto na descrição do game e em sua análise, não se 

trata de um elemento de destaque na construção do significado ou do mundo do game, fato é 

que ele pertence muito mais as dimensões do gameplay e do game-structure que abrigam as 

regras e motivações do jogador. O primeiro ponto que deve ser destacado sobre o mesmo, de 

forma clara, é que o feedback não é um elemento necessário na comunicação do game, ele não 

possui essa função, mas é necessário, como apontam McGonial e Juul, como elemento de jogo 

que fisgue o jogador. 

 Sabendo disso, e olhando para o Hotline Miami como um game composto talvez por 

80% de pura competição, placares e pontuação, podemos entender ou imaginar como os 

desenvolvedores do game decidiram utilizar o mecanismo de feedback como fator 

comunicacional. Eles utilizaram de um elemento real, a vontade do jogador, que é alcançada 

por estímulos e incentivos, no caso as pontuações, e o transformaram em um elemento da psique 

da personagem, ou seja, eles extrapolaram o lugar comum do feedback no gameplay e no game-

structure, para a contrução do universo do gameworld. 

 O nível da agência telefônica com o motoqueiro é essencial para essa compreensão. Em 

todos os outros níveis, matar os inimigos, além das regras do game, mas por sua história, 

possuem uma razão ou motivo, seja o primeiro protagonista, ameaçado ou por prazer, seja o 

motoqueiro com raiva e em busca de respostas. Não foi necessário parar o tempo do game para 

informar que a personagem não queria matar os funcionários da agência, ou que a personagem 

tivesse que conversar com elas para saber isso, a falta de pontuação já indicava que não havia 

necessidade, não havia um porquê. 

 O elemento do feedback também pode ser muito bem explorado em Hotline Miami, 

pois, como dito, houve uma transposição de um elemento real para um elemento virtual no 

game, e essa mescla foi reforçada, pois se enfatizou a avatarização do jogador. Não dando 

nomes aos protagonistas e conferindo-lhe máscaras, tanto as protagonistas podem ser qualquer 

um, quanto o jogador do game é de fato uma infinidade de pessoas diferentes. Assim, o game 
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aproxima a figura do jogador com a figura do avatar, e o mecanismo do feedback que é se torna 

mais facilmente transponível para o gameworld. 

 Essa relação é percebida nas visões e pensamentos personificados pelas três figuras 

mascaradas que o protagonista desenvolve. As perguntas que eles lançam ao protagonista não 

podem ser diferenciadas entre perguntas lançadas para a personagem ou para o jogador, pois 

naquele momento os dois são uma mesma figura unida pelo avatar. Como dito, e deve-se 

reforçar, o feedback não pode ser analisado como uma estrutura solta, desconectada das outras, 

mesmo sua explicação e compreensão como mecanismo comunicacional em Hotline Miami só 

pode ser desenvolvida tendo clara as noções e papéis, termos e elementos como o gameworld, 

o game-structure, a performance e o jogar, a narrativa, o avatar, entre outros. 

 O que esse trabalho procura destacar é que, mesmo o videogame sendo uma mídia 

extremamente nova, e novas estruturas e elementos sendo agregados a ela todos os dias, 

perceber o potencial comunicacional de cada um desses elementos auxilia não só em entender 

a mídia, mas em desenvolver novas formas de expressão, novos caminhos de fazermos entender 

uma mensagem que temos a nossa disposição. O feedback é um desses elementos, sempre 

presente, e que as vezes por uso comum ou repetição não é pensado como um recurso retórico. 

 O objetivo aqui é fomentar essa discussão sobre comunicação e sobre videogames, 

analisar e observar como produtores e desenvolvedores de games articulam e trabalham suas 

ideias, como eles procuram envolver e se comunicar com o público que consome suas obras, 

desenvolvendo e incentivando o surgimento de uma área de estudos sobre os games, na mesma 

direção e significado que surgiram áreas sobre estudos literários, estudos sobre cinema e afins. 
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Resumo 

A Comunicação apresenta-se de várias formas, dentre estas, a estética. Na maioria das vezes 

está apenas associada ao visual. E muitas vezes mexem e estimulam todos os sentidos do 

homem, influenciando a recepção de tudo que nos cerca. Por fazer parte deste grupo de 

comunicação estética, a arquitetura, nos proporciona a expressão de valores e emoções 

individuais do homem que constrói em comunidade. Mesmo silenciosa e ao mesmo tempo de 

caráter universal, a arquitetura sempre carrega consigo reflexos das mudanças pessoais, sociais 

e tecnológicas, se tornando o reflexo das transformações de uma ou mais sociedades. E mesmo 

sofrendo grandes mudanças e perdendo seu espaço dentro da arte, ela não deixa de ser 

instrumento para se obter conhecimento acerca do mundo e até de nós mesmo. Através disso, 

este artigo visa analisar a arquitetura enquanto como um meio que consegue agregar em sua 

essência dimensões como arte e comunicação. 

 

Palavras-Chave: Arquitetura; Arte; Comunicação; Semiótica. 

 

 

Introdução: 

Inserir a Arquitetura dentro do contexto de meio e método de Comunicação parece uma 

situação subversiva, já que nossos olhos, na maioria das vezes, a observa como uma simples 

obra de infraestrutura. Porém, o papel da arquitetura vai bem além: inicia-se pela proteção e 

conforto e ampara nossas experiências de vida coletiva (NETTO, 1997). A arquitetura, também 

é responsável em atrair o olhar e de criar diversas expectativas e experiências mesmo que de 

maneira inicial. Já, que a primeira impressão de quando conhecemos algo ou alguém, é a que 

fica. 

Segundo Colin (2010), a arquitetura se forma através de um meio de comunicação 

estética, onde se transmite mensagens. Já Sebastiany (2008), afirma que “enquanto 

comunicação, a arquitetura está estruturada dentro dos códigos culturais das sociedades e 

também de suas classes, enfim, das pessoas que fazem parte dela”. E devido a isso,  nos retrata 
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a realidade de um período de períodos históricos-políticos- sociais, por meio das esculturas 

narradas não só em suas faixadas, mas, também na parte interna das construções “ a todo tempo, 

através das formas, decoração, mobiliário e iluminação, a arquitetura compõe uma narrativa de 

experiência [...] Cada objeto, móvel superfície ou textura continuamente reforla ou deteriora a 

expectativa inicial” (SEBASTIANY, 2008). Seguindo este pensamento, pode-se ressaltar como 

é a  maneira de cada indivíduo compreender o espaço em que vive, aplicando assim, uma vasta 

flexibilidade de interpretação. Fabiano (2006) afirma que a arquitetura nunca tentou pregar 

verdades latentes e intocadas, possuindo características próprias como, por exemplo, tempo, o 

lugar, as escolas, para quem se constrói e para que se constrói, etc. E com isso, o que se percebe 

é que dependendo do perfil do público que a arquitetura para aflorar a sua influência sobre a 

comunidade em que está inserido, a mensagem transmita também muda. Ou seja: a importância 

da mensagem  muda de público para público. 

 

Decidir com quem queremos nos comunicar, ou seja, quem é o nosso público-

alvo o que tem tudo a ver com o objetivo que acabamos de definir. ve falar 

com as pessoas que podem se interessar pelo que ele tem a oferecer e de 

preferência definir um grupo homogêneo, reunindo pessoas parecidas sob 

algum aspecto (LOBASSI, 2009, p.04) 

 

E devido a isso, não se pode agradar a todos, mesmo em períodos fora da influência 

dos medias: 

 
[...]de acordo com a época, os materiais e as possibilidades técnicas: 

analisando e considerando os fatores externos que nela influem; respeitando 

imposições e hábitos do meio…buscando sempre a verdade, quanto à 

finalidade e função, tanto na forma como no uso dos materiais.  (COLIN, 

2013) 

 

Kant (2007), afirma que o homem apresenta suas percepções através de estímulos 

naturais e de liberdade ao jugar com subjetividade, a partir do que lhe é apresentado. Logo, 

percebe-se que este mundo do qual Kant (2007), nos fala, é recheado de ideias, conceitos e 

emoções, de acordo com o ponto de vista e interesses do indivíduo, tendo como consequência,  

a pluralidade de interpretações: 

 

[...] Algumas qualidades são mesmo favoráveis a esta boa vontade e podem 

facilitar muito a sua obra, mas não têm, todavia nenhum valor íntimo absoluto, 

pelo contrário pressupõem ainda e sempre uma boa vontade, a qual restringe 

a alta estima que, aliás com razão, por elas se nutre, e não permite que as 

consideremos absolutamente boas. Moderação nas emoções e paixões, 

autodomínio e calma reflexão são não somente boas a muitos respeitos, mas 

parecem constituir até parte do valor íntimo da pessoa; mas falta ainda muito 
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para as podermos declarar boas sem reserva (ainda que os antigos as 

louvassem incondicionalmente) (KANT, 2007, p.99;100). 
 

O que não se deve negar é que a assim como a Comunicação, a Arquitetura também 

transform, além de contribuir para o “ modelamento” do mundo, e até mesmo proporciona um 

padrão de identificação, como afirmado por Andrande (2007): 

 

No Brasil, a arquitetura é dominada principalmente por favelas e grande 

agromerações. Por este motivo, temos aqui uma maior expressão da 

arquitetura horizontal. Em outros países, como os EUA e Taiwan, a arquitetura 

vertical é mais valorizada. Os altos edifícios representam superioridade, sendo 

uma espécie de personificação do poder (ANDRADE, 2007) 
 

 

Aquitetura Também É Comunicação 

 O ato da comunicação é algo subjetivo do homem. A comunicação é considerada a base 

para toda e qualquer relação, É um processo de didático, construído por significados e 

expectativas que deve se desenvolver em um ambiente propício à interatividade e trocas. Assim, 

quando nos comunicamos, estamos não só compartilhando, ou enviando  informações 

independente do sentido da fala. Neste caso, cita-se como exemplo, os nossos antepassados 

primatas, que usam dos vários signos/símbolos para se comunicar com seus semelhantes; 

evoluindo mais tarde para ruídos, até desenvolver e aperfeiçoar a comunicação escrita através 

das palavras com os demais. 

 Dos desenhos que encontramos em cavernas é possível reconstruir e entender suas 

formas de vida e até mesmo, seus hábitos, costumes e relações que desenvolveram. É neste 

contexto, sem as palavras que podemos inserir a comunicação ímpar   presente na Arquitetura, 

a partir da sua ornamentação construída a princípio pelo homem em pequenas comunidades, 

até incorporar-se aos aspectos urbanos. Surgindo e incorporando a interação dos sobrados, dos 

prédios, casas e palacetes que de alguma maneira passam a interagir com os moradores da 

localidade onde estão construídos. Se levarmos em consideração Sousa (2004), podemos 

afirmar que, o  aparecimento das cidades decorridas do sedentarismo do homem, impulsionou 

a urbanização. As aglomerações urbanas, os excedentes agrícolas, o dealbar das civilizações 

tem também início o processo de comunicação social, entendido como processo de 

comunicação em sociedade.  (SOUSA, 2004, p. 63) 

 

Em Arte não há censura. Mas, a Arquitetura, a maior das artes, é a Arte de 

Construir ambientes para atender aos desejos das pessoas. (Para mim, há anos, 

a expressão é desejo das pessoas. Programa de (necessidades) de projeto são 
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na origem desejos conflitantes conciliados em luta por recursos para se 

transformarem em programas e projetos políticos e, finalmente, Cidade Real.) 

"Ora, de todos os atos, o mais completo é o de construir. Uma obra exige amor, 

meditação, obediência ao teu mais belo pensamento, invenção de leis pela tua 

alma, e muitas outras coisas que ela arranca maravilhosamente de ti e que não 

suspeitavas possuir" (6). É assim que a Arquitetura inventa linguagens e 

significados novos e faz Cultura. Ela trabalha com estruturas de reprodução 

da vida social feita de contrastes, desigualdades e injustiças que mobilizam 

nações em guerras e exercem forte pressão por projetos ambientais 

inteiramente novos, formas próprias de apoio, expressivas das transformações, 

em amplitude internacional (ARGAN, 1993, p. 243). 

 

A Arquitetura como linguagem e meio de comunicação 

De fundamental importância para o homem, a comunicação é a base para toda e 

qualquer relação em qualquer ambiente social, além de também ser considerado um processo 

didático cheio de significados e expectativas desenvolvidos em ambientes em que todos estão 

aptos à interatividade e trocas de conhecimento. Quando nos comunicamos, estamos tentando 

compartilhar/enviar informações independente do sentido da fala. 

 

O surgimento da comunicação em lugares diferentes vem confirmar que a 

proliferação histórica crescente das linguagens e códigos, dos meios de 

reprodução e difusão de informações e mensagens, proliferação esta que se 

iniciou a partir da revolução Industrial – vieram gradativamente inseminando 

e fazendo emergir uma “consciência semiótica” gerando a necessidade do 

aparecimento de uma ciência capaz de criar dispositivos de indagação e 

instrumentos metodológicos aptos a desvendar o universo multiforme e 

diversificado dos fenômenos de linguagem. (SANTAELLA 2007. p. 5). 

 

Os homens primatas que usavam dos sinais para se comunicarem, até evoluírem 

para os ruídos, sons e só depois para a escrita por meio de palavras. Também podemos levar 

em consideração, os desenhos encontrados em cavernas e comumente feitos por nossos 

ancestrais. Assim, somos capazes reconstruir/entender seus modos, costumes e hábitos de vida 

e compreender da melhor maneira os seus tipos de relações “sociais”.  É neste ambiente, sem 

palavras que a “multidisciplinaridade” da Arquitetura  faz acontecer a sua Comunicação, 

confirmada a partir dos seus ornamentos e meios e formas a principio externas e em seguida 

interna construída pelo homem e em seguida incorporada aos aspectos urbanos da 

contemporaneidade. Visto que os prédios, as casas, avenidas, monumentos, barracos, bairros e 

favelas, independente dos locais situados, interagem por si só com a sociedade.  Esse processo 

de interação da arquitetura com a sociedade, pode aqui ser identificada como um processo de 

personificação da arquitetura. Já que a mesma sofre varias modificações  que vai desde o 

ambiente histórico até a harmonia do homem com a sua casa/residência, o que está 
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intrinsecamente ligado aos valores estéticos decorativos. Ou seja, ao seu gosto decorativo e 

individual. Independente, o que se valida aqui é que a Arquitetura, com sua existência se 

reafirma com uma linguagem visível e silenciosa presente no nosso cotidiano. Segundo 

(ROCHA, 2010), os edifícios abrigam atividades que tem função especificas e também dão 

significados à sociedade, além construírem  sentidos às paisagens nas cidades onde estão 

inseridos. Ou seja, a igreja condiz a religiosidade, as escolas, a educação, casas e cortiços, a 

moradias/proteção. Assim, a arquitetura vai passando valores, conceitos, identidades e emoções 

à todos que a percebem. Para (Matos; Souza 2010, p.120), as “obras arquitetônicas são 

produzidas e desenvolvidas por todas as comunidades e sociedades humanas, Portanto, são 

participantes de uma linguagem universal”. E reafirma: 

 

[...] Mas, mais que isso, essas obras expressam-se de maneira diferente, 

compondo estivos diversificados de acordo com o tempo históricos, espaço 

geográfico e a finalidade para que foram construídas. São modelos 

particulares de expressão e linguagem, que representam diferentes grupos 

sociais e profissionais. (MATOS; SOUZA, 2010, p.120). 

 

Bem verdade, que a Comunicação e a Linguagem expressa pela a Arquitetura,  é tão 

repleta de significados que fica impossível não levar em consideração a influência da Semiótica 

de  Charles Sanders Peirce160 sob a ótica de Lucia Santaela (2007), que explica a importância 

do estudo na compreensão de várias áreas do conhecimento. 

 

Foi só através da observação direta dos fenômenos, nos modos como eles se 

apresentam à mente, que as categorias universais, como elementos formais do 

pensamento, puderam ser divisadas. Pela acurada e microscópica observação 

de tudo o que aparece, Peirce extrai os caracteres elementares e gerais da 

experiência que tornam a experiência possível. Desse modo, sua pequena lista 

de categorias consiste de concepções simples e universais. Elementares 

porque são constituintes de toda e qualquer experiência, universais porque são 

necessárias a todo e qualquer entendimento que possamos ter das coisas,  reais 

ou fictícias. (SANTAELLA, 2007, p.06). 

 

Dentro da lógica do conhecimento adquirido, ou conhecimento de mundo sobre as 

variantes dos meios e modos de se comunicar, Santaella (2007), afirma:  

 

                                                 
160 Cientista-lógico filosófico, também matemático, físico, astrônomo, realizou contribuições importantes no 

campo da Geodésia, Metrologia e espectroscopia. Foi um estudioso da Biologia e da Geologia. Em nenhum 

momento de sua vida, contudo, Peirce se confiou estritamente às ciências exatas e naturais. No campo das ciências 

culturais, ele se devotou particularmente á Lingüística, Filologia e História. Também contribuiu para á psicologia 

que fizera dele o primeiro psicólogo dos EUA. Sendo um cientista, Peirce era cima de tudo, um lógico a qual foi 

a grande e irresistível paixão de sua vida. Depois de tantos méritos e contribuições ele falecerá em 1914. 
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Considerando experiência tudo aquilo que se força sobre nós, impondo-se ao 

nosso reconhecimento, e não confundindo pensamento com pensamento 

racional (deliberado e auto-controlado), pois este é apenas um dentre os casos 

possíveis de pensamento, Peirce conclui que tudo que aparece à consciência, 

assim o faz numa gradação de três propriedades que correspondem aos três 

elementos formais de toda e qualquer experiência. (SANTAELLA, 2007, 

p.07). 

 

 Assim como o Signo Semiótico de Peirce estudado por Santaella, a Arquitetura também 

representa situações, atividades e atos diversos, normalmente provindos da atividade humana. 

Ou seja, a arquitetura independente da sua forma e meio de produção/construção, sempre está 

carregada de significados  e interpretação. Já que para a compreensão de ambas as ciências, é 

preciso que o intérprete do signo, mas a um processo relacionado que se cria na mente do 

intérprete. A partir da relação de  representação que o signo mantém com seu objeto, produz-se 

na mente interpretadora um outro signo que traduz o significado. E assim, como a comunicação 

precisa ser compreendida ou processada para atingir o que se espera,  também, na arquitetura, 

é preciso uma interpretação que varia de simples à complexa. 

 

O interpretante imediato consiste naquilo que o signo está  apto a produzir 

numa mente interpretadora qualquer. Não se trata daquilo que o signo 

efetivamente produz na minha ou na sua mente, mas daquilo que, dependendo 

de sua natureza, ele pode produzir. Há signos que são interpretáveis na forma 

de qualidades de sentimento; há outros que são interpretáveis através de 

experiência concreta ou ação; outros são passíveis de interpretação através de 

pensamentos numa série infinita. Daí decorre o interpretante dinâmico, isto é, 

aquilo que o signo efetivamente produz na sua, na minha mente, em cada 

mente singular. E isso ele produzirá dependendo da sua natu-reza de signo e 

do seu potencial como signo. Por exemplo: há signos que só produzirão 

sentimentos de qualidade. (SANTAELLA, 2017, p. 13) 

 

Outro ponto que merece destaque é que tanto o Signo quanto a Arquitetura vem 

acompanhado de sensações, lembranças e de uma relação ou associação, estabelecida entre a 

sensação e a lembrança referente. Tudo acontecendo na consciência e percepção humana seja 

como produto da recepção ou da memória.  Quando um arquiteto cria/projeta ele está 

transmitindo seus sentimentos e provocando e criando emoções na mente humana, já que a 

arquitetura nos afeta diariamente. 

 É neste contexto racional que  quando o arquiteto que projeta um edifício, uma casa, um 

monumento surge questionamentos similares ao da comunicação verbal como por exemplo : o 

que projetar(na arquitetura) e o que falar (na comunicação verbal); para quem (em ambas as 

ciências); qual a finalidade (em ambas as ciências);  e qual o melhor meio e artificio e quais os 
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resultados esperados(em ambas as ciências) e por fim, cumpriu a sua meta?(em ambas as 

ciências). 

 

Como qualquer meio de comunicação estética, também a arquitetura pode 

transmitir um amplo aspecto de emoções que faz parte de nossa vida: a 

apreensão diante de mudanças e estruturais, a confiança no futuro, o desejo de 

poder, as fantasias e fixações mais diversas. (COLLIM, 2010). 

  

A Arquitetura tem efeito sobre nós mental e fisicamente; sobre o que fazemos e como 

interagimos no espaço, incluindo nossos relacionamentos, influenciando até mesmo nosso 

visual. A arquitetura constitui-se assim, como um meio de interação social não só com a 

natureza, mas, também com a sociedade, já que nos faz pertencer161 um determinado grupo ou 

classe social em possamos partilhar os mesmos comportamentos,  maneiras de pensar e atitudes. 

É essa comunicação que deveria, no entanto, tocar a nossa sensibilidade, nos emocionar até nos 

levar a contemplação, como afirma (ROCHA, 2010, p.2): “Nos convidar à observação de suas 

formas, à textura das paredes, ao arranjo das janelas, ao jogo de luz e sombra, à cores à sua 

leveza ou solidez. Assim devemos começar uma apreciação em Arte”. 

 

Arquitetura e contemporaneidade 

Segundo Castells (1996. p.23), o homem vale-se da matéria-prima fornecida pela 

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por 

fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso para reafirmar a sua 

identidade. Segundo o mesmo autor, “a construção social da identidade sempre ocorre em um 

contexto marcado por relações de poder”. (CASTELLS, 1996, p24).  

Entende-se que o homem demonstra a sua identidade externando o seu emocional  

através do espoco construído. Desde os temos mais remoto, a humanidade necessita de 

expressar-se através da arte, materializando-a através da interação e relação com o “resto” da 

sociedade a que está inserido e desta forma construindo, interferindo e se comunicado com a 

natureza, mesmo que de maneira simbólica. Neste caso, pode-se considerar que a Arquitetura 

como um produto “arte-cultural” das pessoas que expressam suas ideias, emoções e 

principalmente o período histórico-social da sociedade  que está inserido. SIRQUEIRA (2001), 

diz que  “A Arquitetura é um testemunho de uma época e de uma cultura que está relacionada 

a valores de tradição e visa permanecer através do tempo”. 

                                                 
161 Pertencer=aqui se faz uma reflexão sobre a própria identidade, os valores próprios e os valores compartilhados. 

A compreensão de suas raízes, história e cultura refletidos na Arquitetura. 
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Com o surgimento das ‘novas” áreas do conhecimento, os homens contemporâneos 

transformaram-se em grandes consumidores, exigindo maiores comodidades, novas demandas 

e conforto na estrutura urbana. Diante dessea “novo” contexto, pequenos e grandes 

empreendedores perceberam que para vender mais, era necessário investir em novas estruturas 

e melhorar a imagem de suas empresas. Ou seja, diante deste novo contexto, o mercado 

consumidor entendeu que o para vender mais, é preciso fazer grandes mudanças em suas 

estruturas, começando pela sua Arquitetura externa e interna. Essa mudança na Arquitetura 

(interna e externa) da empresa, reforça não só o “poder simbólico” estudado por SANTAELLA 

(2007), mas, também reforçar uma mensagem exigida pelo mercado capitalista deste novo 

século e que tem como principal objetivo atender as principais características mercadológicas 

que é a ampla e “livre” concorrência. E isso, só é possível acontecer se os empresários 

envolvidos nesta questão adquirirem um identidade própria. Um diferencial.  

Daí a necessidade de levar em consideração a influência de arquitetos e urbanistas 

nos resultados finais da arrecadação dos lucros, já que estes se tornam responsáveis à dar um 

novo conceito ao empreendedorismo. 

 

A boa imagem de uma empresa, a composição harmônica entre fachada, 

vitrine, layout, comunicação visual, exposição e apresentação dos produtos, 

além da existência de atendimento e serviços satisfatórios, é resultado do 

trabalho da Arquitetura e do design, associados do marketing. A Arquitetura 

cabe a função de produção o espaço, ao design á tarefa de ocupa-lo, e ao 

marketing, a  isso de reconhecer as necessidades e desejos dos clientes. O 

resultado é um planejamento que permite otimizar o espaço comercial e 

adequar uma empresa ao seu cliente, o grande referencial competitivo atual. 

(DELBONI, 2009, p.17). 

  

Segundo Arantes (2007), uma criação requer um repertório cultural abrangente, por lidar 

com os anseios e também por materializar os objetivos de uma determinada população. Nesta 

sociedade contemporânea, o acumulo de poder, a exigência do lucro imediato, principalmente 

através do marketing que negligencia o  valor real do produto, faz com que a Arquitetura perca 

pouco-a-pouco o seu poder de influência para a arte e meio de comunicação, tornando-se  

muitas vezes apenas um suporte para a superficialidade que nesse “novo século”  tornou-se 

símbolo do  poder e da riqueza abstrata do capitalismo contemporâneo. 

 

A arquitetura contemporânea  vive num ‘relacionamento” arriscado entre a 

publicidade e a indústria do entretenimento, em busca da renda conseguida 

por meio do excesso de informações, características do universo  das marcas 

mundiais, transmitidas ao homem em meio e mídias considerados únicas 
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formas de comunicação sendo, muitas vezes enxergado como segundo plano 

de poder de comunicação da própria arquitetura: conseguir o imaterial e o 

abstrato através da mais material das artes, a arquitetura. (ARANTES, 2007, 

p. 06.) 

  

E acrescenta: 

 

A diferença é que, essa força espetacular da arquitetura não é mais requisito 

único de regimes absolutistas, autocráticos ou fascistas, mas de grandes 

estratégias de negócios associados ao turismo, a eventos culturais, esportivos, 

ao marketing urbano e a promoção de entidades empresariais segundo a qual 

a imagem e o nome da marca sobrepõem ao valor-trabalho das mercadorias 

que a empresa produz. (ARANTES, 2007, p. 09.) 

 

Sobre  a importância da Arquitetura para o homem, MEZERANI (2008), afirma que  a 

arquitetura  pode ser caracterizada como arte e ciência  e por isso está em constante 

contemporaneidade e  que a arquitetura contemporânea é aquela presente em seu tempo. 

Reafirmando que, “ o homem  sempre produziu a arquitetura como reflexo de sua cultura, de 

sua história. É importante distinguir seu próprio tempo. Ela nos torna senhores dos 

conhecimentos que identificam valores éticos reais e aqueles por vezes impostos pelo 

modernismo” (MEZERANI, 2008, p,33) 

 

Considerações 

 Não somente estético, a Arquitetura é um meio de comunicação visual que afeta não só 

todos os demais sentidos, os nossos relacionamentos interpessoais e até mesmo a maneira como 

enxergamos o mundo. Constituindo assim, uma linguagem universal comum a todas as 

civilizações que é o ato de erguer suas casas, monumentos e demais construções. Assim, desde 

os tempos primitivos, o homem ver a necessidade de se comunicar. Condição nata do homem 

e que não há necessariamente a necessidade do uso das palavras para que aconteça. Mas, que 

de maneira inconsciente do homem precisou deixar sua marca na história como uma das formas 

de delimitar não só as épocas que viveram, mas, também, a evolução tecnológica do seu tempo. 

Neste contexto, a Arquitetura tem um papel fundamental, pois ela não só nos informa como 

também nos proporciona a compreensão e o entendimento do modo de vida, da política, da 

economia e da cultura  do momento histórico pesquisado/estudado através das crenças, anseios 

e organizações das sociedades através dos ornamentos e formar expostas nas construções 

despertando assim, a nossa consciência na busca do que somos e a qual comunidade 

pertecemos.  
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Vale destacar, que a  Arquitetura dos dias de hoje perdeu seu caráter de satisfazer 

e atender as necessidades da sociedade. Pois, podemos entender que seus ideais e expectativas, 

sua época, e por fim, seus aspectos sociais, são de completa responsabilidade do arquiteto 

responsável pela obra final, pois a mesma ainda é e sempre será um produto cultural da atividade 

humana que incorpora o mundo interno e o externo do homem. Assim, a Arquitetura é a 

materialização do das emoções e da história do indivíduo.  

O viés como arte, foi colocado em segundo pano, já que a Arquitetura contemporânea 

foi colocada em segundo plano, devido a influência do capitalismo real, responsável coloca-la 

como propulsor de vendas e de adquirir o imaterial através do abstrato através do concreto. 

Mesmo passando por essa transformação, ela não deixou de atender as nossas necessidades 

básicas. Vale destacar que a Arquitetura sempre nos gerou identificação e não somente um 

“ponto de referência”. Mas, neste trabalho, a Arquitetura é vista como um objeto capaz de 

despertar consciência,  por meio da razão e além da memória, lembranças. Todos, objetos da 

Comunicação. Outro destaque é a perda de espaço desta ciência para os meio de comunicação 

modernos e “mais adequados” para os homens da contemporaneidade. Homens que aliam 

informações ao consumo e que faz disso uma necessidade muitas vezes consideradas de 

primeira necessidade devido as grandes ações da publicidade e do marketing industrial. De 

qualquer maneira, a Arquitetura de hoje pode ser considerada com algo que apenas reflete a 

atual realidade da sociedade atual. 
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Resumo 

Percebe-se que historicamente Comunicação e política estabelecem relações interdisciplinares. 

Por meio de uma revisão teórica e histórica, buscou-se refletir a processo evolutivo do 

significado de política. Sendo assim, inicialmente, foi-se aos textos clássicos sobre política, 

perpassando pelos os períodos gregos, romanos, renascentistas, modernos e contemporâneos a 

fim de compreender a evolução e contextualização da ‘política’. Além disso, identificou-se, a 

associação da mídia com a política, algo que se acentua especialmente no século XX. Esta 

pesquisa teve como objetivo identificar as representações de política na produção científica do 

campo da Comunicação. Com uma metodologia de Análise de Conteúdo, analisou-se a 

produção científica do evento da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós) entre os anos de 2011 a 2015. Foram recuperados 49 textos, sendo 

categorizados em suas perspectivas políticas de: administração, político, corrida eleitoral, 

ciência, diplomacia, estratégia e ação. Resultou-se que as representações de política na 

produção científica do Campo da Comunicação tenderam-se ao político, as eleições, ao governo 

e a administração pública.  

 

Palavras-chave: Interfaces da Comunicação. Representação política. Mídia. 

 

 

Introdução 

As relações entre política e comunicação vão de encontro às instituições, que 

principalmente no século XX, corroboraram, com seus interesses próprios, numa forte relação 

de poder. A política como arte ou ciência da organização das cidades e estados, estabeleceu 

uma relação com a mídia, que se acentuou no século XX. As implicações disso, provocaram 

novas formas de pensar a cidadania plena, as concepções de ´público` e o exercício de partidos 

políticos que sofreram mutações nesse processo de aliança entre mídia e política.   

Neste trabalho, estabeleceu-se como objetivo principal, identificar a representação de 

política na produção científica do campo da Comunicação. Assim, como objetivo específicos: 

a) buscou-se inicialmente nos textos clássicos sobre política, perpassando pelos os períodos 

gregos, romanos, renascentistas, modernos e contemporâneos para compreender a evolução e 

contextualização da ‘política’. b) Em seguida analisar a relação entre comunicação e política 
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pelo prisma do campo da Comunicação. c) Após isso, levantou-se os artigos do evento da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) que 

apresentou o vocábulo ´política`, para enfim, d) fazer uma analisar de conteúdo dessa produção 

científica sobre política no Campo da Comunicação. 

Está pesquisa abordou o tema de forma qualitativa e quantitativa, pois não acredita em 

uma pesquisa nas ciências sócias com abordagem estritamente quantitativa ou anti-quantitativa. 

(BICALHO, 2009)  

Este estudo se caracteriza por ser exploratório, ou seja, tem uma visão geral e com a 

finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias por meio da leitura e análise 

do conteúdo de documentos, objetivando-se alcançar alvos acerca do tema estudado. A partir 

da análise do conteúdo, das fontes desta pesquisa, ela pode ser considerada também como 

descritiva. 

Esta pesquisa teve como principal método, a Análise de Conteúdo (AC), na perspectiva 

de Bardin. Segunda autora, AC é: 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção / recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 37) 

 

Nesse contexto, está pesquisa se organizou em etapas. De acordo com a Bardin (2004), 

AC se organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

A coleta dos dados para esta pesquisa foi feita no site da Compós. Utilizou-se a 

biblioteca da Compós para recuperar os artigos sobre política. Assim, obtiveram-se como 

amostra da pesquisa, 49 artigos científicos sobre política, entre os anos de 2011 a 2015.  

 

Perspectica Histórica E Teórica De Política 

A palavra política surge do vocábulo Polis (politikós) “que significa tudo o que se 

refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e 

social...” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 954, grifo nosso) 

O termo política, quando entendido como forma de atividade ou ação humana, está 

ligado diretamente ao poder. Para Outhwaite e Bottomore (1996, p. 80) política diz: 
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Respeito ao poder, lidando com a resolução de conflitos ou fornecendo 

mecanismos para a tomada de decisões. Na verdade, a política abrange todas 

essas coisas, uma vez que é o mecanismo através do qual uma ação coletiva 

pode ser exercida em qualquer comunidade (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 

1996, p. 80, grifo nosso) 

 

Percebe-se que termo política tem uma amplitude na conotação. Uma busca rápida em 

dicionário especializado, nota-se variais relações com outros assuntos, como por exemplo, 

cidadania, moral, ética, sociedade, religião, economia, ecologia e etc. 

Nesse sentido, antes de analisar qual a produção científica sobre política na ciência da 

comunicação, buscou-se primeiramente uma meditação histórica e teóricapor meio dos 

clássicos quetrazem reflexões sobre política. Como afirma Foucault, em um dos seus cursos no 

Collége De France, ´´... a finalidade da leitura filosófica não está em ter conhecimento da obra 

de um autor; nem mesmo tem por função aprofundar sua doutrina [...]trata-se essencialmente 

de propiciar uma ocasião de meditação.`` (FOUCAULT, 2010, p. 318) 

Nesta perspectiva, na obra A república de Platão é apresentado um sonho não realizado. É uma 

idealização que ficou no mundo das ideias, mesmo Platãotendo desejo para colocá-la em 

prática. Na republica de Platão o Estado é grande, pois é composto de vários membros, ou seja, 

a justiça sempre virá do Estado que é maior que o indivíduo. Os indivíduos para Platão devem 

ter uma educação igualitária para ambos os sexos, pois assim garantiriam a manutenção da polis 

e a participação genuína como cidadãos.  

A cidadania para Platão vem com a participação de todos, pois o individualista é um 

idiota, desse contexto grego que surge esse termo, que significaria nesse momento, aquele que 

não participa da política, ou seja, das questões públicas. Ressalta-se que a função da política, 

no Estado de Platão, tem por função fim, a felicidade. 

Com essa mesma linha de raciocínio para a felicidade, foi o discípulo de Platão, 

Aristóteles, que foi o primeiro filósofo trabalhar profundamente sobre política. É dele a máxima 

que o homem é um animal político(zôonpolitikón), ou seja, o ser humano tem a necessidade de 

viver com seus semelhantes e de comunicar. 

Para Aristóteles a política é mais suprime das ciências, pois ela vai decidir quais 

habilidades devem desenvolverem-se na polis. Assim, a cidade surge de um fenômeno natural, 

progressivo do crescimento das famílias que viraram vilas até a polis. Nessa sequência, a cidade 

é o espaço em que os cidadãos administram para alcançarem a virtude ética, a felicidade 

(Eudaimonia), que é balanceada entre a falta e o excesso, ou seja, a virtude do meio. 



 

 

 

370 

Em sequência de uma meditação do pensamento histórico e teórico das obras clássicas, 

volta-se a atenção Marco Túlio Cícero, com uma expertise traduzida pelas suas experiências 

em vários cargos na república romana. Na Da República de Cícero floresce seu posicionamento 

pragmático em relação à política, pois para ele o conhecimento tem que se colocar em prática. 

Na república de Cícero o homem de Estado tem o dever de estudar política, pois a felicidade 

estará na boa república e o cidadão ideal que guiará o Estado, quando for necessário. Para tudo 

isso, desenvolvia-se toda uma educação para a construção e a permanência da cidadania. 

Nesse momento, abre-se um parêntese para uma das obras mais inquietante e 

controversa da historia do pensamento, não só político. O príncipe de Maquiavel. Essa obra é 

marcante simplesmente pelo seu posicionamento desmascarado de como lidar com a política. 

Nicolau Maquiavel fundou a ciência política. Apesar de todas suas outras obras seguirem outra 

linearidade, foi O príncipe que ressaltou seu pensamento mundialmente conhecido. Na obra O 

príncipe, se entende, qualquer um governante, que tenha como objetivo principal se manter no 

poder. Portanto, essa governabilidade acontecerá mediante o povo ou mediante aos grandes. 

Caso seja colocado no governo mediante aos grandes, antes de qualquer coisa, procura-se 

conquistar o povo, pois ´´...aquele que quiser manter uma cidade acostumada à liberdade 

conseguirá isso com mais facilidade por intermédio dos seus próprios cidadãos.`` 

(MAQUIAVEL, 2011, p. 45) 

Em tempos modernos, Thomas Hobbes cunhou o Estado modelo como um forte mostro 

que mantém a sociedade fora de conflito. Para Hobbes (2014), o conflito é gerado pelas 

diferencias de desejos. Isso provoca a violência. Assim, o estado é necessário para evitar 

conflitos entre os cidadãos. Hobbes (2014) se mostra um cético e relativista, ou seja, não 

estabelece um critério de moralidade objetiva. Nessa perspectiva, podem-se buscar os desejos 

indiscriminadamente, o único limite é o outro, ou seja, o homem é lobo do homem. Desse modo, 

a política hobberiana visa um estado forte que manterá a sociedade nos eixos. Para tudo isso, 

estabelece um contrato, em que todos cedem parte de seus direitos para que o Estado os 

protejam. 

Assim como Hobbes, John Locke é considerado um pensador contratualista.  Para Locke 

o contrato social é um ´´pacto de consentimento em que os homens concordam livremente em 

formar a sociedade civil para preservar e consolidar seus direitos que possuíam originalmente 

no Estado de natureza.`` (WEFFORT, 2001, p. 86) Assim, Locke acredita que os cidadãos são 

livres para decidirem suas ações, disporem de seus bens. Nesse contexto, o Estado deve ser 

capaz de garantir efetivamente os diretos dos cidadãos, que podem se revoltar contra o governo.  
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Nessa linha de raciocínio, Montesquieu formulou os princípios básicos para que 

governos tiranos fossem evitados. Para isso, ele defendeu a separação da maquina política em 

três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O primeiro ficaria responsável pela 

administração pública de uma nação. O segundo ficaria responsável pelos projetos de leis e 

representaria a câmera dos parlamentares. O terceiro dedicar-se-ia aos órgãos jurídicos e pelo 

cumprimento das leis dos cidadãos e dos outros poderes. 

Retomando os contratualistas, isto é, sociedade civil organizada e instituída a partir de 

um contrato entre os cidadãos. Jean-Jacques Rousseau foi o precursor da revolução francesa. O 

Contrato Social de Rousseau é considerado a bíblia dessa revolução francesa. Ele propõe um 

contrato social que defenda a liberdade baseada no consenso, ou seja, na vontade geral. 

Rousseau afirma que o ser humano perdeu a liberdade natural. No pacto, quando os cidadãos 

recuperam a liberdade, eles escolherão seus governantes por meio do consenso. Assim, o povo 

decide o papel do governo, ou seja, a vontade geral da sociedade é mais benéfica. Esse 

pensamento de Rousseau vai comungar em certos aspectos com o pensamento de Karl Marx. 

O revolucionário Marx provocou quebra no pensamento político. Ele criticou 

ferrenhamente o modelo capitalista da sociedade moderna. Visto que, nesse modelo, as classes 

dominantes impõem uma ideologia para legitimar a desigualdade social. Para Marx o papel do 

filosofo é desmascarar essa ideologia, assim mostrando os verdadeiros mecanismos de 

dominação da sociedade. Assim, até aquele momento de Marx, os filósofos limitaram-se a 

interpretar o mundo, mas o que importa é transformá-lo. Em sintonia com Marx, Borges (2015) 

afirma que ´´o objetivo da sociedade burguesa logrou êxito ao separar o cidadão do indivíduo 

e, simultaneamente, separar a sociedade civil do estado enquanto corpo político.`` (BORGES, 

2015, p. 5) 

Nessa perspectiva, o mundo capitalista outorga certa liberdade política, mas afasta 

qualquer possibilidade ou indício de igualdade social. Marx projetava a existência de um tipo 

de pertencimento universalista. Para ele os cidadãos passam a reconhecer a luta pela 

emancipação política como uma luta por direitos e fracionam suas relações sociais em um 

modelo individualista e egoísta. (BORGES, 2015) 

No século XX, Foucault esquadrinhou a sociedade disciplinar. Compreender essa 

sociedade é também entender as forças que regem o emaranhado de relações de poder. A 

política tem uma relação histórica com o poder. Para Foucault os mecanismos disciplinares 

formam uma nova tecnologia política. Assim, para que os indivíduos seja realmente 

disciplinalizados, é necessário que internalizem a vigilância, ou seja, o ‘carrasco’ estar interno. 



 

 

 

372 

Para Gromann (2009) ´´a televisão pode ser entendida como um exemplo de um panóptico 

inverso, pois as pessoas querem ver o que se passa dentro da telinha.``(GROMAN, 2009, p. 8) 

Foucault vê o poder como uma teia complexa de micro-relações. Nesse contexto, a 

mídia caracterizará como micropoderes que funcionará como elemento importante. As 

implicações dessas relações de poder são experimentadas pelos os cidadãos cotidianamente.  

A busca por uma sociedade mais democrática tem-se construído no pilar histórico que 

continuamente se molda por novos atores no cenário político. A mídia entrelaçou, entre os 

vários setores da sociedade, com a política. Estabelecendo relação de vantagens e desvantagens 

para seus próprios benefícios. 

 

Mídia e Política 

O século XX é marcado pelas transformações da política na era da comunicação de 

massa. Os estudos sobre comunicação e política se destacam desde o começo do século XX 

com os estudos sobre voto, que visava os comportamentos típicos da vida política. Além disso, 

destacam os estudos de opinião pública e expressão taquigráfica para rádio, imprensa, cinema 

e televisão. 

Atualmente os estudos sobre mídia e política não param de crescerem, apresentando a 

inegável importância da mídia nos processos políticos. Para Lima (2004) a imprecisão 

conceitual é uma das dificuldades teóricas no estudo das relações entre mídia e política. A mídia 

é entendida aqui como um conjunto de instituições que utiliza tecnologias específicas para 

realizar a comunicação humana. Já política diz tudo que é relacionado ao urbano, civil, público 

etc. A política tem historicamente uma relação associada ao exercício de poder. Para Lima 

(2004) a conceituação de política está associada à ideia de público. A palavra ´público` 

apresenta dois significados. O primeiro em oposição ao privado, o segundo em oposição ao 

secreto.  Assim, público diz respeito ao manifesto, evidente e visível, ou seja, a política nas 

democracias são regimes de poder relativos às coisas públicas. (LIMA, 2004) 

Nessa perspectiva o pesquisador sênior Venício A de Lima do Núcleo de Estudos sobre 

Mídia e Política (NEMP) da Universidade de Brasília tem recebido reconhecimento por 

publicar sobre mídia e política, como por exemplo, o livro ´Mídia: teoria e política`, sendo uma 

das contribuições para reflexão da interface entre a comunicação e a política. 

Em um artigo publicado em 2004 no periódico Revista USP, Venício apresenta as Sete 

teses sobre mídia e política no Brasil. A primeira tese para Lima (2004) é que a mídia ocupa 

uma posição de centralidade nas sociedades contemporâneas, especialmente na esfera política. 
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Como exemplo dessa centralidade tem-se ´´o papel crescente da mídia no processo de 

socialização e, em particular, na socialização política.``(LIMA, 2004, p. 51) Outro exemplo, a 

mídia tem desempenhado no decorre do poder de longo prazo que ela tem na construção da 

realidade por meio da representação que faz dos diferentes aspectos da vida humana e, em 

particular, da política e dos políticos. Portanto, a construção da representação do político 

perante a sociedade adquire um significado que está constantemente sendo ressignificado. 

A segunda tese de Lima (2004) é que não há política sem mídia. Essa tese não significa 

simplesmente a publicação dos atos públicos nos Diários Oficiais. Para Lima (2004) a mídia 

vai definir o que é público no mundo contemporâneo. Antes um ´evento público` implicava no 

compartilhamento de um lugar (espaço) comum, com desenvolvimento da mídia, o ´público` 

agora é midiatizado. Nesse contexto, emergem conseqüências incomensuráveis, tanto para 

quem deseja ser político profissional quanto para a prática da política. (LIMA, 2004) 

Não obstante, Gomes (2004) percebe que houve uma profissionalização da comunicação 

política, ou seja, houve uma profissionalização das campanhas eleitorais e sobre o papel dos 

partidos políticos. Contudo, Gomes (2004) afirma que esse crescimento ´´da profissionalização 

e dos profissionais de comunicação nas campanhas tenha provocado um efeito, negativo, sobre 

o papel dos partidos políticos.`` (GOMES, 2004, p. 71)   

A terceira tese é que a mídia está substituindo os partidos políticos em várias de suas 

funções tradicionais. Para Lima (2004) a crise dos partidos é propícia o exercício pela mídia 

sobre funções tradicionalmente desenvolvidas pelos partidos. Exemplo disso é a construção da 

agenda pública, na qual, ela é manipulada pela cobertura jornalística dos candidatos, e não dos 

partidos.Nessa relação, Lima (2004) vai corroborar com Gomes (2004) que a profissionalização 

e a ocupação da mídia nesse espaço são apontadas como uma das causas da crisegeneralizada 

dos partidos em diferentes sistemas políticos. 

A quarta tese afirma que a mídia alterou radicalmente as campanhas eleitorais. Lima 

(2004) compara a realização das eleições diretas para presidente da República em 1960 e 1989. 

O mesmo autor toma como questionamento, como o candidato a presidente, de um partido ou 

coligação de partidos, se comunicava com os eleitores em 1960 e 1989? Fica evidente, em 1960, 

que a imprensa e o rádio eram locais e a TV apenas engatinhava; inúmeras e constantes viagens, 

visitas e comícios em centenas de cidades do país; Distribuição de cartazes, faixas, medalhas, 

distintivos, santinhos, etc. Já em 1989, os eventos políticos (convenções partidárias, comícios, 

debates, inaugurações, visitas, viagens, pronunciamentos públicos, etc.) precisam de 

consultores, assessores profissionais e empresas especializadas em marketing eleitoral, viso 
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que, as Pesquisas da DataFolha revelaram que 86% dos entrevistados em 1989 e 89% em 1990 

tomaram conhecimento sobre os acontecimentos políticos por intermédio da TV. (LIMA, 2004) 

Um clássico exemplo que ilustra essa quarta tese do Lima (2004) é o conhecido 

marketing político do Collor. Kowalski e Santos (2010) analisa a mídia nas eleições de 1989. 

Elas concluem que a mídia pode influir nos processos sociais, mas que: 

 

A mídia deve ser entendida não como uma estranha ao nosso contexto, que 

chega sendo capaz de interferir em decisões políticas. Pelo contrário, é 

necessário que pensemos a instituição “mídia” como mais uma instituição 

social, criada e influenciada pela sociedade. E as mudanças e pensamentos 

propostos por ela apenas vingarão se conseguirem ser aceitos pela população, 

ou pelo menos, por boa parte dela. (KOWALSKI; SANTOS, 2010, p. 14) 

 

A quinta tese é que a mídia se transformou, ela própria, em importante ator político. O 

exemplo mais emblemático dessa tese de Lima (2004) é o fato descrito peloex-ministro da 

Fazenda Maílson daNóbrega em entrevista concedida à revistaPlayboy (março de 1999, p. 48). 

Que em síntese mostra como o maior empresário de mídia no Brasil transita e decide no 

contexto político brasileiro.164 

A sexta tese apresenta que as características históricas específicas do sistema de mídia 

no Brasil potencializam o poder da mídia no processo político. Para Lima (2004) a mídia 

estabeleceu oligopoliticamente no Brasil. Assim, para Liedtke (2003) afirma que uma 

´´característica nefasta da cultura política em nosso país: ela, além de clientelista, é 

conservadora.`` (LIEDTKE, 2003, p. 54) 

Após um levantamento pela Folha de São Paulo em 1966 e por Lima (2001) evidencia-

se a concentração dos meios de comunicação na mão de alguns grupos familiares e políticos. 

Outro grupo que tem se levantado é a igreja, que tem desenvolvido forte envolvimento na 

política e na mídia.  

A sétima tese, de Lima (2004), é que as características históricas específicas da 

população brasileira potencializam o poder da mídia no processo político, sobretudo no 

processo eleitoral. 

Pesquisa apresentada realizada pelo Vox Populi / Carta Capital em 2014 sobre as fontes 

informacionais que os brasileiros utilizam para saberem política, mostrou que ´´enquanto 55% 

buscam a TV para se informar, 12% recorrem a sites e 7% a jornais e revistas. Dos entrevistados 

                                                 
164 Confira a entrevista, na qual, Maison conta como Sarney só o nomeou ministro da Fazenda depois do Ok de 

Roberto Marinho. http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/em-sua-autobiografia-mailson-conta-

como-sarney-so-o-nomeou-ministro-da-fazenda-depois-do-ok-de-roberto-marinho/ 
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na consulta, 42% disseram não acessar a internet``. Nota-se que a TV é a mídia que tem maior 

potencial para influenciar os brasileiros no processo eleitoral e que apensar do crescimento 

exponencial de acesso a internet a porcentagem não é tão significativas nas decisões eleitorais. 

 

Resultados 

Inicialmente, buscou-se visualizar a produção sobre política da Compós por GT e por 

ano. Percebe-se, no Gráfico 1, que do 17 GTs, 7 GTs não produziram trabalhos sobre política 

dentro dos anos pesquisados. Nota-se que não varia muito por ano, ou seja, vai de 7 a 13 artigos 

por ano. O interessante ressaltar que, apesar de a Compós ter um GT (Comunicação e Política), 

a maioria dos trabalhos recuperados sobre política veio de outros GTs, ou seja, somente 28,5% 

dos trabalhos são do GT de política. Assim, pode-se inferir que o vocábulo ´´política`` é 

empregado com múltiplas significações dentro do campo da comunicação. 
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Gráfico 1 – Produção sobre política por GT e ano da Compós 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Após esse levantamento e tabelamento dos trabalhos sobre política. A partir da 

exploração dos trabalhos eles foram organizados em sete categorias, como ilustra o Quadro 1. 

Percebe-se que termo ´´política`` pode demostrar outras significações além das categorizadas 

abaixo, contudo estabeleceu-se pela produção da Compós entre essas categorias. 
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QUADRO 1 – Categorias de análise 

CATEGORIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

1. Administração Administração, governo, governação, direção, regime, organização. 

2. Político Presidente, Senador, Deputado, Governador, Prefeito, líder.  

3. Corrida eleitoral Candidatura, processo eleitoral. 

4. Ciência Princípios, sistema, doutrina, ciência, conceito. 

5. Diplomacia Fineza, polidez, diplomacia, urbanidade, civilidade, posição, 

cortesia, delicadeza, educação, gentileza, cerimônia. 

6. Estratégia Astúcia, esperteza, sagacidade, manha, malícia, maquiavelismo. 

7. Ação Força, mobilização. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No Gráfico 2 percebe que o termo ´´política`` como diplomacia e ação foram os menos 

recorrentes. Contudo, Administração, Político e Corrida eleitoral predominam na produção de 

artigos sobre política. O interessante notar que a produção é heterógena, não tendo prevalecido 

os estudos em relação à corrida eleitoral e políticos, como acontecia no começo do século XX 

com os estudos sobre voto, que tinham como objetivo identificar os comportamentos típicos da 

vida política.  

 

Gráfico 2 – Produção sobre política por categoria da Compós 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Como já mencionado anteriormente, na quarta tese do Lima(2004), a mídia alterou 

radicalmente as campanhas eleitorais, ou seja, o processo eleitoral. A Figura 2 evidencia que 

as categorias Administração, Político e Corrida Eleitoral reflete em todo o processo eleitoral de 

candidatura do político. Após as eleições de 1989, a corrida eleitoral é sustentada num forte 

marketing político. Portanto, necessita-se de consultores, assessores profissionais e empresas 

especializadas em comunicação eleitoral. Assim, não é de espantar que os estudos do campo da 

Comunicação têm seguido essa linha de pesquisa.   

 

Conclusão 

A partir de uma revisão da literatura, compreendeu-se que as relações entre a 

comunicação e política estabeleceram-se historicamente pela a necessidade de fortalecimento 

das ações pulsadas nos grupos sociais. Contudo, somente no século XX com a expansão e a 

popularização dos meios de comunicação e informação na sociedade, foi possível possibilitar 

um maior poderio das instituições de mídia sobre as atuações políticas. 

Ressalta-se que o desenvolvimento da profissionalização de profissionais de 

comunicação e dos próprios processos eleitorais tornou-se uma construção objetivada com 

interesses próprios dos atores envolvidos. Tudo isso, provocou uma abalo sísmico na sociedade, 

visto que, a desejada cidadania plena perpassa por novos atores. A mídia imbrica-se na relação 

entre política e cidadania de forma que os processos decisórios não estão longe das vistas dos 

grandes meios de comunicação. 

A produção científica da Compós sobre política reflete que os interesses de estudos do 

campo da Comunicação são heterógenos. Entretanto, evidencia uma predominância para 

estudos em relação ao político(candidato), eleições e a administração pública. Nessa 

perspectiva, a representação de política no campo da Comunicação predomina-se ligado ao 

governo e governança, ou seja, aos processos eleitorais que inclui o candidato a cargo público, 

ao processo para chegar ao cargo e sua administração após tudo isso.  Fica evidente que os 

campos da Comunicação e Ciência Política tem ótimas oportunidades de contribuições 

reciprocas.   
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João Daniell F. OLIVEIRA166 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GOIÁS 

 

 

Resumo 

Busca-se neste artigo possíveis articulações entre a teoria do documentário e o pensamento 

sociológico de Erving Goffman. Nosso percuso argumentativo parte de reflexões a respeito da 

natureza da imagem documental, sua história e o lugar da personagem documentária com o 

objetivo de, por intermédio do conceito da performance, investigar a maneira pela qual tal  

conceito pode ser operacionalizado. E deste modo abordar as instâncias que circulam a temática 

da personagem no documentário. Metodologicamente lançamos mão da análise bibliográfica 

cobrindo na bibliografia o pensamento de Erving Goffman e literatura do campo do audiovisual 

especializada em docmentário. Ao final, conclui-se que o conceito operativo de performance é 

útil para descrever a personagem no documentário. 

 

Palavras-chave: personagem, performance, representação, documentário.  

 

 

Introdução   

 O cinema documentário é uma forma de dar forma visível e audível, por meio do suporte 

fílmico, a um ponto de vista sobre o mundo. O mundo das coisas e das pessoas. Dizer sobre os 

outros ou de si mesmo. A incessante busca de compreender e se relacionar com a alteridade. 

Nesse sentido, podemos compreendê-lo como um lugar  propício onde se estabelece um 

encontro entre sujeitos que tornam-se personagens do filme e que nele se inscrevem e assim 

assumem uma existência própria. Vida e filme se misturam, o filme é ulterior à vida, mas uma 

vez concebido, passa a compor o universo do vivido.  

Nosso principal objetivo neste trabalho é se atentar paras as maneiras que podemos 

perceber a categoria personagem no campo documental passando pela conceituação dos 

campos imagéticos da ficção e não ficção. Especificamente nos ocuparemos da questão da 

representação da personagem no documentário, como ela se inscreve no filme e a partir de que 

meios os sujeitos do mundo passam a existir como sujeitos do filme. Ao que estamos atentos a 

um movimento que chamamos de representação do eu, no qual faz-se consciente que os sujeitos 

empreendem um desempenho, uma performance que é a maneira pela qual se relacionam com 

os atores, os cenários e rituais de determinadas situações. Em outras palavras, em que medida 

                                                 
165 Trabalho apresentado no GT9 Interfaces Comunicacionais do VII Seminário de Mídia e Cultura (SEMIC) – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
166 Aluno de mestrado da linha de pesquisa de mídia e cultura do Programa de Pós Graduação da Faculdade de 

Comunicação e Informação da universidade Federal de Goiás. Formado em Publicidade e Propaganda pela mesma 

instituição. Email: jodanielloliveira@gmail.com 
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ocorre a partir da performance a administração dos diversos interesses envolvidos numa relação 

como por exemplo, naquela que se estabelece da produção de um filme documentário. 

Mas para tal faz-se necessário descrever o cenário no qual o documentário está situado. 

É importante estar ciente que estamos diante de um campo de intensa movimentação. Falamos 

de uma produção numerosa e variada de filmes, com maior ocorrência na cinematografia 

contemporânea tão marcada pelo ímpeto experimental, que é um elemento essencial para 

darmos conta da pluralidade de formas e temática das quais o documentário se ocupou e vem 

se ocupando. Embora trabalhemos hoje em termos de ficção e não ficção, ao invés de 

documentário e não documentário, e apesar da ficção ter um lugar privilegiado na produção 

cinematográfica atual, o cinema documental tem obtido também expressiva participação nas 

salas de exibição pelo país e despertado o interesse de um público cada vez maior167. Assim 

também investindo-se de diversas funções, ora assumindo contornos de forma de contestação e 

enfrentamento frente aos saberes midiáticos instaurados, ora como ferramenta educativa, ou 

ainda mesmo servindo de suporte artístico.  

Nessa reflexão lançamos mão do trabalho do sociólogo Erving Goffman e seu 

desenvolvimento teórico sobre o conceito de representação do eu. Como também, recorreremos 

à apropriação já corrente do conceito pelo campo dos estudos do documentário. A revisão 

bibliográfica cobre também um recuo na história para refletirmos sobre o conceito de 

documentário e a relação específica que o distingue e singulariza de outras imagens e formas 

narrativas.  

 

Documentário: fascínio pelo real 

Tomamos como ponto de partida o advento da imagem fotográfica. Seu 

desenvolvimento - pensado como novo modo de reprensentação - transforma 

significativamente a relação  existente entre as categorias de sujeito, mundo e imagem. 

Inaugura-se um novo capítulo na história das representações visuais, mudando os parâmetros 

de efeito de real de que tais imagens tornaram-se portadoras. A imagem automatizada ou 

mecânica da câmera fotográfica, distancia-se de outras técnicas como a pintura e a gravura 

principalmente devido a sua singular e característica impressão de realidade. De forma que 

minimizou-se a interferência humana no processo de produção das imagens e como resultado 

acredita-se ter então uma imagem do mundo com maior grau de objetividade. A partir daí, do 

                                                 
167 Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008) nos oferecem uma análise acurada do desempenho do documentário 

brasileiro, inclusive, em termos de produção e público. 
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ponto de vista da tecnologia, concebe-se uma nova distinção, aquela que separa o universo das 

imagens produzidas pelo homem daquelas outras produzidas por intermédio de máquinas. Uma 

nova relação que se expressa em novos usos e funções que tais imagens assumem, como por 

exemplo, por meio da apropriação da imagem fotográfica pelas ciências. 

A crença neste valor de objetividade foi responsável inclusive por certa recusa em 

reconhecer o cinema e em especial a fotografia como formas de expressão artísticas, ou no seu 

reconhecimento, mas como formas inferiores de arte. Neste ponto é interessante destacar a 

estreita relação entre o que chamamos de primeiro cinema e a cultura de entretenimento do 

início do século XX. Essa relação toma forma por meio do cinema de atrações, em que os 

primeiros filmes de poucos segundos dividiam espaço com atrações de circos, números mágicos 

e semelhantes. Já na primeira infância do cinema podemos compreender que o poder da imagem 

fotográfica esteve a serviço também do entretenimento e foi apropriado como uma potente 

forma narrativa, ou seja, uma forma interessante de contar histórias.  

 Por outro lado, observamos que a fotografia legou ao cinema também sua áurea de 

objetividade. Estamos falando da tradição das imagens que compõem o universo da não ficção. 

Tratamos em especial do documentário. De modo geral, o documentário é caracterizado por 

fazer asserções sobre o mundo histórico e é identificado pelo seu valor de realidade, 

beneficiando-se de uma das qualidades mais surpreendentes da imagem fotográfica que é sua 

relação  de contiguidadade com o mundo real objetivo, em outras palavras, o lastro de 

referencialidade que capitalizou. Desta froma constituiu-se um gênero que recebe na raiz do 

próprio nome o conceito de documento. Embora usualmente eles sejam identificados com 

filmes didáticos e de caráter educativo, e que, em alguma medida,  abordam temáticas sociais, 

os documentários, de forma alguma restringiram-se a esse estereótipo e se desenvolveram em 

diferentes direções, progressivamente, desafiando os limites do gênero. 

Segundo Bill Nichols (2008) "o documentário engaja-se no mundo pela representação", 

assumindo, desta forma, o gesto criativo do trabalho de "tornar visível e audível, de maneira 

distinta, a matéria de que é feita a realidade social.” O autor, desta maneira, impele-nos a 

assumir o documentário enquanto representação. Poderíamos nos perguntar então se desta 

forma não colocaríamos em pé de igualdade documentário e ficção, e ainda, se não estaríamos 

esvaziando-o de suas singularidades, empobrecendo assim a reflexão sobre o assunto168. Mas 

                                                 
168 Para um aprofundamento da discussão ver o texto RAMOS, Fernão Pessoa. O que é documentário? In: RAMOS, 

Fernão Pessoa e Catani, Afrânio (orgs.). Estudos de Cinema SOCINE 2000. Porto Alegre: Editora Sulina, 2001, 

pp. 192/207. 
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longe disso, observamos que desde muito cedo, teóricos e cineastas como John Grierson já 

apontavam para o caráter discursivo do documentário ao compreender o trabalho do 

documentarista como um "tratamento criativo da realidade" (DA-RIN, 2004, p. 16). Portanto, 

não se trata de caracterizar o não ficcional pela não narratividade ou por uma suposta ausência 

de representação; não se trata de negar ao documentário sua dimensão discursiva; mas pelo 

contrário, diz respeito a perceber que tais dimensões não são prerrogativas exclusivas da ficção.  

Reconhecer que ambos cinemas, documentário e ficcional, comportam uma dimensão 

narrativa e discursiva, e, portanto, constituem-se em representações, de modo algum nos leva a 

crer também, que tais dimensões realizem-se exatamente da mesma maneira em cada um deles. 

No documentário, a representação teria sua forma peculiar diferente da ficção, o que Fernão 

Ramos (2008) descreve como uma representação "composta por enunciados sobre o mundo, 

caracterizados como asserções”. Entendidas como afirmações sobre a realidade passíveis de 

verificação lógica e racional. 

A relação entre documentário e realidade é pauta decisiva e de sensível discussão. 

Torna-se um ponto de inflexão a partir do qual podemos entender como os filmes, os 

documentaristas e os pensadores desse cinema se organizaram e definiram, legitimaram suas 

formas. Identificamos desta maneira a concepção de documentário como espelho do real, ou de 

técnica capaz de atingir um grau de intervenção tão baixo a ponto de se creditar a esses filmes 

uma visão neutra dos fatos ou de classifica-los como mero registro da realidade. 

Em contraponto a essa visão, por sua vez, temos de considerar ainda todo o aparato 

retórico que o documentário traz consigo. Não nos interessa o documentário como retrato 

fidedigno do real, como se por meio dele conseguíssimos acesso privilegiado à verdade sobre 

a realidade. É  preciso, ao nosso entender, levar em conta a relação entre o sujeito que filma e 

o discurso fílmico. Posto que reconhecemos que o documentário é um discurso historicamente 

situado, e no entanto, tal reconhecimento não é suficiente para divorciar o campo documental 

de sua relação indiciária com o mundo factual. Muito menos deslegitima sua forma específica 

de representação. Neste tipo de representação "a evidência da re-apresentação sustenta o 

argumento ou perspectiva da representação" (NICHOLS, 2008, p.67 glifos do autor).  

Estamos diante de imagens detentoras de uma "intensidade singular". A fim de 

exemplificá-las, Fernão Ramos (2000) evoca nada menos que a imagem da morte e o respectivo 

efeito que ela nos causa. Acredita-se que tenha o poder de "significar uma presença em 

ausência". Basta pensar que a imagem da morte certamente causará efeito completamente 

diferente ao se considerar uma morte real e a imagem de uma morte encenada aos moldes de 
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um filme de ficção; "como se fosse possível, através da imagem-câmera, atingirmos 

diretamente a circunstância do mundo, extraordinária e intensa, que conformou a imagem." 

(RAMOS, 2000).  

Dessa forma, a capacidade de reapresentar o real, a realidade mesma da tomada 

cinematográfica, de reviver ou presentificar a visibilidade de um instante irreversível é essencial 

para compreendermos o tipo de imagens e sensibilidades compartilhados neste campo. E de 

forma semelhante, compreendermos os personagens que nela habitam. 

 

A Personagem no Documentário 

 

"Abertura, impressão, duração, passagem: 

o cinema é a paixão da figura humana" 

Jean-Luis Comolli 

 

O documentário existe, de maneira que não apenas está no mundo, mas também, está 

com o mundo. Ele mantém uma relação de profundo engajamento com aqueles enpenhados em 

criar uma representação - como realizadores e patrocinadores – e, sobretudo, com aqueles que 

são representados - as personagens. Diferente da ficção, onde o compromisso entre a vida dos 

atores - aqueles que filmamos - no filme e fora dele não tem principal importância; no 

documentário é justamente essa correlação que potencializa o discurso fílmico. É "no que a 

própria vida dessas pessoas incorpora" (NICHOLS, 2008, p. 31) que o documentarista encontra 

seu material de expressão. 

 Dessa forma, a relação daqueles que são filmados e das personagens do documentário 

estende-se para além do filme, ainda que esses sujeitos assumam uma forma fílmica autônoma 

no interior da obra. Também no documentário as questões éticas se tornam relevantes e 

sensíveis. Comolli (2008, p. 13) nos questiona "o que fazer dessa alteridade que, se filmada, é 

aquela que se oferece, e não mais aquela que se recusa". Nichols (2008, p. 32), 

semelhantemente, incita-nos a pensar sobre o que fazer com as pessoas, perguntando "que 

responsabilidade tem os cineastas pelos efeitos de seus atos na vida daqueles que são filmados". 

A questão ética é importante, outra vez, por que: 1. as diferentes respostas que os cineastas lhe 

deram modificaram a importância que a personagem ocupa no filme, 2. diz quem pode se tornar 

uma personagem e 3. como a personagem é tratada no filme. O que equivale dizer que as 

diferentes respostas resultaram em distintos esquemas de representação da personagem.   
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 A reflexão nos alerta para uma distinção importante, que é o movimento de diferenciar 

o lugar que ocupam, respectivamente, os sujeitos que filmam e os sujeitos que são filmados. 

Podemos ainda adicionar um terceiro agente aos demais: o espectador ou público; e como tal 

"estamos tipicamente separados tanto do ato de representação como do tema representado" 

(NICHOLS, 2008, p.42). Bill Nichols (2008) busca traduzir através de formulações verbais 

modos possíveis que essas três categorias - quem filma, quem é filmado e espectador - podem 

assumir e com isso auxiliar nossa compreensão.  

 A primeira consiste na fórmula "Eu falo deles para vocês” e com ela buscaremos 

dissertar sobre o sujeito do documentário entendido predominatemente como categoria social. 

A segunda, por sua vez, assume a forma "Eu falo de nós pra vocês” e por meio dela falaremos 

da descentralização do sujeito do documentário e como a categoria personagem se comporta 

neste contexto. Ainda por intermédio da segunda formulação - "Eu falo de nós pra vocês” - 

identificamos um terceiro momento no qual ocorre uma radicalização das tendências 

identificadas nos períodos anteriores. Desse modo, a partir de agora  nos dedicaremos a estes 

três tópicos de antemão apresentados.  

 

O Outro como Categoria Social 

Vamos tomar como ponto de partida a seguinte formulação: Eu falo deles para vocês. 

Ela caracteriza um período que podemos chamar de documentário clássico e reflete uma postura 

de distanciamento e intenção de neutralidade na relação entre cineasta, personagem ou tema 

abordado e público. "O eu que fala não é idêntico àquele de quem ele fala." (NICHOLS, 2008, 

p. 42). Dessa forma, o documentarista têm prerrogativas para tornar acessível aos espectadores 

a realidade, por exemplo, de povos distantes e considerados exóticos, à moda dos 

travelogues169. Basta lembrar filmes como Moama (1926) de Robert Flaherty sobre a vida 

tradicional dos habitantes de Samoa na Polinésia e Driffters (1928) sobre pescadores de 

arenque, de John Grierson. A propósito, Grierson foi o principal expoente da escola inglesa de 

documentário e um dos principais pensadores sobre o tema no período; teria sido ele, inclusive, 

o primeiro a usar o termo documentário. Para o cineasta, os documentários operam segundo 

uma dramatização que ele enxerga "como um método capaz de promover uma formalização 

criativa, reveladora da realidade […] para isto, ao contrário do que faziam os estúdios, era 

                                                 
169 Espécie de conferência ilustrada sobre viagens do final do século XIX. Logo incorporado pelo primeiro cinema 

de forma que tornou-se, também uma categoria geral para filmes de viagens, geralmente focados na figura do 

explorador, naquele período. 
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essencial filmar a cena viva e a história viva; e utilizar o ator nativo." (DA-RIN 2004, p.71). 

Foi a escola inglesa, também, a responsável por agregar uma preocupação social vislumbrando 

no documentário uma potente ferramenta comprometida com a educação pública, e, sem 

dúvida, comprometida, de igual modo, com os interesses do império britânico, motivo pelo qual 

foi  criticada como  elitista e imperialista.  

Em sua tese de doutoramento, Mariana Baltar (2007) realiza um recorrido histórico 

analisando a instância da personagem no documentário, a autora caracteriza o período a que 

nos dedicamos aqui pela: 

 

relação particular entre presença do indivíduo como categoria social, do 

personagem como agente, através de seu papel de exemplo e ilustração, de um 

argumento que se desenrola ao longo da narrativa através de uma construção 

lógica e dissertativa (BALTAR, 2007, p.70). 

 

A ênfase repousa, portanto, no argumento, sob o qual a personagem, "o ator nativo", 

está sempre submetida. O diretor para defender sua tese, seu argumento sobre um assunto 

qualquer da sociedade apropria-se do outro compreendido como uma categoria social pela qual 

explica as relações sociais a que se reporta no filme. 

 

O Sujeito Descentralizado 

 "Eu falo de nós pra vocês” é nossa segunda formulação. Aqui descreve um modelo de 

interação que se sedimentou no campo a partir do documentário moderno. Ela "desloca o 

cineasta da posição em que estava separado daqueles a quem representa para uma posição de 

unidade com estes últimos" (NICHOLS, 2008, p. 45). Em parte, esse deslocamento é fruto das 

inovações técnicas que trouxeram consigo novas possibilidades criativas, bem como  da 

consequência de novos posicionamentos ideológicos engajados em lutas sociais.  

No campo tecnológico, vale lembrar que as câmeras eram grandes e pesadas, muitas 

vezes necessitavam ser transportadas por caminhões, o que dificultava gravações externas. O 

uso do som sincrônico, por exemplo, foi um recurso que se incorporou lentamente ao cinema, 

em especial no campo do documentário. A miniaturização dos aparatos de filmagem deram aos 

cineastas maior liberdade e mobilidade, o que por si só possibilitou novos recursos estilísticos. 

Dessa maneira, "os equipamentos leves e sincrônicos possibilitaram uma agilidade inédita às 

filmagens, estimulando métodos de trabalho baseados na improvisação e na espontaneidade" 

(DA-RIN, 2004, p. 103). Housing Problems de 1936, dirigido por Edgar Anstey e Arthur Elton, 

a título de exemplo, foi o primeiro documentário da escola inglesa a usar de forma sincrônica 
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imagem e som na situação de entrevistas. E somente mais tarde , nas décadas de 1960 e 1970, 

com a invenção e popularização dos gravadores portáteis, é que, na produção de documentários, 

se investiu sistematicamente em dar voz à personagem (dar voz ao outro), particularmente, em 

seu próprio espaço. 

Da perspectiva ideológica, os estudiosos do campo são unânimes em ressaltar a 

influência de Dziga Vertov. O cineasta e pensador russo abriu caminho para formas do cinema 

documentário  que reposicionaram o lugar da personagem e modo como foi representada. Seu 

pensamento e obra nos remetem constantemente "à vida de improviso" e à "câmera como 

extensão do olho, daquilo que o homem não poderia apreender" (BALTAR, 2007, p. 72). Isso 

porque ele acredita em "uma apresentação da realidade visível enquanto gesto de montagem 

(entendido aqui também como ato de pensamento, como gesto de interpretação, de interação 

com a realidade concreta..." (BALTAR, 2007, p. 72). Compartilha a crença no "novo homem", 

do homem da era moderna, alinhada ao construtivismo e futurismo e na capacidade mágica da 

máquina - o “cine-olho" - de registro através de "uma percepção nova do mundo, percepção 

especificamente cinematográfica, organização do tempo e do espaço que o olho humano 

desarmado não tem condições de realizar" (DA-RIN, 2004, p. 114). Com o cinema somos 

capazes de ver em câmera lenta, de ver ao reverso, de trás para frente, e assim por diante, como 

ele deixa explícito em sua obra mais conhecida O Homem com a câmera, lançado em 1929.  

Alinhadas a esse contexto de transformações técnicas e ideológicas identificamos duas 

tendências principais: o cinema direto americano e e o cinema verdade francês. O primeiro 

adota como estratégia retórica uma postura de distanciamento e de não interferência em relação 

à personagem. Neste ponto, ele não se alinha ao modelo "Eu falo sobre nós para nós". Mas, em 

contrapartida, revela uma posição do realizador que se opõe à fórmula "Eu falo deles para 

vocês". Aqui se vai contra o princípio do documentário clássico em que no filme "a visão do 

diretor - sua "interpretação criativa" - era mais importante que as opiniões dos personagens" 

(DA-RIN, 2004, p. 100). Podemos dizer que se adotou uma supervalorização do conceito 

vertoviano de filmar a "vida de improviso". O diretor se anula e procura apagar da estética 

fílmica qualquer indício de sua interferência; elimina-se a voz over e quaisquer comentários ou 

títulos; busca-se acompanhar as personagens na tentativa de não interferir ou direcionar sua 

ação. Esse é o princípio da "mosca na parede" de filmes como Salesman (Albert e David 

Maysles, 1969). Mariana Baltar (2007, p. 73) chama atenção para como os filmes dessa 

tendência "estabelecem um sentido muito particular de intimidade. A intimidade vai ser nesses 
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filmes fundamental como cenário para as ações dos personagens, o espaço para o seu 

desenvolvimento". 

Já o segundo, o cinema verdade, tradução do Kinopravda de Vertov, teve como seus 

principais nomes Edgar Morin e Jean Rouch, e é deles dois, o filme considerado fundador dessa 

tendência: Crônica de um verão de 1958. Marcados por uma formação etnográfica e 

sociológica, observamos a ênfase no encontro, na interação entre as personagens, e não raro, 

entre personagens e realizador. O cineasta reforça a sua presença no filme, aparece nas imagens, 

ouvimos sua voz e, sobretudo, participa da ação. Nesse sentido, ele também se insere como 

personagem. "Através da palavra falada em som direto, o documentário pode ir além do registro 

factual, rememorar o passado dos personagens, especular seu futuro e abrir-se à fantasia" (DA-

RIN, 2004, p. 165).  

Nesses termos, temos um movimento de revalorização do discurso falado. Há a presença 

marcante do cotidiano; o diretor dá a impressão que compartilha a produção do discurso com a 

personagem, "o personagem está no centro da narrativa - que se ampara no processo dá-lo a 

conhecer, tanto por sua ações cotidianas, quanto por suas opiniões" (BALTAR, 2007, p. 76),  

assim como "ao lado dele também estão claramente circunscritas as motivações mais 

propriamente coletivas que envolvem os personagens" (BALTAR, 2007, p. 76). Segundo Da-

Rin (2004, p. 149), o cinema verdade francês entendia que  "se a neutralidade da câmera e do 

gravador era uma falácia, para que tentar dissimulá-los? Por que não utilizá-los como 

instrumentos de produção dos próprios eventos, como meio de provocar situações 

reveladoras?”. 

Podemos localizar tanto o cinema direto americano como o cinema-verdade no chamado 

documentário moderno. Como forma de resumir as tendências que identificamos até agora, 

Mariana Baltar (2007) recapitula que o documentário moderno opõe-se ao "caráter totalizande 

dessa "supremacia" do argumento e do tema" e busca, dessa forma, se "contrapor à 

despersonalização do documentário clássico" investindo "na ordem do discurso fílmico, em dar 

a conhecer os sujeitos". Sendo "nesse sentido que a instância do personagem ganha outro 

estatuto, ainda que o argumento, o tema e a própria crença no lugar de fala do domínio do 

documentário não estejam necessariamente em cheque" (BALTAR 2007, p.64). Ainda para 

autora, temos a presença mais uma vez da personagem como "categoria social", o sujeito 

aparece, entretanto, descentrado, o filme procura de alguma forma contemplar a multiplicidade 

de um indivíduo singular e "em termos de organização da narrativa, o argumento é submetido 
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ao personagem, pois, como tema, ele se constrói através do que nos é dado a conhecer, pelo 

filme, dos personagens e de suas ações" (BALTAR 2007, p. 64) 

 

Radicalização 

As tendências que identificamos até aqui não se restringem ao período em que surgiram. 

Todas elas, juntamente com seus métodos e procedimentos estéticos, somaram-se no decorrer 

do tempo, de modo que a medida que novas tendências despontaram, elas passam a conviver 

com as anteriores. No documentário contemporâneo percebemos as marcas dessa convivência 

e a recombinação de seus fatores a se perder de vista. Percebemos também a radicalização de 

princípios que outrora nortearam o documentário moderno e, agora, são reapropriados, em 

especial, por influência do pensamento pós-estruturalista. Fortalece-se a crença "no discurso 

sobre a necessária fragmentação do saber e da subjetividade que sustenta a representação" 

(RAMOS, 2000). Nessa perspectiva, o sujeito passa a ser compreendido como 

"necessariamente fragmentado, senão imediatamente ideológico" (RAMOS, 2000); diante da 

perspectiva "da impossibilidade de afixarmos um saber, ou uma representação; e a pré-

concepção de que o documentário, necessariamente, traz a presuposição de uma representação 

totalizante que afixe este saber" (RAMOS,  2000). 

Tal conjuntura ideológica desencadeou a busca por uma experiência cinematográfica 

ancorada num sentimento de antiilusionismo em oposição à representação espetacular do 

cinema comercial hollywoodiano:  

 

Se o cinema-espetáculo oculta o trabalho de produção de significados, é 

preciso responder com "um cinema que traga em si a marca do processo de 

produção, ao invés de tentar apagar os traços que o denunciam como objeto 

trabalhado e como discurso que tem por trás uma fonte produtora e seus 

interesses. (DA-RIN, 2004, p.169). 

 

A concepção antiilusionista e contrária à uma visão unívoca do saber e do sujeito 

conduziu ao questionamento das instâncias de legitimação do documentário. Observou-se, 

desse modo, um movimento em que o "aspecto principal não é o mundo representado, mas o 

próprio processo de representação" (DA-RIN, 2004, p. 170). Essa tendência ficou conhecida 

dentro do documentário como autoreflexividade; caracterizada como aquela que "assimila os 

recursos retóricos desenvolvidos ao longo da história do documentário e produz uma inflexão 

deles sobre si mesmos, problematizando suas limitações" (DA-RIN, 2004, p. 170). Podemos 

enxergá-la, também, como um vetor de fuga ético diante das novas questões que se impunham 
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ao documentário. Nichols (2008, p.163-164) argumenta que "esses filmes tentam aumentar 

nossa consciência dos problemas da representação do outro, assim como tentam nos convencer 

da autenticidade ou da veracidade da própria representação". Diante da problemática de 

representar o outro, volta-se sobre si mesmo, radicalizando-se a valorização da experiência do 

encontro que percebemos no cinema verdade francês. Como busca de dar ênfase a um pretenso 

sentimento de autenticidade e honestidade da representação. O documentário não é uma janela 

do real, mas sim, da realidade do encontro. 

 A personagem assume, então, o centro da narrativa documentária, torna-se maior que o 

argumento, ou mesmo, passa a ser o agente do argumento no filme (o elemento que organiza a 

narrativa). Desse modo, percebemos "o personagem não mais o exemplo de um argumento 

unívoco, mas a instância que costura um discurso descentralizado" (BALTAR, 2007, p.80). O 

relato subjetivo ganha terreno em seu espaço privado e cotidiano, ou seja, adota-se um 

posicionamento de intensa proximidade, ou reconte mínimo, com destaque para as questões de 

identidade, razão pela qual tais filmes estão intimamente ligados ao desenvolvimento dos 

movimentos sociais e minoritários. 

 

A Vida como um Palco 

 

"Presumi-se que a vida apresenta coisas reais e, às vezes, bem ensaiadas." 

Erving Goffman 

 

Estamos no palco, personagem e diretor. À nossa frente, as poltronas em couro vermelho 

do teatro Glauce Rocha. A câmera enquadra um rosto feminino em primeiríssimo plano. Som 

algum a não ser a voz que nos conta um pouco de si, de sua vida, sabe... tem gente que passa o 

dia inteiro sem olhar pro céu - faz-se silêncio - entendeu? - outra pausa - mas logo em seguida 

dispara com olhos fixos na câmera, fixos em nossa direção: foi isso que ela disse. Corte. 

Este é Jogo de Cena (Eduardo Coutinho, 2007), documentário emblemático do cinema 

brasileiro. O diretor coloca, lado a lado, mulheres comuns e atrizes. Algumas delas bastante 

conhecidas, como Fernanda Torres, e outras que o grande público desconhce. E ao final já não 

é possível discernir o que é encenação, e o que não é, mas, no entanto, estão todos em cena. No 

jogo de cena. 

O filme de Coutinho nos confronta com a metáfora da vida como um teatro. E nos coloca 

no palco, o lugar da representação, ainda que seja para representar a nós mesmos. Essa mesma 

metáfora foi usada também por Erving Goffman, célebre sociólogo canadense, que viu na ideia 
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da vida como um teatro, uma perspectiva interpretativa das relações sociais. Tal perspectiva 

ficou conhecida como "dramatismo social" e vamos nos dedicar a ela daqui em diante. 

A perspectiva sociológica desenvolvida por Goffman é um desdobramento do chamado 

Interacionismo Simbólico. Autores dessa linha, como Hebert Blumer,  trabalhavam a partir do 

conceito de "interação social", em que estão interessados na "maneira como usamos e 

interpretamos símbolos não apenas na comunicação recíproca entre seres humanos, mas para 

criar e manter impressões de nós mesmos, forjar o senso de self" (JOHNSON, 1997, p. 174). A 

atenção está voltada para o sentido da ação social, prioriza-se o "faca a face"; com destaque 

para a ação do indivíduo em detrimento da ênfase na ordem social. A sociedade é uma teia 

complexa de interações entre os sujeitos. As ações mais corriqueiras e cotidianas da vida social, 

como o ambiente de trabalho ou escolar, tornam-se objeto de estudo.  

A inovação do pensamento de Goffman foi unir o conceito de interação social à 

tipologia dramática (estudo das representações), ideia desenvolvida em A representação do eu 

na vida cotidiana (1959). A representação é a natureza da ação social. A vida cotidiana torna-

se um palco no qual situações diversas nos solicitam diferentes apresentações ou representações 

do self "o relacionamento social comum é montado tal como uma cena teatral, resultado de 

troca de ações, oposições e respostas conclusivas dramaticamente distendidas" (GOFFMAN, 

1985, p. 71). Por isso, o sociólogo analisa a maneira pela qual, em situações comuns, 

destacadamente situações de trabalho, "o indivíduo apresenta a si mesmo e a suas ações às 

outras pessoas" (GOFFMAN, 1985, p. 9). Analisa ainda, por quais meios o indivíduo "dirige e 

regula a impressão que formam ao seu respeito e as coisas que pode ou não fazer, enquanto 

realiza seu desempenho diante delas" (GOFFMAN, 1985, p. 9).  

Para que ocorra interação é necessário que o indivíduo esteja em presença contínua de 

outros. Ao proceder assim, ele buscará dar uma definição para a situação em que se encontra 

de modo a prever como deve proceder e a que tipo de expectativa tem de atender; como também, 

de maneira inversa, o que esperar dos outros. Ou seja, estamos constantemente performando, 

uma vez que performance pode ser "definida como toda atividade de um determinado 

participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer um dos 

outros participantes  (GOFFMAN, 1985, p. 23) 

Neste processo, agimos com base em inferências. Somos capazes de ler e emitir 

informações (veículos de indícios), como também, dispomos de uma série de recursos e táticas 

para mantermos uma projeção de nós mesmos, por exemplo, por meio de nossa aparência, 

nossas ações, linguagens e gestos que utilizamos. Sinais deliberados ou mesmo sinais que 
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involuntariamente exprimimos. Cada indivíduo é dotado de expressividade que para Goffman 

(1985, p. 12) "parece envolver duas espécies radicalmente diferentes de atividade significativa: 

a expressão que ele transmite e a expressão que ele emite.” A expressão transmitida abrange os 

símbolos verbais ou seus substitutos, comunicação no sentido tradicional e estrito. Usada para 

veicular informação que ele e os outros sabem estar ligada a esses símbolos. Já a expressão 

emitida é um tipo mais teatral e contextual, de natureza não-verbal, supostamente não 

intencional. Assim, sua teoria admite aspectos governáveis e não governáveis do 

comportamento expressivo.  

Possuímos, de igual forma, uma fachada social que pode ser definida como 

"equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado 

pelo indivíduo durante sua representação" (GOFFMAN, 1985, p. 29). A fachada pode ser 

desmembrada em duas partes: cenário e fachada pessoal. "O "cenário", compreendendo a 

mobília, a decoração, a disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão constituir 

o cenário e os suportes do palco para o desenrolar da ação humana executada diante, dentro ou 

acima dele. (GOFFMAN, 1985, p. 29). 

Já a fachada pessoal refere-se "aos outros itens de equipamentos expressivo, aqueles 

que de modo mais íntimo identificamos como o próprio ator, e que naturalmente esperamos que 

o sigam onde quer que vá" (GOFFMAN, 1985, p. 29). Podemos, ainda, distinguir nos 

equipamentos expressivos ou veículos de expressão que compõem a fachada social aqueles que 

são "relativamente fixos" (como as características raciais) e aqueles que são "relativamente 

móveis" (como as expressões faciais). 

Organizamos nossos recursos expressivos tendo em vista o argumento de Goffman 

(1985, p. 13) de que "independentemente do objetivo particular que o indivíduo tenha em mente 

e da razão desse objetivo, será do interesse dele regular a conduta dos outros, principalmente a 

maneira como o tratam".   Nesse contexto, a regulação da conduta do outro significa menos 

obter uma resposta material ou atitude prática do que preservar nossa representação projetada. 

A representação que desempenhamos tem ainda  um "caráter promissório", uma vez que 

não é possível as outras pessoas terem total ciência da correspondência ou não das intenções e 

as projeções performadas. Assim, "um indivíduo que implícita ou explicitamente dê a entender 

que possui certas características sociais deve de fato ser o que pretende que é" (GOFFMAN, 

1985, p. 21). Em busca da manutenção da interação, no jogo de definições em que se situam, 

os diferentes participantes necessitam de um nível de acordo, que o autor  chamou de "consenso 
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operacional", no qual os envolvidos ocultam/suprimem seus reais sentimentos, em nome de 

padrões de conduta que todos presentes se sintam obrigados a aceitar.   

 Além do caráter promissório, haveria também o caráter moral das projeções, no qual a 

sociedade seria: "organizada tendo por base o princípio de que qualquer indivíduo que possua 

certas características sociais tem o direito moral de esperar que os outros o valorizem e o tratem 

de maneira adequada" (GOFFMAN, 1985,  p. 21). 

Uma representação não é, em última análise, verdadeira ou falsa, mas pode ser entendida 

nesses termos a partir da distinção entre "ator cínico" quando esse "não crê na sua própria 

atuação e não se interessa em última análise pelo que seu público acredita" e "ator  sincero" 

quando “acredita na impressão criada por sua representação" (GOFFMAN, 1985, p. 26). 

As "representações falsas" também são cotidianas e, por sua vez, têm funções sociais 

muito importantes, justificam-se, por exemplo, quando o ator tem a intenção de proteger o 

público, mas para isso, assume um papel que realmente não atribui para si.  

A partir desta abordagem do conceito de interação, em termos de 

apresentação/representação e desempenho/performance, Goffman (1985) adota uma visão que 

acolhe a multiplicidade do sujeito e suas projeções (idealizações) na dinâmica de formação do 

self como parte constitutiva intrínseca das relações inter-subjetivas. 

 

Luz, Câmera, Performance 

Na perspectiva da representação do eu e a personagem no documentário, destacam-se 

uma série de implicações que vamos examinar, entre os conceitos da arte performática, da 

performance - como entendida por Goffman (1985) -  e a teoria do documentário; para, assim, 

iluminar aspectos importantes dessa relação. 

O conceito de performance é amplamente difundido na academia e nas artes. A arte 

performática movimentou toda uma economia da criação no meio artístico; das vanguardas 

modernistas aos movimentos sociais da década de 1960. Atualmente, no entanto, perdeu o 

caráter fundamentalmente ativista e contestador, encontrando no campo do vídeo e cinema uma 

de suas interfaces mais importantes (SALIS, 2012).  

Foi Bill Nichols (1994), no livro Blurred Boundaries, o primeiro a delimitar o que 

chamou de modo performático no documentário. O autor caracteriza esse modo por adotar um 

recorte subjetivo, mínimo e pessoal, frequentemente autobiográfico: "O significado é 

claramente um fenômeno subjetivo, carregado de afetos" (NICHOLS, 2008, p.169). Segundo 

Salis (2012, p. 135), "esse modo não procura representar um objeto para além de si mesmo, 
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mas antes, dá prioridade à dimensão afetiva entre nós e o seu discurso". Temos a exploração de 

"tons evocativos e nuanças expressivas, que constantemente nos lembram de que o mundo é 

mais do que a soma das evidências visíveis que deduzimos dele" (NICHOLS, 2008, p. 173). 

Na esteira desses filmes, observamos a ascensão do que Michael Renov chamou de new 

subjetivity170. Uma vez em que a identidade está em eterna reconstrução (sujeito estilhaçado, 

fluido e múltiplo), os cineastas encontraram na performance "uma maneira adequada para o 

artista se inscrever, de modo inconcluso, processual, no filme" (BEZERRA, 2014, p. 48). O 

corpo, principal suporte da arte performática, encontra o self, as camadas expressivas do eu, no 

tempo do "aqui e agora" simultâneo da personagem/pessoa. O documentário promove o 

encontro, a interação, que, por sua vez, solicita uma performance. A personagem transformou-

se no elemento que organiza a narrativa e o argumento do filme e é a  sua capacidade de explorar 

as camadas de si, de dispor de seu equipamento expressivo (fachada social) num movimento de 

extrojeção, que dá vida à substância fílmica. 

Percebemos que tanto o teatro quanto a vida social abrigam uma dimensão performativa. 

O documentário, como também partilha da mesma natureza, seria assim, a um só tempo, uma 

formidável combinação de vida social e de palco, um misto de invenção, escritura e real. A 

representação, no entanto, tem qualidades próprias onde quer que se manifeste, seja no palco 

ou no documentário e assim por diante. No teatro, "texto, ator e público" (BEZERRA, 2014), 

formam uma equação chamada de tríade dramática. Goffman (1985), a partir de seu dramatismo 

social, traz essa realidade para o âmbito da interação em sociedade. Nessa interação, ao 

contrário do teatro, temos um ator que performa para outros atores, de forma que tornamo-nos 

respectivamente, uns plateia dos outros. Nesse sentido, adquirimos simultaneamente papel de 

público e atores. O texto não existe antes da interação, mas a partir dela, o conteúdo da 

representação é em si a própria encenação ou performance.  

Comparativamente, no documentário, a relação é ainda mais difícil de descrever. No 

momento da tomada, os atores (personagens) performam para o diretor e sua equipe (público 

imediato), mas ainda, por meio da mediação da câmera e do "dispositivo do cinema" (câmera, 

equipe de filmagem, montagem, etc) sabem que performam simultaneamente para o espectador 

na sala de exibição. Embora "a performance não se realize na tela, mas na apresentação "ao 

vivo" de um corpo-mídia virtual em situação de copresença com um público." (BEZERRA, 

2014, p. 55), temos ainda que "o passado do momento pré-fílmico atualiza o caráter de "ao 

                                                 
170  Que é caracterizada pelo empenho da "construção da subjetividade como um local mais de instabilidade - de 

fluxo, acaso e revisão constante - do que coerência." (RENOV, 1989 apud BEZERRA, 2014, p. 47) 
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vivo" da arte performática no cinema" (BEZERRA, 2014, p. 54). As personagens assumem na 

tela um "corpo cinemático" dotado de autonomia própria, introduzindo uma dimensão 

performativa da recepção. 

Goffman (1985), por intermédio, de seu instrumental teórico, nos possibilita 

compreender as instâncias de negociação entre diretor e personagem, como também, a dinâmica 

entre os papeis sociais e a face171 (auto-imagem) das personagens. De sorte que, no modo 

performático do documentário, a “subjetividade social une o geral ao particular, o individual ao 

coletivo, o político ao pessoal”, em que a dimensão expressiva “se estende para abarcar uma 

forma de reação subjetiva social ou compartilhada” (NICHOLS, 2008, p. 171). 

Por fim, Mariana Baltar (2007) nos mostra como a teoria goffmaniana resolve um "nó 

teórico" no que diz respeito a personagem documentária e o estatuto de legitimidade do 

documentário. Por pensar em termos de sinceridade ou cinismo, em vez de falso e verdadeiro, 

Goffman (1985) abriu precedentes para que compreendamos a atuação/representação da 

personagem no documentário (a partir do conceito de face-work172) também nesses termos. 

Assim, sincera ou cínica, a representação da personagem no documentário não pode ser tratada 

como a representação de um ator de teatro por exemplo. Nossa personagem encena variados 

papéis de si mesma, e sua representação ou performance, é apenas o seu meio de interação na 

situação do filme. A encenação é sempre verdadeira. 

 

Considerações Finais 

Uma arte que busca para si a prerrogativa do real, de maneira alguma, poderia se 

distanciar da complexidade da qual o real faz parte. Assim, o documentário é um campo de 

estudo onde há muito a ser cultivado. As questões não se encerram, e a cada dia, os 

documentaristas reinventam o documentário. A busca pelo real, o fascínio que ele nos provoca 

é inesgotável. Como diria Comolli, o real é aquilo que sempre nos escapa. Para compreender a 

complexidade do documentário, como foi visto, é fundamental discuti-lo pela perspectiva da 

representação e reconhecê-lo como tal. Compreender, também, em que medida a representação 

do/no documentário se distingue de outros modos de representar. Acompanhamos, ainda, o 

pensamento de Erving Goffman, segundo o qual, a dinâmica de nossas interações sociais pode 

                                                 
171 “Face é uma imagem do eu delineada em termos de aprovação dos atributos sociais – podendo ser uma imagem 

que outros possam compartilhar, quando, por exemplo, o sujeito mostra-se de uma boa maneira” (GOFFMAN, 

1967 apud BALTAR 2007, p.30). 
172Refere-se ao trabalho de "manutenção dessa face, ou auto-imagem, pelos sujeitos na interação intersubjetiva" 

(GOFFMAN 1967 apud BALTAR 2007, p.30) 
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ser interpretada analogicamente à representação que os atores atuam no teatro. E chegamos à 

performance e seus desdobramentos para ver mais de perto como "funcionam" as personagens, 

passando, pelo encontro, a câmera, a montagem e a tela. Vimos que a experiência do cinema 

traz novas temporalidades, novas corporeidades. Possibilita escavar no eu nossas 

individualidades a e nos permite outras formas de se colocar e se perceber no mundo. Talvez o 

impulso principal do documentário seja o da busca pela alteridade, ela que precisa tornar-se 

personagem para habitar o filme. 
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Resumo 

Entende-se que o ser humano, enquanto animal social e político, percebe-se como tal a partir 

de sua relação com o outro, com isso, discute-se a influência da mídia nessa construção, afinal, 

ela é uma das mais importantes instituições que promove a visibilidade da pessoa e o 

compartilhamento de uma memória na atualidade. Estar representado midiaticamente significa 

estar inserido em um espaço de reconhecimento público; é, portanto, um dos fatores que implica 

no reconhecimento da pessoa como sujeito de direito. Este artigo propõe-se a discutir a função 

social da mídia, que se mostra no dever de promover a visibilidade dos grupos historicamente 

marginalizados. Conclui-se daí a necessidade de se garantir o direito de ser visto a todos como 

forma  de legitimar sujeitos e quebrar preconceitos.  

 

Palavras-chave: Visibilidade; Representatividade; Mídia; Sujeito de Direito.  

 

 

Introdução 

Objetiva-se no presente artigo a reflexão a respeito da formação do conceito de sujeito de 

direito e qual o papel da memória social nessa construção. Entende-se a mídia como um possível 

agente legitimador, responsável pela construção de uma sociedade com menos estigmas e 

estereótipos, ou seja, implica-se à mídia uma função social. Para tal entendimento, exige-se 

uma operação de alteridade que se mostra relevante devido ao fato de o ser humano entender a 

si mesmo a partir da sua relação com um outro.  

Esse tema mostra-se relevante na atualidade porque os meios de comunicação têm 

contribuído para a naturalização de preconceitos e a perpetuação de estigmas no cenário 

nacional. Isto se dá quando a mídia de massa retrata personagens negras apenas como 

delinquentes, mulheres de forma hiperssexualizada e homossexuais de comicamente.  

Tal estudo se baseia na reflexão de teóricos como Hannah Arendt (2005) e Paul Ricoeur 

(2008) no que diz respeito à condição humana e o entendimento da pessoa como sujeito de 

direito; no pensamento de François Ost (2007) quanto à construção narrativa da memória e a 

subjetividade da história. Também usar-se-á dos estudos de Erving Goffman (1993), sociólogo 

                                                 
173   Trabalho apresentado no GT9 – Interfaces Comunicacionais do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 

174  Graduando em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista de iniciação científica pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). almeidadealvarenga@gmail.com 
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fundamental para se entender o porquê dos estereótipos na sociedade. Busca-se, aqui, legitimar 

os grupos sócias oprimidos a partir do direito à visibilidade, garantindo a essas pessoas 

historicamente estigmatizadas seu direito à comunicação.  

 

A construção narrativa do conceito de sujeito de direito  

É possível falar em alteridade quando há a capacidade de se colocar na situação do outro, 

e isso só se dá com o reconhecimento deste um sujeito e não como um simples objeto.  

Numa de suas conferências, o filósofo francês Paul Ricoeur procurou identificar quem é 

este sujeito de direito, isto é, aquela pessoa à qual é possível atribuir uma ação, e que pode 

caracterizá-la como uma ação boa ou má. Para além dessa capacidade de atribuição, ainda, esse 

ser humano capaz deve estar imerso num corpo político, afinal “o sujeito conhece-se a si mesmo 

através dos signos depositados na memória e nas grandes tradições literárias” (TARREGA; 

CORREA, 2001) e não diretamente; trata-se de um processo reflexivo, que só se dá em um 

contexto público e comunitário.  

Hannah Arendt, com a mesma visão institucional do conceito de sujeito de direito, 

considera que a presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos é o que “nos 

garante a realidade do mundo e de nós mesmos” (2005, p.60). Consolida-se, deste modo, que o 

entendimento que o indivíduo tem de si mesmo é reflexivo e carece do outro para se firmar. A 

isso, Ricoeur chama de “estrutura dialógica e institucional do sujeito de direito” (RICOEUR, 

2008, p. 25).  

Oportuno é citar o estudo de François Ost, filósofo que na sua obra O tempo do direito, 

tratou da importância da memória na construção narrativa da história. Para ele, o passado é 

composto, isto é, ele se escreve a partir do presente. Lembrar não é uma atividade passiva, mas 

de criação. É um exercício ativo, afinal sempre implica em fazer uma triagem do que lembrar 

e, portanto, do que esquecer.  

Pode-se imaginar que a memória seja algo individual, já que muitas vezes nos lembramos 

de coisas bastante íntimas. No entanto, não o é. Trata-se, de fato, de uma construção coletiva. 

Ainda que nossas lembranças sejam pessoais, elas só “conseguem exprimir-se no seio da 

tradição” (OST, 2007, p. 59). Para compreender uma história, portanto, há que se perceber que 

ela é contada a partir de quem detém o locus narrativo, e daí percebe-se que não se pode falar 

em impessoalidade na narrativa, e no lugar disso, se fala em subjetividade histórica.  

Para Ost, cabe ao Direito a função de “guardião da memória social” (OST, 2007, p. 52), 

tal implicação pode parecer bastante abstrata numa primeira análise. Torna-se mais palpável, 
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contudo, se se pensar na política do “lembrar para não repetir” abordada pela Alemanha no pós 

Segunda Guerra Mundial. Aleida Assman, estudiosa alemã do assunto, explica em uma 

entrevista concedida à Revista da Unicamp que “definimo-nos a partir do que lembramos e 

esquecemos juntos”.  

 

As ações afirmativas 

Nesse contexto de manutenção da memória coletiva, surgem as ações afirmativas, 

políticas focais que destinam recursos a grupos discriminados, vitimados pela exclusão social, 

o que permite ao Estado contemporâneo “quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em 

que se desigualam” (BARBOSA, 1999, p. 26) consagrando a igualdade material, conforme bem 

disse o saudoso Rui Barbosa em sua Oração aos moços.  

 O objetivo das ações afirmativas é eliminar as desigualdades sociais por meio de políticas 

que permitem uma maior participação dos grupos sociais excluídos na educação, no emprego, 

na saúde e na mídia. E sua justificativa vai muito além do suposto “pagamento de uma dívida 

histórica”, elas procuram, de fato, dar a todos os homens condições iguais de garantir sua 

humanidade.  

Volta-se aqui ao pensamento de Hannah Arendt que considera como um dos requisitos 

da condição humana estar inserido em um corpo político, ou seja, ter a possibilidade de se 

expressar por meio da ação e do discurso. Para ela, “estar isolado é estar privado da capacidade 

de agir” (ARENDT, 2005, p. 201). O homem que não se dá a conhecer, ela explica, é como se 

não existisse.  

A possibilidade de ação consiste na condição humana da pluralidade. Somos todos 

humanos, mas não somos todos iguais e a ação corresponde a capacidade da pessoa de 

comunicar a si mesmo, nas suas diferenças, ocorre a partir da ação e do discurso. Esses podem 

ser caracterizados como  

 

os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não 

como meros objetos mas enquanto homens. Esta manifestação, em 

contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se 

de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de 

ser humano. Isto não ocorre com nenhuma outra atividade da vita activa. Os 

homens podem perfeitamente viver sem trabalhar, obrigando a outros a 

trabalhar para eles; […] Por outro lado a vida sem discurso e sem ação – único 

modo de vida que há sincera renúncia de toda vaidade e aparência na acepção 

bíblica da palavra – está literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma 

vida humana, uma vez que já não é vivida entre os homens. (ARENDT, 2005, 

P. 189) 
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Ou seja, é com a ação e o discurso que as pessoas mostram quem são e aparecem ao 

mundo, podendo-se então falar em alteridade. É nesse aspecto que se mostra importante falar 

das ações afirmativas para além do pagamento de uma dívida histórica, mas para a realização 

das potencialidades humanas. E é tarefa da política propiciar a convivência entre diferentes, 

“pois, se não fossem diferentes, não haveria necessidade do discurso e da ação” (SILVA, 2009, 

P. 41). O que remonta à questão do âmbito político como palco de legitimação social, a partir 

da ideia de estrutura institucional do sujeito de direito de Paul Ricoeur. Tal conceito muito se 

assemelha à concepção, criada pelo sociólogo Jürgen Habermas, de esfera pública. Para ele, 

essa representa um espaço de reconhecimento público, um lugar de representação social. Ele 

esclarece que podemos descrevê-la como uma “rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomada de posição e opiniões” (HABERMAS, 1997, p. 92).  

 

Mídia como agente legitimador 

Tal conceito surge a partir da ideia de que o ser humano precisa de um lugar para ser 

visto e expressar sua opinião. Segundo Dominique Wolton, o espaço público contemporâneo 

pode ser chamado de “espaço público mediático” (WOLTON, 2003, p. 215), de modo que só é 

viável a luta pelo reconhecimento e pela visibilidade se se reconhecer à mídia sua função social 

como agente legitimador. A luta por legitimidade dá-se muitas vezes no espaço simbólico da 

mídia. Nas palavras de Rousiley Maia, “a visibilidade por esta promovida pode capacitar 

indivíduos, no contexto prático da vida cotidiana, a articular e tematizar questões novas e 

imprevistas e relevantes” (MAIA,1998, p. 139). Implica-se, então, à mídia um “papel ativo de 

promover movimentos de transformação social” (FERNANDES, 2000), como assinala Adélia 

Barroso Fernandes, na Revista Geraes, deixando de considerá-la somente como um reflexo da 

vida cotidiana.  

Nessa busca por promover transformação social, surgem dispositivos legais que 

procuram garantir a igualdade material. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 

2010), por exemplo, dispõe sobre a presença de negros na mídia, seja por meio de novelas ou 

por campanhas publicitárias. A título de exemplo:  

 

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a 

herança cultural e a participação da população negra na história do País. 

Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas 

emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a 

prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos 
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negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, 

ideológica, étnica ou artística. 

 

Seu artigo 46 ainda dispõe que os órgãos e entidades da administração pública federal 

direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 

federais são os responsáveis por incluírem nos seus contratos, de realização de filmes, 

programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário, cláusulas de participação de 

artistas negros. Autor do projeto de lei, o senador Paulo Paim implica à mídia um “papel 

educativo, formador, […] um instrumento vital na política de combate ao racismo e ao 

preoconceito” (PAIM, 2005)  

Atualmente, a luta por legitimação se dá no espaço da linguagem. Deve-se pensar a mídia 

como um espaço único de tomada de decisões, e não apenas como um meio de entretenimento, 

afinal ela carrega nela mesma várias ideologias de grande impacto sobre a massa social. 

Michèle Matellart explica que “a televisão é uma instituição social e não um meio tecnológico 

autônomo”175 (MATELLART, 1982, p. 7, tradução nossa).  

Existe, contudo, um duplo aspecto no que diz respeito à mídia. Afinal, ainda que se 

considere sua função social como agente legitimador o que se tem no plano fático é uma 

instituição que perpetua e potencializa preconceitos, reforçando estigmas e estereótipos. Ruiz 

Galvez pondera:  

 

mesmo que a discriminação explícita esteja jurídicamente proibida e 

rechaçada socialmente, as pessoas dos grupos oprimidos continuam sendo 

objetos de estereótipos, preconceitos e atitudes frequentemente inconscientes, 

que estão presentes nas instituições e em quem toma as decisões” (GALVEZ, 

2003, p. 158, tradução nossa) 176 

 

Militantes que enfrentam esse “preconceito velado” veem na arte uma forma de 

conscientizar. Afinal, trata-se da palavra em si e é pela palavra que é possível expor situações 

e cobrar melhorias. Compreende-se melhor essa relação sobre mídia e sociedade estudando-se 

o termo “mediação”. Trata-se, como ensina Maria Lopes de “um processo estruturante que 

configura e reconfigura tanto a interação dos membros da audiência com os  meios, como a 

criação por parte deles dos sentidos de interação (LOPES. 2002, p. 40). O que mostra que a 

                                                 
175  No original: “la televisión es una institución social y no un medio tecnológico autónomo”; 

176  No original: “aunque la discriminación explícita está juridicamente prohibida y es rechazada socialmente, 

las personas de los grupos oprimidos (mujeres, personsas de côo, discapacitados, etc.) siguen siendo objeto de 

estereotipos, prejuicios y acctitudes a menudo inconscientes, que está em las instituciones y em quienes toman las 

decisiones” 
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relação entre mídia e público é pungente, e influencia na construção da identidade étnica, 

reforçando o sentimento de pertencimento.  

Uma mídia apelativa que reforça estereótipos e preconceitos de qualquer espécie 

caminha em direção oposta ao Estado de Direito, e se mostra como um problema sensível à 

processo democrático, já que ele só é possível respeitando todos os cidadãos igualmente e 

garantindo a todos opinião esclarecida sobre os temas que dizem respeito à própria democracia. 

O estereótipo, na sua própria etimologia, indica algo que não pode se modificar: deriva do grego 

steréos (sólido) + topos (molde, marca). Indica algo, portanto, que busca impedir a flexibilidade 

de pensamento ou expressão de uma realidade (ou alteridade), visando manter as relações de 

poder, desigualdade e exploração.  

Estereótipos são principalmente danosos a uma sociedade pois reduzem toda a variedade 

de características de um povo a alguns atributos somente, o que encoraja um conhecimento raso 

sobre o outro, contentando-se com o senso comum. Eles criam os chamados estigmas, 

conceituados por Erving Goffman como “atributos indesejados” (GOFFMAN, 1993, p.13)  que 

provocam uma relação impessoal com o Outro, transformando-o no “diferente”, num objeto e 

não num sujeito de direito. E isso tudo é aceito pelo senso comum, que naturaliza esses 

preconceitos.  

A preocupação com o estar representado não é puramente uma questão de se ver na 

mídia, porém de se ver reconhecido dignamente. Por isso, Ana Veloso fala sobre a 

democratização dos meios de comunicação, demonstrando o preconceito presente na televisão. 

Ela lembra que os debates sobre a mídia foram intensificados pelo movimentos feministas que 

“passaram a sistematicamente criticar os órgãos de imprensa por fazer uma leitura equivocada 

das propostas feministas e difundir o machismo” (VELOSO, 2007, p.10).  

Quando se fala na participação do negro nas telenovelas e demais mídias, está se falando, 

nos próprios preconceitos do brasileiro. Solange Martins Couceiro de Lima, da Universidade 

de São Paulo, estudou profundamente sobre o tema em questão, realizando a pesquisa sobre “A 

Identidade da Personagem Negra na Telenovela Brasileira”, na qual é possível perceber que a 

televisão tem contribuído para reforçar o senso comum do negro como uma pessoa humilde, 

em condição subalterna, com pouca instrução, educação e com alto grau de sexualidade e 

delinquência. Nas palavras dela:  

 

Embora, como é óbvio, não se espere resolver as questões raciais da sociedade 

brasileira discutindo-as na telenovela ou na televisão, propostas bem 

encaminhadas e planejadas, incluindo o tema nesses veículos, poderiam 
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contribuir para o debate e esclarecimento. Como já foi dito acima, se a 

telenovela não altera comportamentos de forma direta, ela pode ensejar a 

reflexão da sociedade através dos vários canais da mídia em que ela circula.  

Os limites entre ficção e realidade não têm fronteiras definidas, o diálogo entre 

essas duas instâncias é uma constante, as interferências, mútuas, daí porque as 

produções ficcionais que se propuserem a trabalhar com a questão racial 

precisam dialogar com a realidade e trabalhar a ficção de modo convincente 

e, sobretudo, honesto e digno (LIMA, 2001, p.99). 

 

A discussão a respeito da qualidade emancipadora dos meios de comunicação é válida 

para qualquer grupo social discriminado. Mulheres ainda são vistas nas telenovelas de maneira 

frágil e romantizada; os homossexuais raramente ocupam papéis que não tenham algum fundo 

cômico e o ator negro encontra muita dificuldade em apresentar uma personagem que não tenha 

baixa escolaridade e alto grau de sensualidade. Precisa-se pensar a mídia como um agente 

legitimador de sujeitos.  

 

Conclusão 

Por todo o exposto, percebe-se o importante papel da mídia na construção narrativa do 

sujeito de direito. Esse percebe nela a possibilidade de consolidar e tornar público o seu 

discurso. Portanto, faz-se necessário repensar a forma que ocorre a representação midiática no 

Brasil, principalmente a dos grupos sociais mais oprimidos. Verifica-se que os programas 

televisivos não retratam adequadamente a realidade negra, feminina, ou homossexual. Ao 

contrário: eles reforçam estereótipos e estigmas já presentes no imaginário social.  

Tais grupos não podem mais ser invisibilizados pela mídia de massa e o preconceito 

não pode ser mais naturalizado pelo senso comum, por isso, deve-se implicar à mídia função 

social de agente legitimador dos grupos sociais e conscientizador da população. Para essa 

possível democratização da esfera pública deve-se considerar o papel dos meios de 

comunicação à luz da Constituição Federal que tem como primado a dignidade da pessoa 

humana, e busca construir uma sociedade fraterna e sem os estigmas que segregam e 

invisibilizam os grupos sociais que se afastam da hegemonia social vigente.  
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Christian Gonzatti178 

Francielle Esmitiz179 

Vanessa Scopel180 

 

 

Resumo 

Visando demonstrar como os ciberacontecimentos motorizam anúncios publicitários em sites 

de redes sociais, partimos de uma construção teórica em torno dos termos: ciberacontecimento 

e publicidade e propaganda. Depois, discutimos as questões de gênero e sexualidade, 

contextualizando-as a partir de Preciado (2014) para, assim, ilustrar, através de casos, as 

potencialidades que surgem da articulação destas questões com os ciberacontecimentos e a 

publicidade e propaganda, como a visibilidade e consequente representatividade, em níveis de 

debate social, dos gays, lésbicas e dos gêneros e sexualidades diversas.  

 

Palavras-chave: ciberacontecimento; gênero; sexualidade; publicidade e propaganda; redes 

sociais.  

 

 

Introdução 

O artigo busca debater as articulações entre ciberacontecimentos (HENN, 2014), 

publicidade e propaganda (GABRIEL, 2010; KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2010; 

LUPETTI, 2011) e questões de gênero e sexualidade (PRECIADO, 2014), analisando como as 

marcas desenvolvem anúncios em sites de redes sociais que dialogam com estas 

especificidades. Focamos mais em percepções e construções empíricas do que em 

contextualizações teóricas, pois assim, foi possível trazermos as análises construídas no grupo 

de pesquisa LIC, Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, no qual estamos 

inseridos. 

A primeira parte do artigo traz um resumo direto e que não demonstra todas as 

complexidades dos ciberacontecimentos, mas esclarece as diferenciações que eles apresentam 

                                                 
177 Trabalho apresentado no GT 10- Narrativas Midiáticas e Consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura. 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
178 Graduando em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, pela Unisinos. Bolsista de Iniciação Científica 
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dos acontecimentos jornalísticos convencionais, contextualizando a convergência (JENKINS, 

2008), o espalhamento (JENKINS, FORD, GREEN, 2014) e outras colocações que possibilitam 

refletir sobre o nosso objetivo. Em seguida, é apresentado como funcionam os anúncios 

publicitários em sites de redes sociais (RECUERO, 2009) para, então, dialogar sobre questões 

de gênero e sexualidade e como elas impulsionam ciberacontecimentos e anúncios 

publicitários.  

Para responder ao objetivo, trouxemos os casos que consideramos de maior relevância, 

dentro do que propomos, pesquisados no LIC. Na cronologia em que foram analisados, são 

trazidos os seguintes ciberacontecimentos: o beijo lésbico da novela Em Família, o 

menino/menina Brendan Jordan, a polêmica inaugurada por um anúncio da Skol, o anúncio de 

Dia dos Namorados da marca “O Boticário” e a legalização do casamento gay em todos os 

estados estadunidenses. A partir dos casos trazidos no artigo, podemos visualizar a importância 

mercadológica que os ciberacontecimentos, em especial os que conversam com questões de 

gênero e sexualidade, tem para a publicidade e propaganda.   

 

Ciberacontecimentos 

Os ciberacontecimentos (HENN, 2014) apresentam construções complexas e 

inspirações teóricas de diversos campos, no entanto, aqui, achamos necessária uma 

contextualização resumida do que seriam estes acontecimentos e de como eles reverberam nos 

espaços digitais e físicos, afim de podermos trazer mais exemplos práticos a respeito dos 

conceitos trazidos para discussão. Ainda assim, vamos explicar o nosso entendimento sobre o 

conceito que embasa este artigo. 

Existem três dimensões que tornam propícias a elaboração de um a ciberacontecimento: 

as transnarrativas e a hipermídia, construídas por diversos atores sociais; a reverberação, ou o 

espalhamento, que passa a construir as narrativas em torno de determinado acontecimento; e a 

eclosão de outras formas de acontecimento que se formam em cenários de conexões altamente 

sistêmicas (HENN, 2014, p. 17). No nível transnarrativo, entra em cena a convergência 

(JENKINS, 2008), que propicia desdobramentos diversos, fazendo com que vários meios 

interajam entre si. Por exemplo: um jogo de vídeo-game que ganha novas narrativas no Twitter 

e no Facebook, além de um filme que amplia a história. Com a hipermídia (SANTAELLA, 

2013), entram em cena os meios que trazem mais do que uma funcionalidade: misturam-se 
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textos, vídeos, imagens, etc. O espalhamento181 (JENKINS, FORD, GREEN, 2014) que seria, 

em totalidade, o compartilhamento e a circulação que determinado conteúdo desenvolve na web 

através de atores sociais, ganha destaque na construção dos ciberacontecimentos, pois é, através 

dele, que a visibilidade (RECUERO, 2009) dá destaque para os mais variados assuntos, que se 

legitimam através de sistemas complexos e passam a motorizar pautas jornalísticas.  

Os ciberacontecimentos seriam, então, resumidamente, acontecimentos tramados em 

sites de redes sociais (RECUERO, 2009). Desta constatação, e dos entendimentos das três 

dimensões que propiciam a construção (e espalhamento) de determinado ciberacontecimento, 

é possível partir para um entendimento semiótico a respeito destes acontecimentos específicos. 

É na semiosfera (LOTMAN, 1996), que seria um mundo em nível sígnico, que o objeto 

(acontecimento) é transformando em signo e ganha interpretações por atores sociais e pelo 

jornalismo, criando, assim, mais signos, constituindo, assim, uma parte desse universo 

semiosférico. Ao movimento dos signos na semiosfera, dá-se o nome de semiose, que é vista, 

então, como os sentidos em torno de determinado ciberacontecimento, construídos através da 

ação dos signos (HENN, 2014). O meme (DAWKINS, 2009), unidade de reprodução cultural, 

também ganha destaque nesse cenário, pois é através dele que os sentidos desenvolvem-se em 

contexto cultural e social. Da tentativa de explicarmos um cenário complexo, com efetividade, 

sem grande aprofundamento, partimos para a explicação do trabalho mais empírico 

desenvolvido para o grupo de pesquisa no qual estamos inseridos.  

A técnica de análise do LIC, denominada como construção de sentidos em redes digitais 

(HENN, 2014), ainda encontra-se em desenvolvimento. Na atual instância, ela possui 

inspiração nas metodologias de pesquisas qualitativas e quantitativas na internet (FRAGOSO, 

RECUERO, AMARAL, 2013). Nos casos analisados, parte-se da construção de uma amostra 

significativa, mas que não entre em redundância. Os dados são coletados através de printscreen 

e armazenados em pastas para, posteriormente, passarem por uma análise de sentidos que busca 

entender os desdobramentos em torno de determinado objeto. Através desse caráter 

metodológico, que parte de uma pesquisa exploratória (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 

2013), percebemos as articulações que serão detalhadas daqui em diante e que, mais 

profundamente, acabaram inspirando a construção dos nossos trabalhos de conclusão de curso.  

 

 

                                                 
181 O conceito aparece no livro traduzido para o português como propagação, no entanto, optamos por usar o termo 

que conversa melhor com a versão original e com as ideias trazidas pelos autores.  
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Publicidade e propaganda em sites de redes sociais 

Atualmente, segundo pesquisas do IBGE182, mais de metade dos brasileiros tem acesso 

à internet através de dispositivos digitais móveis e, com a disseminação dos smartphones e 

tablets, os sites de redes sociais vêm ganhando mais usuários, impulsionando as marcas a 

estarem presentes nestes espaços de cibersociabilidade (SANTAELLA, 2013) a fim de, através 

de perfis e anúncios, conversarem com os seus públicos.    

Redes sociais são formadas por atores – pessoas, grupos, organizações – e suas 

conexões. As conexões entre os atores, através destas ferramentas, possibilitam a expressão, 

interação e a socialização (RECUERO, 2009), podendo modificar a sociedade através de 

diversas processualidades. Em relação a publicidade, os principais sites de redes sociais 

possibilitam, através de um sistema próprio, a inserção de anúncios na plataforma. Entre as 

mais utilizadas, o Facebook183, por exemplo, oferece aos usuários que possuem fanpages, 

páginas que funcionam como comunidades, a criação de anúncios através do Facebook Ads. 

Nesta plataforma, é possível inserir o valor que será investido a cada dia, direcionar o anúncio 

para o público-alvo184, escolher a posição do anúncio no site, tudo a partir dos objetivos pré-

estabelecidos pelo anunciante.  

Não buscamos, aqui, um aprofundamento em torno dos termos publicidade e 

propaganda. A discussão terminológica entre publicidade e propaganda é desenvolvida por 

autores como Kotler,  Kartajaya e Setiawan (2010), Lupetti (2009) e Gabriel (2010),  mas nossa 

prioridade é entender como os ciberacontecimentos interferem na construção de anúncios e 

ações de venda nos sites de redes sociais Como aponta Breton (1999, p. 67), as mensagens 

publicitárias utilizam muito mais do que palavras para persuadir, imagens e estetização da 

mensagem aparecem como ferramenta para torná-las confiáveis. No que se refere a articulação 

dos ciberacontecimentos e da publicidade e propaganda, são muitos os casos: o caso em torno 

do Rei do Camarote185, a selfie do Oscar 2014, a mais recente polêmica entre o Burger King e 

o McDonalds186. Optamos, devido a diversidade de casos e novas potenicialidades de sentidos, 

trazer um resumo das pesquisas  que desenvolvemos no LIC a fim de contribuir para o projeto 

                                                 
182 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150429_divulgacao_pnad_ibge_lgb 
183 Fonte: http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/ 
184 As informações são fornecidas pelos próprios usuários, que a partir da sua atividade na internet, encaixam-se 

nos públicos e recebem os anúncios em suas timelines. 
185 Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/11/04/voce-ja-ouviu-falar-do-rei-

do-camarote-entenda-por-que-ele-esta-bombando-na-web.htm Acesso: 26.set.2015 
186Mais informações: http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/09/sem-mcdonalds-burger-

king-estende-convite-giraffas-e-outros.html Acesso: 26.set.2015 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150429_divulgacao_pnad_ibge_lgb
http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/11/04/voce-ja-ouviu-falar-do-rei-do-camarote-entenda-por-que-ele-esta-bombando-na-web.htm
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2013/11/04/voce-ja-ouviu-falar-do-rei-do-camarote-entenda-por-que-ele-esta-bombando-na-web.htm
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/09/sem-mcdonalds-burger-king-estende-convite-giraffas-e-outros.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/09/sem-mcdonalds-burger-king-estende-convite-giraffas-e-outros.html
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“Produção de acontecimentos nas redes sociais: ciberacontecimentos, gênero e 

homofobia”(HENN, 2015).  

 

Ciberacontecimentos e publicidade e propaganda: uma perspectiva dos estudos de 

gênero e sexualidade 

Os estudos de gênero e sexualidade apresentam uma série de perspectivas e 

possibilidades, dos campos da filosofia até às ciências biológicas. Reconhecendo essa riqueza 

de possibilidades, partimos de uma visão não aprofundada a partir de Beatriz Preciado que, 

como coloca a introdução do livro em que nos baseamos, fez com a filosofia o mesmo que o 

rap e o funk fizeram com a música (PRECIADO, 2014, p.9): diversificou, desestruturou, trouxe 

novas percepções.  

Preciado (2014) parte da colocação, alinhada as ideias de Simone de Beauvoir, de que 

os gêneros são construídos socialmente e de que as sexualidades, a partir de Foucault, sofrem 

uma série de controles a partir dos poderes e saberes. Através desses aspectos, a sociedade 

encontra-se em uma lógica binária de “ou se é isso ou se é aquilo”, o que pode ser visto como 

uma crítica a várias teorias do gênero, o que não é nosso foco aqui. O que nos interessa é a 

ruptura que estes corpos fora de uma matriz heterossexual (gays, lésbicas, travestis, 

transgêneros, etc.) vão gerar nos sites de redes sociais, devido, principalmente, mas não 

somente, a ataques de homofobia (ou transfobia, lesbofobia, etc.), que seria a violência física 

ou psicológica contra uma pessoa homossexual , motorizando ciberacontecimentos.  

 O projeto atual do LIC pretende analisar casos envolvendo acontecimentos que 

contenham manifestações de homofobia, estando relacionados a outras colocações do gênero e 

da sexualidade, confrontadas com reações articuladas em rede. Emergem, portanto, entre os 

anos de 2014 e 2015, uma série de movimentos monitorados que trazem, não só estas 

processualidades pretendidas, mas uma articulação com a publicidade e propaganda que 

motoriza (e é motorizada por) ciberacontecimentos. Partimos agora para a apresentação de 

alguns destes casos, tendo como foco os anúncios impulsionados por eles.   

 

Caso Clarina 

De fevereiro a julho de 2014 foi ao ar na Rede Globo a novela Em Família. Um dos 

destaques da trama era o relacionamento lésbico vivido pelas personagens Clara e Marina. O 

casal ganhou visibilidade nas redes digitais, dando origem ao shipp187 (AMARAL, ROSANA, 

                                                 
187 Shippar um casal é torcer para que ele fique junto em algum contexto midiático ou social.  
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MONTEIRO, 2014), prática adotada, geralmente, por fandoms - subcultura de fãs caracterizada 

pela amizade entre os que possuem os mesmos interesses (JENKINS, 2008) - Clarina (junção 

dos nomes das personagens). Durante mais de cinco meses de novela essa base de fãs - também 

constituída por pessoas de outras nacionalidades – empenhava-se em comentar e promover o 

casal na web - no site da novela188, na lista dos 20 vídeos mais assistidos, todos são 

protagonizados pelo casal. Foram diversas páginas criadas no Facebook e Twitter e diversos 

vídeos em sites, como YouTube e Vimeo.  

O momento de maior repercussão do relacionamento entre Clara e Marina foi o primeiro 

beijo. Assim como havia acontecido na novela Amor à Vida, com o beijo gay de Félix e Niko, 

foi criada uma grande expectativa em torno do beijo lésbico. O assunto ganhou as redes sociais 

digitais com inúmeras publicações, motorizando uma rica diversidade de sentidos. Através do 

material coletado pelo LIC no Twitter, através da tag BeijoClarinaVencendoOPreconceito, 

pode-se observar o apoio ao beijo e a luta contra o preconceito na rede (a partir de buscas por 

outros termos, era possível perceber a disputa entre as “fobias”, lesbofobia, homofobia, etc, e o 

termo coletado na pesquisa exploratória)  tornar-se um dos assuntos mais comentados da 

plataforma. 

Com o beijo lésbico centralizando os debates na web, algumas marcas apropriaram-se 

do tema como forma de desenvolver visibilidade e interagir com seus públicos nas redes sociais 

digitais. Foi o caso do Magnum, por exemplo, produto da Kibon, que, através de um anúncio 

em sua página do Facebook, apresentou um discurso contra o preconceito. 

 

Fig. 1 – Anúncio da Magnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: amostra construída na pesquisa exploratória do LIC. 

 

                                                 
188 Fonte: http://gshow.globo.com/novelas/em-familia Acesso: 16 set. 15  
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Brendan Jordan 

O Menino Diva, apelido concebido por portais de notícias e atores sociais para Brendan 

Jordan, surgiu em outubro de 2014 através de um vídeo189 em que aparece dançando a 

coreografia de Applause, música de Lady Gaga. Ele tornou-se um meme, entendido, aqui, 

segundo Dawkins (2009), que apresenta o meme como uma unidade de reprodução cultural, 

assim como o gene é um replicador das informações genéticas, que se espalhou pelos sites de 

redes sociais. Em poucos meses, Brendan conquistou notável visibilidade, passou a frequentar 

programas, interagir com outros fãs e um, ainda que acabe ficando em segundo plano, ativismo 

na luta pelos direitos igualitários para a comunidade LGBT.  

É importante, no primeiro momento, notar a importância da convergência (JENKINS, 

2008) e o seu papel determinante para espalhamento da imagem construída por Brendan Jordan. 

Ao dançar diante das câmeras de um telejornal que noticiava, ao vivo, o lançamento de um 

novo shopping center em Las Vegas, a sua imagem foi capturada através de um dispositivo 

digital e compartilhada na plataforma YouTube. A partir daí, foi desenvolvendo-se um rastro 

de semioses, pensadas aqui, segundo a proposta de Henn (2014), que entende a semiose como 

o objeto transformado em signos que são usados para narrar o acontecimento através de 

enquadramentos jornalísticos e espalhamento (JENKINS, FORD, GREEN, 2014) por atores 

sociais. Brendan Jordan inaugura, então, uma série de processualidades que ganham 

legitimidade através do jornalismo, por isso pode ser entendido pela perspectiva do 

ciberacontecimento. Em resumo, o vídeo é espalhado por sites de redes sociais, desenvolvendo 

semioses que impulsionam pautas jornalísticas, assim, o capital relacional agregado ao Menino 

Diva o constrói como webcelebridade (CORNUTTI, 2015), uma pessoa que se torna famosa 

através da web. No âmbito da experiência o acontecimento vai individualizando-se (QUÉRÉ, 

2005); assim, o menino passa a desenvolver uma série de sentidos em redes digitais, 

articulando-se com questões de gênero e sexualidade e publicidade e propaganda.  

Em uma pesquisa dentro do campo de estudos do LIC, constatou-se, através da análise 

de publicações no Twitter que os principais sentidos inaugurados em torno de Brendan Jordan 

apresentam-se em três categorias: divulgação de vídeos, links e matérias; incorporação do divar, 

na qual enquadram-se atores sociais que desenvolvem movimentos de construção identitária a 

partir da relação com o objeto: publicam que querem ser divas iguais a ele, querem ser amigos 

                                                 
189 Link para o vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=brV0i9KI7_Q. Acesso: 16 set. 15 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brV0i9KI7_Q
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dele, que o invejam; e corrompimento, que engloba publicações de antifãs190, como os Katycats, 

e o uso de expressões que deterioram Brendan, como denomina-lo uma “coisa”. Todo o campo 

problemático (QUÉRÉ, 2005) que emerge do(s) ciberacontecimento(s) em torno de Brendan 

Jordan, desenvolveu uma visibilidade que acabou sendo atrativa, também, para a publicidade e 

propaganda de duas marcas: Chilli Beans e American Apparel.  

A promoção de vendas desenvolvida pela Chilli Beans, uma marca de acessórios de 

óculos e relógios, mostrou-se mais discreta, em questões de alcance de público e espalhamento, 

mas traz apontamentos relevantes para questões de gênero e sexualidade. A marca publicou 

vídeos de Brendan Jordan, e vice-versa, na tentativa de desenvolver visibilidade a partir das 

conexões de Brendan. Em uma das publicações no Vine, por exemplo, a legenda é a seguinte: 

A mini bee, criança vinhada born to arrazar Brendan Jordan declara todo o seu amor pela 

Chilli.We love u too! #brendanjordan #littlemonster191. 

A American Apparel, uma marca americana de roupas e acessórios já acusada de 

sexismo 192em seus anúncios, desenvolveu uma campanha em torno de Brendan Jordan: Meet 

Brendan. Nela, o menino diva pode expor toda a sua criatividade e o uso da moda para expressar 

a quebra de construções normativas em torno dos gêneros (LIPOVETSKY, 2009). Atualmente, 

Brendan revelou, através das redes sociais, ser uma pessoa com dois gêneros, o masculino e o 

feminino, motorizando, mais uma vez, pautas jornalísticas. 

 

Caso Skol 

Criada pela F/Nazca S&S, uma agência de propaganda, a campanha com a assinatura 

“Viva Redondo” - que, segundo a cervejaria, tinha como foco “aceitar os convites da vida e 

aproveitar os bons momentos” - expunha frases como “Esqueci o ‘não’ em casa” e “Topo antes 

de saber a pergunta”. 

No dia 11 de fevereiro de 2015, a publicitária Pri Ferrari postou na sua página do 

Facebook fotos que registravam a intervenção feita por ela e sua amiga, a jornalista Mila Alves, 

em um mobiliário urbano que trazia a frase “Esqueci o ‘não’ em casa”. As amigas 

acrescentaram, com fita isolante, “e trouxe o nunca”. Para a publicitária, a campanha passava 

                                                 
190 Um antifã apresenta-se como alguém que desenvolve uma contraidentificação com determinada celebridade, 

em performances de raiva e ódio na internet (FREIRE FILHO, 2013). Os fãs de Katy Perry, Katycats, passam a 

desenvolver movimentos de antifãs com Brendan Jordan, um Little Monster, fã de Lady Gaga, assumido. Isto 

porque as duas cantoras lançaram seus singles, músicas lançadas individualmente e com estratégias de marketing 

(LUPETTI, 2009) específicas, no mesmo período.  
191 Link: https://vine.co/v/OenpOMAWwgQ Acesso: 11/09/2015 
192 Fonte: http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/loja-americana-acusada-de-pornografia-com-

anuncio-de-minissaias-545222.html Acesso: 11/09/2015 

https://vine.co/v/OenpOMAWwgQ
http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/loja-americana-acusada-de-pornografia-com-anuncio-de-minissaias-545222.html
http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/loja-americana-acusada-de-pornografia-com-anuncio-de-minissaias-545222.html
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uma mensagem que “induzia a perda de controle”. Ainda na postagem ela destaca que o índice 

de estupro aumenta durante o carnaval e encerra o discurso com as hashtags #feminismo 

#respeito e #estuproNAO. 

 

Fig. 2 - Fotos publicadas por Pri Ferrari (direita) em seu perfil do Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fonte: amostra construída na pesquisa exploratória do LIC. 

 

A publicação193 teve quase 27 mil curtidas, mais de 8 mil compartilhamentos e 500 

comentários. Imediatamente espalhou-se pela internet, alcançando a lista dos assuntos mais 

comentados do Twitter e virando destaque nos principais portais de notícias da web. 

Impulsionou um debate em sites de redes sociais sobre questões como a cultura do estupro, o 

machismo, o feminismo e o politicamente correto. Entre os sentidos gerados através da 

interação dos atores sociais, podemos constatar a indignação com o discurso presente em 

campanhas que objetificam a mulher e estimulam o assédio, como o caso da Skol. Há, também, 

posicionamentos críticos em relação ao feminismo e, de maneira mais geral, às mulheres, piadas 

e brincadeiras com a marca também aparecem na semiosfera inaugurada pelo caso.  

 

Fig. 3 - Tweet 194contra o conteúdo da campanha 

 

   

 

 

 

Fonte: amostra construída na pesquisa exploratória do LIC. 

 

 

                                                 
193Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203399818310543&set=p.10203399818310543&type=1   

Acesso: 24/08/2015 
194 As Fig. 3 e Fig. 4 não tiveram os autores ocultados pois estavam disponibilizadas em modo público nos sites. 
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Fig. 4 – Comentário na publicação de Pri Ferrari no Facebook 

 

Fonte: amostra construída na pesquisa exploratória do LIC. 

 

A Ambev, companhia que produz a cerveja, entrou em contato com Pri Ferrari e emitiu 

um comunicado de esclarecimento destacando que repudia qualquer violência física e 

emocional e que, com o entendimento dúbio da mensagem, trocaria a comunicação das peças. 

O conteúdo foi substituído por mensagens como: “Quando um não quer, o outro vai dançar”, 

“Tomou bota? Vai atrás. Do trio” e “Não deu jogo? Tire seu time de campo”. No final dos 

novos anúncios, a assinatura: “Neste carnaval, respeite”.  

 

Caso O Boticário 

No dia 24 de maio de 2015, a O Boticário lançou um anúncio de 30 segundos, durante 

o intervalo do Fantástico, em horário nobre da Rede Globo, que acabou motorizando uma forte 

disputa de sentidos em sites de redes sociais. O vídeo promocional era parte da campanha de 

Dia dos Namorados da marca e mostrava três homens e três mulheres preparando-se para 

passarem a data juntos; a conclusão do vídeo traz a surpresa: há um casal gay, um casal lésbico 

e um casal heterossexual. Embora no vídeo os casais apenas se abracem, a melodia da música 

“Toda forma de amor", de Lulu Santos, ao fundo aliada ao período do ano emite a mensagem 

da diversidade.  Em menos de dez dias, o CONAR – Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária – recebeu mais de 20 denúncias do vídeo, com a justificativa 

de que ele desrespeitava a sociedade e a família. 

No Facebook, grupos conservadores convocaram seus seguidores a marcarem “não 

gostei” no canal do YouTube da “O Boticário”. O pastor Silas Malafaia, em um vídeo em seu 

canal, sugere um boicote à marca. Em contrapartida, um estudo195 elaborado pela SGC 

Conteúdo mostra que, apesar de no do Dia dos Namorados o comércio ter tido queda de 5% nas 

vendas, “O Boticário” cresceu 3% no mesmo período. O que conversa com o movimento em 

                                                 
195 Fonte: http://sgcconteudo.com.br/sgc-conteudo-no-infomoney-estudo-sobre-diversidade-nas-empresas/ 

Acesso: 26 set. 15 
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rede que, principalmente no Facebook, incitou a compra de produtos da empresa, não cedendo 

às investidas dos grupos evangélicos e fundamentalistas.  Em meio à discussão, surge, também, 

o Tumblr “Aproveita e Boicota Também”196, em que foram publicados anúncios de outras 

marcas que também trouxeram a diversidade como tema. 

No canal do YouTube da marca, nenhum outro vídeo alcançou a marca de visualizações 

do anúncio discutido em rede197. No Facebook, segue-se a mesma processualidade: a 

publicação198 do vídeo desenvolve um engajamento que só se aproxima de uma postagem do 

dia 12 de junho de 2015, também relacionada ao caso, na qual a marca reafirma o seu 

posicionamento declarando que “considera linda todas as formas de amor”. 

 

Fig. 5 – Declaração da O Boticário 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: amostra construída na pesquisa exploratória do LIC. 

 

Caso Love Wins 

No dia 26 de junho de 2015, a “Suprema Corte dos Estados Unidos” aprovou o 

casamento gay em todos os estados americanos. A comemoração iniciou com um tweet199 da 

Casa Branca: “esta decisão é uma vitória para a América #Lovewins” (em tradução livre). Em 

poucas horas, o assunto entrou para Trending Topics do Twitter.  

Em tom comemorativo, o Facebook disponibilizou uma ferramenta para que os atores 

sociais pudessem alterar sua foto de perfil adotando as cores da bandeira do arco-íris, símbolo 

LGBT. Mark Zuckerberg inicia o movimento que acaba se espalhando na rede social e 

                                                 
196 Fonte: http://aproveitaeboicota.tumblr.com/ Acesso: 26 set. 15 
197 No dia 26 de setembro de 2015, o vídeo encontrava-se com 3.582.879 visualizações. Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI 
198 No dia 26 de setembro de 2015, a publicação encontrava-se com 69.492 likes, 17.587 compartilhamentos e 

6.506 comentários. Fonte: https://www.facebook.com/oboticario/videos/853871294684502/ 
199 Fonte: https://twitter.com/whitehouse/status/614454804534947840?lang=pt Acesso em: 26 set. 15 

https://twitter.com/whitehouse/status/614454804534947840?lang=pt
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conquistando relevante visibilidade: cerca de 26 milhões de pessoas, ao redor do mundo, 

alteraram a sua foto de perfil200.  

Muitas empresas e marcas aderiram à causa, dando visibilidade e gerando discussões 

em torno do tema. Algumas das marcas que aderiram ao movimento: Visa, Mastercard, Twitter, 

YouTube, Revista Época, SuperInteressante, ESPN, Ministério da Cultura, Palácio do Planalto, 

Livraria Cultura, entre outras. Assim, a pressão social exercida em rede dividia-se em duas 

controvérsias: trocar, ou não, a foto do perfil. Os atores sociais presumiam que uma marca que 

não trocasse a foto do perfil não apoiava o casamento gay e a diversidade de gêneros, ganhando 

apoio dos públicos tradicionais, conservadores, homofóbicos, etc. Ao mesmo tempo, uma 

marca que mudasse a foto, era parabenizada por pessoas LGBT e simpatizantes e, também, 

denunciada pelos públicos que carregam os preconceitos, fazendo com que a foto de perfil de 

marcas fosse um campo de disputa de sentidos. 

 

Das conclusões em torno dos ‘mimimis’ 

Os sites de redes sociais, ao mesmo tempo em que apontam novas dinâmicas para a 

publicidade e propaganda, funcionam como um espaço potencial para as pessoas fora da lógica 

heteronormativa legitimarem e defenderem os seus interesses, assim como para as 

manifestações de ódio impulsionadas por estes movimentos de legitimação. Neste cenário em 

rede, as marcas entram em ação manifestando, através de anúncios, o apoio as pessoas LGBT, 

o que pode trazer uma série de outras problematizações, e acabam contribuindo para o cenário 

semiosférico dos ciberacontecimentos.  

O Caso Clarina sinaliza movimentos nos sites de redes sociais que são impulsionadas 

por uma mídia tradicional, a televisão, em um cenário de alta visibilidade: o horário das 21h da 

Rede Globo. O processo conversa muito, como já apontado, com o que já havia sido percebido 

através do beijo gay entre os personagens Felix e Niko, no entanto, percebemos que o ódio, 

neste caso, manifestou-se com uma menor potência, o quê, dentro dos estudos de gênero, a 

partir de Preciado (2014), pode sinalizar um preconceito enraizado na cultura ocidental: a 

objetificação dos corpos femininos. Através desta objetificação, denunciada por diversos 

movimentos feministas, que emerge o “Caso Skol”. Afirmamos, através de nosso trajeto 

empírico, que este é um movimento tão enraizado culturalmente, sendo motor de várias 

violências, que os debates em torno dele são apontados por diversos atores na rede como 

                                                 
200 Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/26-milhoes-coloriram-fotos-no-facebook-para-apoiar-

casamento-gay.html Acesso em: 26 set. 15 
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“mimimi”, “conversa fiada”, “papo de gente chata”. Em níveis mercadológicos, o que se 

percebe é que, no caso do beijo lésbico, os anúncios são impulsionados por ciberacontecimentos 

e, no caso da cerveja Skol, é a campanha que vai motorizar um ciberacontecimento.  

Os exemplos trazidos demonstram, claramente, a articulação entre ciberacontecimentos 

e a publicidade e a propaganda. No Caso Love Wins, fica evidente que a potência mobilizadora 

de alguns ciberacontecimentos é capaz de exercer, em níveis mercadológicos, um movimento 

que engloba até mesmo os nós da rede que não costumam desenvolver anúncios voltados para 

a busca de visibilidade, como demonstrado no caso do/da Brendan Jordan, em que as marcas 

buscam inaugurar campos de visibilidade capazes de serem englobados, devido ao 

espalhamento dos atores sociais, pelo jornalismo, construindo, assim, um ciberacontecimento. 

Também há casos, como demonstrado através dos anúncios da “O Boticário” e da “Skol”, em 

que o espalhamento através de atores em sites de redes sociais não parecia ser previsto pelas 

marcas, sendo que no primeiro a discussão, mesmo que surja através de colocações 

homofóbicas, acaba sendo predominantemente positiva para a marca, causando uma 

explosão201 (LOTMAN, 1996) em relação ao campo dos anúncios publicitários, e no segundo, 

a discussão remete a objetificação do corpo feminino e as violências de gênero que surgem em 

decorrência deste processo, algo que ocorre, principalmente, em comerciais de cervejas.  

Buscamos demonstrar através dos exemplos a importância das marcas estarem atentas 

aos discursos dos seus anúncios e, ao mesmo tempo, as novas dinâmicas propiciadas pelos sites 

de redes sociais. Os profissionais das agências de propaganda, quando atentos aos 

ciberacontecimentos, podem construir anúncios que marquem determinada marca na 

semiosfera através do espalhamento de sentidos desenvolvido por atores sociais. Em relação 

aos casos que remetem a questões de gênero e sexualidade, os signos podem ser violentos 

(quando contribuem para os textos homofóbicos, de objetificação do corpo feminino, etc.) ou 

abraçarem à diversidade de gêneros.  

O esforço desenvolvido para trazermos estas colocações condensa muitos estudos 

complexos: do acontecimento estruturado a partir da semiótica, dos sites de redes sociais, dos 

gêneros e das sexualidades, entre outros. Colocamos que todos os casos apresentam 

desdobramentos mais abrangentes e que podem contribuir para outras pesquisas. O artigo 

representa a nossa trajetória como bolsistas de iniciação científica da linha de pesquisa de 

                                                 
201 A explosão, aqui, é entendida como uma ruptura à memória sociocultural de determinado ambiente: nunca antes 

uma marca havia, pelo menos não com toda a potência desse caso, utilizado casais gays em um anúncio de grande 

visibilidade.  
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Linguagens e Práticas Jornalísticas, do Programa de Pós-Graduação da Unisinos, e estudantes 

do curso de Comunicação Social- Publicidade e Propaganda, sinalizando, também, as 

possibilidades que podem surgir aos estudantes de comunicação que também tem interesse no 

campo científico.  
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Resumo 

O intelectual Noam Chomsky tem nos meios de comunicação de massa e na propaganda, 

elementos fundamentais de sua crítica e observação. Sua formação é em Linguística e Filosofia, 

porém é mais aclamado por suas reflexões políticas, sociais e econômicas. Sob o prisma 

comunicacional, o maior interesse aqui se estende, sobretudo, ao seu pensamento acerca do 

papel manipulador e persuasivo dos meios de comunicação, bem como a teorização que faz do 

uso da propaganda como técnica de controle.  Suas contribuições vão diretamente de encontro 

ao conjunto de estudos sobre os efeitos dos mass media, que por sua vez, deram origem a uma 

teoria da Comunicação. 

 

Palavras-chave: Propaganda; meios de comunicação de massa; manipulação.  

 

 

Introdução 

Em diversas obras de Noam Chomsky aparece a palavra propaganda. Ele observa, 

principalmente, a relação próxima desta – criada por relações públicas- com os governos norte-

americanos, sobretudo, nos períodos de conflitos e guerras. Uma relação marcada por abusos 

de poder, violações de direitos humanos, já que em nome de seus interesses, vale tudo, 

inclusive, enganar, manipular, controlar, invadir, matar. 

A profissão de Relações Públicas foi inaugurada por Ivy Lee – considerado o primeiro 

agente de relações públicas, cofundador, em 1905, da agência de relações públicas Parker e Lee 

- e efetivada pelo publicitário Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud. O objetivo da nova 

profissão, no início do século XX, era “controlar o juízo público e a mente das pessoas”, a 

chamada “eterna luta pela mente dos homens”, diz Chomsky204. Bernays elaborou o manual da 

indústria de Relações Públicas em 1920 e foi colaborador do Comitê para a Informação Pública 

de Woodrow Wilson, a primeira agência estatal de propaganda dos Estados Unidos. 

 

Bernays observa que “a manipulação consciente e inteligente dos hábitos e 

opiniões organizadas das massas é um importante componente da sociedade 

democrática”. Para executarem essa tarefa essencial, “as minorias informadas 

                                                 
202  Trabalho apresentado no GT 10- Narrativas Midiáticas e Consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura. 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
203 Mestre em Comunicação, com ênfase em Jornalismo e Sociedade e doutoranda em Comunicação, com ênfase 

em Teorias da Comunicação pela Universidade de Brasília. E-mail: hadassaester.david@gmail.com.  
204 In: CHOMSKY, Noam. Propaganda Ideológica e Controle do Juízo Público. - Rio de Janeiro: Achiamé, 

S/D. 
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devem fazer uso contínuo e sistemático da propaganda porque somente elas 

entendem os processos mentais e os padrões sociais das massas” e podem 

“manejar os cordões que controlam a opinião pública”. (CHOMSKY, 2002, 

p. 60). 

 

Tanto as grandes empresas quanto os órgãos políticos se valem da propaganda a fim de 

atingirem seus objetivos por meios menos diretos de controle. A chamada propaganda 

corporativa é uma indústria gigantesca, enfatiza Chomsky. Seus serviços se estendem às 

relações públicas, à mídia comercial, à indústria do entretenimento, à televisão, aos jornais, às 

escolas, entre outros. 

 

Nossa sociedade é muito baseada na elite. Um dos maiores gastos é com o 

marketing. Ele não produz nada, nenhum bem público. Mas é uma forma de 

manipulação e tapeação. Isso é um esforço para criar carências artificiais, para 

controlar o modo como as pessoas enxergam as coisas e pensam sobre elas. 

Muito do marketing vem da propaganda ideológica, de ter todo esse lixo 

jogado em cima de você. (CHOMSKY205, p. 71). 

 

Nesse sentido, interessa a Chomsky tanto o caráter manipulativo e coercitivo da 

propaganda em períodos de conflitos quanto a sutil e sedutora propaganda empresarial, própria 

para a manutenção do status quo, funcionando dentro da lógica de um viés sistêmico baseado 

no atual modelo político e econômico.  

 

O Viés Comunicacional em Chomsky 

O controle das massas, por meio da propaganda, são estudos próprios das teorias dos 

efeitos dos meios de comunicação206, e Chomsky se fundamenta, além de Bernays, em Harold 

Lasswell, referências dessa gama de estudos, ao pregarem que em sociedades mais livres e 

democráticas, a propaganda é a técnica mais sutil em que não se precisa recorrer à força, é a 

manipulação mais consciente e inteligente dos hábitos e opiniões das massas.  

 

Lasswell reconheceu que a propaganda era da maior importância em 

sociedades mais livres e democráticas, nas quais o público não pode ser 

mantido na linha pelo chicote. Mantendo-se as normas predominantemente, 

ele advogava o uso mais sofisticado dessa “nova técnica de controle” do povo 

em geral, que é uma ameaça à ordem por causa da “ignorância e superstição 

                                                 
205 Idem, ibidem. 
206 O conjunto de estudos que deram origem às teorias dos efeitos dos meios de comunicação se deu no século XX,  

num período em que a inserção dos meios de comunicação de massa era incipiente, logo era preciso mensurar seu 

impacto na sociedade. Hoje, com a comunicação presente em todas as instâncias, já que tudo envolve comunicação, 

não se pode falar em meios de comunicação sem efeitos.  
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(...) das massas.” Como explicou na Encyclopedia of the Social Sciences, não 

deveríamos sucumbir aos “dogmatismos democráticos sobre os homens serem 

os melhores juízes de seus próprios interesses”. Eles não o são; os melhores 

juízes são as elites [...] – e, a quem devem ser assegurados os meios de impor 

seu desejo, para o bem comum. (CHOMSKY, 1996, p. 112). 

 

A antiga pesquisa sobre os efeitos dos mass media levava em conta o isolamento e 

alienação das massas, cujo fim era o de atingir determinados efeitos207. Chomsky se opõe ao 

behaviorismo radical, cujo padrão de comportamento baseado na biologia foi incorporado às 

pesquisas sobre os efeitos dos meios de comunicação de massa, sendo que sua aplicação se dá 

através do mecanismo estímulo-resposta, nas quais as ações humanas são explicadas por um 

conjunto de hábitos incutidos e/ou processos de condicionamento.  

 

A concepção de Chomsky acerca do homem é muito diferente: acredita ele 

que os homens são dotados de numerosas faculdades específicas (que 

reunimos sob o nome “espírito”), que desempenham papel importantíssimo na 

aquisição do conhecimento e nos habilitam a agir como agentes livres, não 

determinados (embora não necessariamente imunes), face a estímulos 

externos, provindos do ambiente. (LYONS, 1974, p. 96). 

 

Robert Barsky (2004, p. 196) explica que, de acordo com Chomsky e Herman, a tática 

de isolamento visa somente a um objetivo: “As pessoas tornam-se muito perigosas quando estão 

juntas” porque “elas podem ter pensamentos e ideias, apresentá-los na arena pública, e então 

começam a entrar nessa área à qual não pertencem, influenciando assim os assuntos públicos”, 

ironiza Chomsky. “Contanto que você consiga manter as pessoas isoladas [...] contanto que 

cada pessoa tenha pensamentos individualmente e ninguém mais saiba que elas têm essa ideia 

louca, então não é um problema”, corrobora Herman. 

Chomsky mostra, que desde então, a lógica que opera é a da necessidade de controlar a 

mente popular para seu próprio bem. Algo que começa com Freud208, quando alertava sobre a 

irracionalidade e a agressividade no interior da mente dos indivíduos, condutas estas que 

deveriam ser controladas para evitar o caos e a violência. Seu sobrinho Bernays descobriu que 

isso poderia ser feito através das incríveis técnicas da propaganda, uma forma de controle sutil 

e perspicaz de manipulação das massas.  

O que intriga Chomsky é o fato da imprensa hegemônica ser conivente, ao simplesmente 

preferir permanecer em silêncio a respeito das manipulações e mentiras, como se fosse uma 

                                                 
207 WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 1995. 
208 The Century of the Self, Adam Curtis. Inglaterra: 2002. 240 mins, BBC. 
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espécie de proteção ou autodefesa. Crítico ferrenho da política externa norte-americana, ele 

procura mostrar como a interferência e intervenção bélica em outros países se deu com o apoio 

dos mass media, que por meio da propaganda, procurava instaurar a insegurança no meio social, 

mobilizar a população pela causa e disseminar medo e pânico em relação ao ‘inimigo’. Já a 

imprensa, ou permaneceu em silêncio, ou foi censurada, em caso de tentativa de revelar a 

verdade209.  

De acordo com Guilherme Nery Atem (2008), paralelamente à guerra das bombas, há a 

guerra pela sedução da opinião pública, a chamada “guerra semiótica” que, segundo o autor, 

nasce da guerra das informações e da relação entre jornalismo e propaganda. Tal condição é 

respaldada por Chomsky, cujo julgamento se estende amplamente aos meios de comunicação, 

identificados como grandes apoiadores dos interesses das grandes empresas e do governo norte-

americano.  

A tradutora do livro Propaganda e Consciência Popular (CHOMSKY e BARSAMIAN, 

2003), Désirée Motta-Roth (2002, p. 10) descreve Chomsky da seguinte forma: 

 

Ele está sempre nos chamando a atenção para o modo em que termos como 

“organização mundial” e “terrorismo” são incorporados à linguagem da mídia 

para construir uma versão parcial do mundo que interessa aos grandes 

conglomerados econômicos transnacionais. Conforme ele mesmo declara, seu 

objetivo não é persuadir as pessoas, mas oferecer informações contundentes 

para ajudá-las a refletir sobre os fatos que não raro são naturalizados pela 

mídia. Ele é um problematizador de ideias que há muito nos acostumamos a 

pensar como “naturais” ou “inerentes” à existência humana, como 

desigualdade social, miséria, guerra e poluição. 

 

Para Chomsky, o neoliberalismo é um dos grandes culpados pelo aumento das 

desigualdades socioeconômicas, de catástrofes e desastres ecológicos, pela instabilidade 

econômica global e pelo aumento da concentração de riqueza (Controvérsia210). Ideias essas 

também reforçadas pelo geógrafo Milton Santos (2003). 

É preciso levar em consideração o fato de que, para incutir nas pessoas os valores da 

ideologia dominante, em um sistema econômico em que prevalece a má distribuição de renda, 

é preciso “subjugar” os meios de comunicação aos interesses do mercado, cujos papéis serão 

os entreter e desviar a atenção de temas de grande importância.  

 

                                                 
209 In: CHOMSKY, Noam. O que o Tio Sam realmente quer. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996. 
210 Disponível em: http://www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=13516.  

http://www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=13516
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Os meios servem e propagandeiam aos poderosos interesses sociais que a 

controlam e financiam [...] Isso em geral não é realizado pela intervenção 

bruta, mas pela seleção de pessoal com pensamento similar e pela 

internalização das prioridades e definições por parte de editores e jornalistas 

daquilo que é digno de ser noticiado, isto é, que está de acordo com a política 

da instituição. (CHOMSKY e HERMAN, 2003, p.11). 

 

Ou seja, existiria um viés sistêmico dos mass media quando se trata de causas 

econômicas e estruturais e não uma possível teoria da conspiração. Os meios servem e 

propagandeiam aos poderosos interesses sociais que os controlam e financiam [...] Isso em geral 

não é realizado pela intervenção bruta, mas pela seleção de pessoal com pensamento similar e 

pela internalização das prioridades e definições por parte de editores e jornalistas daquilo que 

é digno de ser noticiado, isto é, que está de acordo com a política da instituição (CHOMSKY e 

HERMAN, 2003, p.11). 

Segundo Rafael Paulino (2009, p. 32) os autores mostram que para o mesmo tipo de 

caso: 

 

[...] a mídia americana oferece uma cobertura excessivamente maior quando 

o episódio envolve um país inimigo dos EUA ou quando tal país está no 

caminho de interesses americanos. Quando o episódio é similar, mas o país 

em questão é um aliado, a mídia tende a não valorizar a estória e cobre pouco. 

 

Nesse sentido, o agendamento dos media é totalmente voltado para a relação de 

dependência para com os interesses dominantes, pois sendo uma organização comercial, em um 

ambiente de concorrência e competitividade, necessita dos serviços de propaganda para garantir 

sua sobrevivência econômica. 

 

A Propaganda de Guerra ou Propaganda Ideológica 

Chomsky se viu envolvido diretamente em situações de lutas e conflitos desde a 

infância. O ambiente e cenário do qual fez parte foi decisivo na construção de seu pensamento 

político e de seu interesse e inclinação ao anarquismo espanhol.  

 

Logo depois de seu décimo primeiro aniversário publicou seu primeiro artigo: 

um editorial sobre a tomada de Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. 

Ele descreve esse acontecimento como “um grande tema da minha vida na 

época”. Viu-se preocupado com a tomada de Barcelona e o consequente 

esmagamento dos movimentos anarcossindicalistas e do grupo do partido 

marxista chamado Partido Obrero de Unificación Marxista (Partido Operário 

de Unificação Marxista – POUM), que havia surgido na Espanha desde as 
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revoltas espontâneas que se seguiram à insurreição de Franco em julho de 

1936. (BARSKY, 2004, p. 32). 

 

A consolidação de seu pensamento político se dá na década de 70, quando conquista um 

maior espaço e destaque. Chomsky desenvolveu juntamente com o economista e analista dos 

meios de comunicação Edward S. Herman, o Modelo da Propaganda, também conhecido como 

Teoria da Propaganda. “Isso marcou o início de uma nova fase na obra de Chomsky, na qual 

ele complementaria sua análise política anterior com um exame minucioso das instituições que 

fabricam consenso” (BARSKY, 2004, p. 195). 

Anteriomente a essa grande contribuição aos estudos comunicacionais, Chomsky já se 

tornara ativista, ainda na década de 60, ao condenar a posição norte-americana na guerra do 

Vietnã (1955-1975). Não obstante, seu interesse em avaliar conflitos e guerras persiste até os 

dias atuais. 

 

Em seu trabalho político da metade para o fim da década de 1970, manteve 

seu enfoque em questões sobre as quais falava desde o fim da década de 1950: 

o Oriente Médio, a Guerra Civil Espanhola, os antecedentes da Segunda 

Guerra Mundial, o esquema do planejamento global norte-americano, a ordem 

global, a Indochina e assim por diante. (BARSKY, 2004, p. 195).  

 

Chomsky enfatiza a ilusão criada pela propaganda ideológica com o intuito de conseguir 

maior apoio e adesão para interferências de guerra, bem como revela o caráter manipulador da 

propaganda corporativa, da mídia comercial e da indústria do entretenimento. Com isso, seria 

possível proferir que não só a Mass Communication Research211 está inserida em suas análises, 

mas que ele também teria se baseado nos estudos da Escola de Frankfurt, o que ele nega por ser 

anarquista, apesar de assumir o fato de haver aproximações e semelhanças entre o anarquismo 

e o marxismo.  

 

Chomsky resiste à sugestão de que foi influenciado pelos membros da Escola 

de Frankfurt, como Adorno, Fromm, Horkheimer, Lowenthal ou Marcuse. 

Mas a importância dessas pessoas [...] realmente implicam que a Escola de 

Frankfurt teve pelo menos um efeito indireto no desenvolvimento de 

Chomsky. (BARSKY, 2004, p. 97). 

 

                                                 
211 Também denominada Pesquisa Norte-Americana, desenvolvida entre os anos 1920 e 1960. Entre os principais 

grupos e abordagens que envolvem a utilização dos meios de comunicação aparecem os estudos sobre os efeitos, 

a teoria da informação e a corrente funcionalista.  
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Além de Lasswell, já citado anteriormente, teóricos da Pesquisa Norte-Americana ou 

Mass Communication Research, como Lazarsfeld e Merton212, também apontam para o fato de 

a propaganda política de guerra e seu formato persuasivo, ameaçar fortemente a sociedade 

durante os conflitos, sobretudo, por meio do controle das opiniões e crenças, sem precisar 

recorrer à força física, ao contrário do que ocorria nos campos de batalha. 

 

O poder econômico acaba reduzindo a exploração direta, voltando-se para um 

padrão mais refinado de exploração psicológica que se concretizou, em grande 

parte, pela disseminação de propaganda através dos meios de comunicação de 

massa. As sociedades complexas estão sujeitas a muitas formas diferentes de 

controle organizado. Hitler apoderou-se, da forma mais direta e visível, da 

violência organizada e da coerção da massa. Nos Estados Unidos, por outro 

lado, a coerção foi minimizada. (LAZARSFELD e MERTON213, 1972, p. 

231). 

 

Quanto a isso, Chomsky completa: 

 

A propaganda política patrocinada pelo Estado, quando apoiada pelas classes 

instruídas e quando não existe espaço para contestá-la, pode ter consequências 

importantes. Foi uma lição aprendida por Hitler e por muitos outros e que tem 

sido adotada até os dias de hoje. (CHOMSKY, 2013, p. 13). 

 

Além do interesse em observar a lógica da propaganda, Chomsky também fica intrigado 

com o silenciamento e conivência da imprensa, algo que lhe desperta curiosidade desde a 

juventude, cujo contexto e cenário no qual estava inserido traziam acontecimentos como a 

ascensão de Hitler ao poder, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial.  

 

O adolescente Chomsky ficou impressionado pelas contradições óbvias 

existentes entre suas próprias leituras e as reportagens da imprensa dominante. 

A medida da distância entre as realidades apresentadas por essas duas fontes 

e a avaliação do motivo da existência de uma lacuna assim continuou sendo 

uma paixão para Chomsky. Ele procurou com persistência as marginalizadas 

perspectivas literárias de esquerda nos acontecimentos históricos atuais e, 

gradualmente, conscientizou-se de que a visão monolítica do mundo, trazida 

até nós pela mídia dominante, é suspeitamente coerente e usada para 

estabelecer o status quo. (BARSKY, 2004, p. 48). 

 

Em se tratando de guerra, controlar as mentes e atitudes das pessoas, significa induzir o 

ódio e o medo. Nesse sentido, a propaganda passa a justificar o terror e a violência praticada 

                                                 
212 In: COHN, Gabriel (Org.). Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Companhia e Editora Nacional, 

1972. 
213 Idem, ibidem. 
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em períodos de conflitos. Essa técnica também foi a estratégia utilizada pela propaganda nazista 

de Adolf Hitler e Joseph Goebbels durante a Segunda Guerra Mundial.  

Contudo, segundo Chomsky, os Estados Unidos são os maiores terroristas do mundo, e 

já desde o início da administração do presidente Ronald Reagan, encarava-se o terror como um 

eixo da política externa norte-americana.  

 

Os esforços políticos de Chomsky, iniciados no final da década de 1960 e 

claramente continuados no início da década de 1970, são destinados a alertar 

a população para os eventos cruciais, dos quais as pessoas conhecem pouco, 

porque foram desviadas e distraídas, com êxito, por campanhas de propaganda 

altamente organizadas, e numerosas outras táticas, às vezes conscientemente 

e outras vezes inconscientemente empregadas. (BARSKY, 2004, p. 182). 

 

A análise política de Chomsky está voltada, principalmente, ao uso dos meios de 

comunicação a serviço dos interesses dominantes, bem como direcionada à influência da 

propaganda política e ideológica e seus mecanismos de persuasão, manipulação e controle do 

juízo popular. Como ativista social, inserido em um debate político, está sempre preocupado 

com a moralidade e a ética, debatendo temas como terrorismo de Estado, direitos humanos, 

corrupção e neoliberalismo.  

 

Considerações Finais 

A análise de Chomsky acerca da lógica de atuação dos meios de comunicação de massa 

à mercê da propaganda, diz respeito à forma como os interesses dominantes criam as mensagens 

visando determinados efeitos e impactos na população, bem como as principais cabeças e 

autoridades trabalham na construção de grandes acontecimentos.  

No entanto, se de um lado ele enfatiza a manipulação e a persuasão dos mass media, por 

outro, apresenta o viés sistêmico, ou seja, aponta o caráter funcional dos meios, todos os 

processos envolvidos, as relações de poder entre todas as instâncias da sociedade, em uma 

reflexão não redutora, que não se prende ao determinismo tecnológico da teoria dos efeitos, 

atribuindo culpa total e irrestrita aos media.   

O aspecto mais mentalista na formação de Chomsky foi primordial na construção de um 

pensamento mais aprofundado sobre os processos de manipulação. Conforme já dito 

anteriormente, ele se opõe de forma contundente à prática e à indução de hábitos e formas de 

condicionamentos aplicados aos seres-humanos, em que os governos, as empresas e o sistema 
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midiático vêm tentando implantar por meio da propaganda, como forma de persuadir a 

população a apoiar as intromissões e interferências de guerra.  

É importante ressaltar que não existe comunicação sem efeitos e que estes podem ser 

pretendidos ou não. Portanto, estudar os efeitos significa observar todo o processo, o chamado 

viés sistêmico por Chomsky. Ele revela como se dá esse mecanismo, na maioria das vezes, 

utilizado para justificar a conduta e a política de intervenção norte-americana com a finalidade 

de atender objetivos e interesses econômicos.  

O intelectual destaca o papel dos meios de comunicação a serviço dos interesses 

dominantes, esclarecendo como se dá a inserção da técnica de controle baseada na propaganda, 

além de chamar a atenção para o processo de manipulação da opinião pública por meio da 

indução do ódio e do medo. Também aponta como é feita a doutrinação para que a adoção de 

condutas, como terrorismo e violação dos direitos humanos, sejam acatadas como ações 

necessárias. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva fornecer um panorama geral acerca das produções musicais alternativas 

na música e estudar a cultura da música independente em Goiânia. Normalmente, longe das 

grandes mídias e dos grandes polos de distribuição cultural, essa arte cresceu exponencialmente 

com o advento da Internet e das novas tecnologias em geral. Atraindo cada vez mais atenção, 

os artistas independentes de Goiânia e o público que consome suas criações podem comprovar 

que a capital goiana, culturalmente, vai muito além do reconhecido sertanejo enraizado no 

campo.  

 

Palavras-chave: Música, cultura alternativa, independente. 

 

 

Introdução 

 Não é novidade que a produção cultural na contemporaneidade pode receber influências 

de partes distintas do globo e que a troca de informações e influências em âmbito musical, que 

é o foco deste trabalho, é evidente. Os gêneros mais tradicionais estão se fundindo com 

experimentações sonoras mais recentes, ao passo que, também, há o resgate de ritmos e sons 

que se acoplam em produções mais atuais. O crossover de gêneros e de estilos musicais é uma 

realidade que pode ter sido acelerada pela facilidade de troca cultural nas redes online. 

 Grandes gravadoras, rádios e o movimentado e fugaz mercado mainstream da música 

enaltecem a música pop e, em detrimento a outros variados estilos, tratam a produção musical 

como produtos culturais muitas vezes engessados. Artistas independentes, sem vínculos com 

gravadoras e que vivem à margem do grande mercado da música, acabam por fazer parte de um 

mercado intermediário, que funciona como um subterfúgio e, consequentemente, uma maneira 

de se produzir e divulgar música em ambientes alheios aos grandes “centros comerciais”. A 

partir de situações como essa, o terreno torna-se muito mais fértil para que brotem novos estilos 

e artistas que se encaixam no eixo alternativo da indústria da música. Essa noção se fortaleceu 

bastante nos anos 90 com a abrupta popularização do grunge, quando artistas do cenário 

underground passaram a ter grande visibilidade e, ironicamente, tiveram suas músicas, roupas 

                                                 
214 Trabalho apresentado no GT 10 – Narrativas midiáticas e Consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015 
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e estilos de vida transformados em produtos. O cenário grunge, sempre associado à cidade 

americana de Seattle, foi um grande movimento alternativo que se tornou global.  

 A ideia de que a música alternativa busca transgredir e produzir algo diferente do que é 

divulgado por grandes rádios e programas de televisão mantém-se forte. Goiânia é 

nacionalmente famosa por ser berço de inúmeras duplas sertanejas e, ao mesmo tempo, foi 

chamada de “Seattle brasileira” por parte da imprensa alternativa (que também compõe o 

mercado intermediário já citado), que se referia à grande efervescência cultural da capital no 

que se diz respeito ao surgimento de bandas de música independente e undergound.  

 Baseado no inventário do documentário “ID Pendente”, produzido em 2014, este artigo 

anseia explorar esse universo extremamente específico e segmentado, buscando entender como 

produções alternativas foram alavancadas pelas novas tecnologias de comunicação, produção e 

gravação de músicas.  

 

A cultura indie 

 A música independente, antes também conhecida como indie, deu seus primeiros passos 

em uma época marcada por grandes rupturas com o estilo musical predominante.  Bandas como 

The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen, The Who e Pink Floyd, que se tornaram 

clássicos da música mundial, eram o espelho do rock’n’roll na transição entre as décadas de 

1960 e 1970, com grandiosas apresentações ao vivo e CDs lançados por gravadoras expressivas. 

Carregavam uma legião de fãs e de músicos que buscavam, de todo modo, imitar o estilo 

consolidado por essas bandas. No entanto, nem todos os grupos musicais que conseguiram se 

firmar na instável indústria da música tiverem o privilégio de possuir um selo ou uma gravadora 

que impulsionasse seu trabalho, pelo menos não no início. Foram essas bandas, esses artistas 

que, de certo modo, deram início à cultura da música independente que, mesmo após vários 

anos, mostra-se forte e consolidada na cena musical em boa parte do mundo. 

Londres, Los Angeles e Nova Iorque foram verdadeiros berços da música independente. 

Mesmo que os principais artistas tenham assinado contratos com gravadoras, o nascimento dos 

mesmos ocorreu de forma totalmente espontânea. Bandas como Ramones, Sex Pistols e The 

Clash fortaleceram o movimento punk, que abordava desde temas políticos a histórias que 

envolviam mulheres e drogas ilícitas em suas letras, mas sempre repassando a ideia de ir contra 

a ordem vigente e qualquer tipo de rebuscamento musical exagerado. André Barcinski (2004) 

escreveu uma matéria para a revista Superinteressante, na qual parabenizava o rock’n’roll pelos 

seus 50 anos de vida, considerando como ponto de partida a gravação da música “That’s All 
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Right, Mama”, do então caminhoneiro Elvis Presley. Em dado momento, o autor faz uma 

colocação extremamente importante para a compreensão do punk e da ideia indie de se fazer 

música, exaltando a vontade dos músicos de quebrar barreiras e alcançar um mínimo de 

originalidade: 

  
Esses conflitos, mais que interessantes, são necessários: sem eles, estaríamos 

condenados à eterna repetição. Foi a partir desses “rachas” que nasceram 

alguns dos movimentos mais influentes do rock, como o punk, basicamente 

uma reação ao comercialismo e à pompa do rock dos anos 70, que havia 

perdido a identificação com as gerações mais novas. (BARCINSKI, 2004)215 

 

 A partir dessa afirmação, pode-se entender que a música independente nasceu para 

confrontar o que era considerado clássico e, refletindo a situação atual, fazer música para um 

novo público que busca algo diferente do que se escuta nos grandes meios midiáticos como a 

televisão e o rádio. 

A década de 70, no Brasil, também foi um período efervescente para a música 

independente nacional. Alguns artistas começaram a produzir seus discos em casa e a vendê-

los para as lojas. Mesmo que a época tenha sido marcada por um grande crescimento da 

indústria fonográfica e relativo incentivo aos músicos autorais, a cena indie começava a 

aparecer com mais força. 

 

Mesmo que não possa ser apontado como um trabalho pioneiro, o disco “Feito 

em Casa” (1977), de Antônio Adolfo é, sem dúvida, um marco para produção 

musical independente no país. Isso se deve ao fato de que, a partir de seu 

lançamento, verificou-se, pela primeira vez, a formação de uma cena musical 

autônoma e razoavelmente articulada. Entendo que o processo de 

reorganização por que então passava a indústria fonográfica no país possa ser 

apontado como o principal fator a motivar essa opção pela produção 

independente. (VICENTE, 2005, p. 1). 
 

Ainda na década de 70, o mainstream216 reunia artistas como Caetano Veloso, Tim 

Maia, Elis Regina, Roberto Carlos e Gilberto Gil, que foram grandes protagonistas dessa época 

recém-saída da Tropicália, movimento cultural que juntou estéticas radicais e vanguardistas às 

formas musicais brasileiras para criar algo novo, que beirava elementos da cultura pop. 

                                                 
215 Texto completo disponível em: http://super.abril.com.br/cultura/rock-n-roll-dois-quatro-444901.shtm 
216 Mainstream é um termo inglês que designa o que é tendência. O escritor francês Frédéric Martel (2010), no 

livro “Mainstream - a Guerra Global das Mídias e das Culturas” define mainstream como "produto cultural que 

vise um público amplo", geralmente é utilizado na cultura musical. 
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Entretanto, as gravadoras e selos mal conseguiam suprir os gastos com tais grandes artistas 

nacionais. Desse modo, pode-se inferir que 

 

Esbarrando na ausência de alternativas, uma vez que as grandes gravadoras 

nacionais haviam falido ou sido compradas pelas “estrangeiras”, e se 

aproveitando das condições favoráveis de expansão do mercado, como 

excedentes de capital, tecnologia e mercado consumidor, alguns músicos 

decidiram investir na produção de seus próprios trabalhos. (DE MARCHI, 

2006, p.175). 

 

Mesmo que o investimento na cena independente, por parte dos próprios artistas, fosse 

real, os resultados mais expressivos começaram a aparecer um pouco mais tarde. Uma década 

depois, os incentivos fiscais voltados para a música eram consideravelmente altos, além do 

crescimento constante dos selos e gravadoras que, voltando ao mercado, acabavam dando 

espaço a algumas bandas selecionadas. Sendo assim, a produção de música indie no Brasil 

começou a crescer, de fato, na década de 80, ainda tímida e descoordenada, mas com muito 

potencial. 

 

(...) a grande crise econômica enfrentada pelo país na década de 80, o cenário 

muda completamente: a indústria aumenta sua seletividade, racionaliza sua 

atuação, reduz os seus elencos e passa a marginalizar artistas menos imbuídos 

de sua lógica ou não classificáveis dentro dos segmentos de mercado que passa 

a privilegiar. Nesses termos, uma cena independente surge tanto como espaço 

de resistência cultural e política à nova organização da indústria quanto como 

única via de acesso ao mercado disponível para um variado grupo de artistas. 

(VICENTE, 2005, p. 2). 
 

Dessa maneira, pode-se dizer que a música independente brasileira começou a se firmar 

no cenário musical, nos anos 80, por pura necessidade. As gravadoras e os recursos públicos 

que antes incentivavam a produção musical livre estavam agora selecionando um número 

menor de artistas devido a um enorme corte orçamental, além da preocupação em buscar artistas 

que podiam levar dinheiro às gravadoras e à indústria fonográfica. Ou seja, o lado comercial da 

música estava roubando o espaço da criação diversificada, criando um funil, que direcionava o 

tipo de música que faria sucesso e o tipo de música que nunca seria ouvida pelo grande público. 

Alguns compositores e cantores, obviamente, escolheram se adequar ao mercado e 

buscaram fazer essa música “pré-moldada”. Todavia, alguns não se sentiram satisfeitos com a 

premissa de que a música seria, agora, industrializada e tratada como um mero produto. De tal 

forma, a música indie surgiria para solucionar parte desse problema, e foram esses artistas 

insatisfeitos que fixaram a ideia de que é possível produzir algo que fuja daquilo que a grande 
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mídia espera. Também é importante ressaltar que o que se conhece hoje por “música 

independente” difere muito do que era visto na década de 80. Atualmente, artistas possuem 

estúdios montados em casa, os home studios, e assim produzem seu próprio álbum completo 

sem pagar por um estúdio ou produtores. Em 1980 nada disso acontecia. Os artistas 

independentes eram chamados dessa forma por não possuírem qualquer tipo de vínculo com 

selos ou gravadoras, mas ainda tinham a necessidade de gravar em estúdios e, claro, pagavam 

por isso. Foi um grande avanço para a música, uma vez que as bandas que fugiam da estética 

do mercado também tinham uma chance de mostrar o seu trabalho. Um grande obstáculo era o 

modo de divulgação do material, o que hoje, graças à Internet, não é um problema tão grande 

assim. 

O punk rock que se alastrava pelos Estados Unidos e pela Europa na década de 80 

também chegou com força ao Brasil. Bandas como Aborto Elétrico, Capital Inicial, Titãs, 

Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor e Plebe Rude são alguns exemplos de artistas cujas 

composições foram, melódica e liricamente, influenciadas pelo movimento punk, 

constantemente trazendo temas políticos às canções. Mesmo assim, com todo o ideal libertador 

e anarquista do movimento, esses grupos não poderiam ser considerados independentes. A 

verdadeira cena underground estava bem distante dessas bandas, acoplada a vários tipos de 

programas e incentivos que buscavam erguer os artistas que não alcançavam o mainstream. 

 

Em 1980, por exemplo, foi criado um departamento voltado para a produção 

de discos independentes dentro da Coomusa (Cooperativa dos Músicos 

Profissionais do RJ), que deveria encarregar-se da divulgação e distribuição 

dos trabalhos produzidos.  Em 81, porém, Antônio Adolfo considerava que a 

experiência não obtivera êxito. Assim, acabou sendo criada, em 16/05/1982, 

a APID – Associação dos Produtores Independentes de Discos. A Associação 

era presidida por Antônio Adolfo, tendo Chico Mário como vice. Porém, 

“devido à crise geral do disco na segunda metade da década de 80”, ambos 

decidiram que a associação “deveria ficar congelada, até que tivesse condições 

de ser reacesa.” (VICENTE, 2005, p. 6) 
 

Os incentivos proporcionados pelas associações que apoiavam e tentavam alavancar a 

produção musical independente, infelizmente, não duraram muito tempo. Não parecia haver um 

acordo entre os músicos independentes e as organizações no que se diz respeito à produção 

musical, em geral, além da crise econômica pela qual passava o Brasil nos anos 80. No entanto, 

mesmo que programas e associações que buscavam o crescimento da música independente 

brasileira não tenham alcançado o sucesso desejado, todos eles foram excelentes esboços para 

a sua implementação ainda mais forte nos anos 90.  
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O início dos anos 90 foi marcado por grandes transformações e reformulações, em escala 

mundial, das bandas que eram bem vistas pela mídia. Ícones como Nirvana, Pearl Jam, Red Hot 

Chili Peppers e, mais tarde, Green Day, Blink 182 e The Offspring, alcançaram a fama no 

mundo todo e seus álbuns viraram grandes sucessos consagrados. Esses foram alguns dos 

artistas que, talvez, em meados dos anos 80, teriam poucas chances de chegar a um patamar tão 

alto. A maioria deles começou de forma independente, tocando suas músicas em bares e pubs 

de suas cidades, até conseguirem um contrato com uma grande gravadora que levaria suas 

canções às grandes rádios e programas de televisão em todo o planeta. 

O mercado e a indústria musical mudaram bastante em apenas uma década. O objetivo 

geral da produção musical independente em 1990 era afastar-se da ideia de que a música 

independente possuía uma qualidade baixa e acabamentos precários, e que poderia competir 

facilmente com as canções produzidas em grandes polos da música. Novas tecnologias mais 

acessíveis também foram cruciais para o crescimento do indie nesse período. Trazendo essa 

realidade para o Brasil, pode-se confirmar que 

 

(...) não foram unicamente os fatores tecnológicos que propiciaram esse 

ressurgimento: também dessa vez a crise da indústria teve um papel decisivo 

pois, privilegiando desde o final dos anos 80 o sertanejo e a música romântica, 

além de severamente atingida pela recessão de 1990, a indústria demonstrava 

pouco interesse por segmentos como o rock e a MPB ou por artistas que não 

apresentassem vendagens expressivas. Assim, em 1991, nomes como “Tim 

Maia, Tetê Spíndola, Quarteto em Cy, Belchior, Guinga, Hélio Delmiro e 

Vinícius Cantuária... só conseguiram gravar bancando o próprio trabalho”. 

Paralelamente, a partir de selos independentes de diferentes pontos do país 

começavam a surgir novos nomes no cenário do pop/rock nacional como 

Racionais MC´s (Zimbabwe), Raimundos (Banguela Records) e Sepultura 

(Eldorado e, depois, Cogumelo), entre outros. (VICENTE, 2005, p.7). 
 

Na década de 90, a produção independente foi profissionalizada e incrustada de vez na 

indústria da música. Pelo som, já era impossível discernir uma música produzida de forma 

independente de uma música produzida por um artista com contrato assinado imerso em uma 

gravadora. Os músicos, desde então, começaram a desempenhar mais de uma função, não 

bastava apenas tocar os instrumentos, a necessidade de entender os processos de gravação e 

mixagem das canções tornou-se iminente. Mesmo que a Internet tenha se tornado acessível em 

meados da década de 90, a ferramenta não era muito utilizada para a divulgação de materiais, 

então o modo de distribuição não mudou muito até a virada da década. Esse processo tomou 

forma, se difundiu pelos anos 2000 e resultou, atualmente, nos home studios, que como o 
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próprio nome sugere, são estúdios montados dentro de casa. A produção e a pós-produção dos 

álbuns são feitas, muitas vezes, também dentro de casa. 

De 1990 para 2014, o crescimento da cultura independente foi imenso. As maiores 

mudanças ficaram mais no campo da divulgação (Internet) e acesso às tecnologias que 

permitem a gravação e produção de músicas de maneira completamente independente. Fora 

isso, as duas últimas décadas representam uma evolução contínua para a música, com artistas 

do mundo inteiro conseguindo mostrar o trabalho desenvolvido em grandes escalas e 

produzindo conteúdo de modos cada vez mais acessíveis, tudo isso podendo acontecer de forma 

inteiramente independente. 

Após esse breve histórico, pode-se assegurar que, no centro do Brasil, existe uma das 

cenas independentes mais celebradas do mundo. Goiânia há vários anos já é referência e casa 

de inúmeras bandas que possuem destaque nacional e internacional. São selos, gravadoras, 

artistas, estúdios e produtoras trabalhando em conjunto para o crescimento e amadurecimento 

da cena independente local. 

 

A música alternativa em Goiânia 

  A música independente goianiense começou a se destacar na transição entre as décadas 

de 80 e 90, mesmo que a Língua Solta, grupo formado em Goiânia há mais de 40 anos, já tenha 

sido um representante mais antigo da cena. Bandas como Escola Alemã e HC-137 (nome 

inspirado no grande acidente radiológico ocorrido na cidade com o Césio 137), surgidas 

respectivamente em 1986 e 1988, foram pioneiras e influências para o rock da capital de Goiás, 

mesmo que a mídia tenha dado pouco ou nenhum destaque para o fato. Várias bandas 

começaram a aparecer alguns anos depois. Segundo Fabrício Nobre, membro da memorável 

MQN e produtor cultural, bandas como Hang The Superstars, Mechanics e a própria MQN, 

surgidas nos anos 90, foram essenciais para a continuidade do rock goianiense. Sem elas, não 

haveria referência para as próximas gerações e mais dificuldades seriam encontradas pelos 

artistas que estavam entrando nesse meio. Em entrevista para o jornal A Redação, Nobre afirma 

que  

 

se você ligar para vinte bandas de Goiânia, com integrantes na faixa de 25 

anos, e pedir para cantarem 30 músicas do MQN, eles vão saber. Eu tenho um 

monte de fotos com pessoal do Hellbenders, do Black Drawing, na frente do 

palco, na plateia. (...) Então, sem falsa modéstia, a banda é importante para 

uma geração da cidade. Acho que a banda tem a sua relevância. Claro que não 
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chega a ser a relevância do Marcelo Barra, do Zezé di Camargo, por exemplo. 

A nossa é mais restrita. (NOBRE, 2012)217 

 

No decorrer da década, novos discos independentes de artistas goianienses começaram 

a se destacar, a banda Mandatory Suicide, por exemplo, alcançou destaque nacional ao lançar 

a música “Journey To The Center Of Myself”, em 1997. Novos espaços, casas e festivais 

começaram a surgir ou a se consolidar na cidade, incrementando a cena underground e 

independente.  

Uma das alavancas mais importantes para a música independente goianiense foi a 

criação e constância de festivais. Possivelmente inspirados no modelo do Lollapalooza, festival 

que desde a sua fundação mescla artistas renomados com artistas independentes e pouco 

conhecidos, os festivais de música e cultura realizados em Goiânia são uma verdadeira vitrine 

e porta de entrada para a cena para a maioria das bandas que nascem na cidade. Em 2014, o 

Bananada celebra sua 16ª edição, o Vaca Amarela passou pela 13ª e o Goiânia Noise comemora 

20 anos de existência. Vários artistas locais, do resto do Brasil e do mundo já participaram 

desses festivais que, ano após ano, tornam-se eventos imprescindíveis para o público de Goiânia 

e para bandas que estão tanto no início da carreira como já consagradas. Também atrelada aos 

festivais, está a prática de esportes radicais como o skate e o patins. Os festivais possuem, na 

grande maioria das vezes, espaços que permitem e incentivam a prática dessas atividades, 

espaços montados e pensados por parceiros e patrocinadores, como a já tradicional loja de skate 

e vestuário Ambiente Skate Shop. A música e o skate, principalmente, sempre andaram juntos 

e em Goiânia o mesmo acontece, o que acaba acrescentando ao público que se relaciona com o 

meio alternativo. 

O público frequentador da cena alternativa de Goiânia também cresce 

exponencialmente. Pessoas de diferentes círculos e gostos passaram a comparecer aos eventos 

da cena independente que, hoje, já não são tão desconhecidos assim pela grande massa. O 

sertanejo e toda a cultura enraizada através da música “do sertão” ainda são muito fortes e 

dominadores, e não existe intenção alguma de menosprezar o estilo e muito menos as tradições 

culturais próprias do estado de Goiás. A intenção é evidenciar que, mesmo na terra conhecida 

pelo sertanejo, existe uma cena musical independente muito bem estruturada, que oferece 

alternativas às pessoas que vão atrás dela, uma vez que a grande mídia, quase sempre, não 

aborda esse contexto. 

                                                 
217 Entrevista disponível em: http://www.aredacao.com.br/cultura/9162/em-goiania-mqn-se-despede-dos-palcos  
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Atualmente, Goiânia possui vários pubs e casas nas quais ocorrem shows 

frequentemente. O Martim Cererê, ícone da cultura underground goiana, recebe eventos quase 

todas as semanas, produzidos por pessoas da cena local. Casas como Diablo, Metrópolis, Roxy, 

Bolshoi, El Club, Music, Loop Studio, Soul Pub e espaços como Centro Cultural da UFG, 

Centro Cultural Oscar Niemeyer e Teatro Goiânia são alguns dos lugares que recebem artistas 

durante o ano todo na capital goiana. São bandas locais, nacionais e internacionais, além de 

DJ’s que fomentam a produção musical em Goiânia. O crescimento das bandas se deve muito 

a esse fato. Abaixo, foi elaborada uma lista com os artistas goianienses listados em ordem 

crescente de curtidas no Facebook. Os dados foram coletados no dia 02 de novembro de 2015. 

 

Tabela 1 – Curtidas no Facebook 

 

Artista / Banda Estilo Musical Curtidas no Facebook 

Banda Uó Brega / Pop 214.159 

Boogarins Rock Psicodélico 34.475 

Cambriana Indie Rock 20.983 

Black Drawing Chalks Stoner Rock 17.617 

Girlie Hell Rock 16.852 

Hellbenders Stoner Rock 7.728 

Carne Doce Rock Psicodélico 5.829 

Sã Consciência Rap 4.514 

Overfuzz Rock’n’Roll 4.208 

Mugo Metal / Hardcore 3.371 

Shotgun Wives Folk 2.500 

Dry Rock 2.257 

The Galo Power Rock 2.039 

Cherry Devil Rock 1.758 

Tati Ribeiro Rap 1.752 

Luziluzia Rock Psicodélico 1.739 

Calango Nego Rap 1.541 

Ultravespa Rock 1.539 

Fernando Manso Rock / MPB 1.337 

Space Truck Rock 1.194 

Mad Matters Stoner Rock 1.282 

Bruna Mendez MPB 1.164 
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Incrivelmente, a tabela acima reflete apenas uma pequena fatia da quantidade de artistas 

e bandas surgidas em Goiânia que continuam fazendo um excelente trabalho. A capital de Goiás 

é reconhecida pelo sertanejo nacionalmente, mas é inegável a força, a competência e até a 

visibilidade que a cena alternativa goianiense tem alcançado dentro e fora da cidade. 

Com a popularização da Internet e o seu uso para divulgação de músicas e artistas nas 

redes, já por volta de 2005, a cena underground começou a crescer ainda mais na capital goiana 

e o resultado é refletido na tabela acima. Bandas e artistas menos conhecidos nacionalmente 

possuem grande público em seus shows em Goiânia. Além dos festivais, espaços, casas e pubs 

já citados, existe outro motivo pelo qual a cena independente cresce tanto em Goiânia. Os 

artistas, estúdios, casas, festivais e produtores trabalham, muitas vezes, em conjunto. A parceria 

existente acaba criando vínculos e fazendo com que a produção esteja sempre em renovação. 

O modo de se criar, distribuir e reproduzir música mudou drasticamente nas últimas 

décadas no mundo todo. Com o advento das novas tecnologias, tomando por base Pierre Lévy 

(1999), as mídias massivas foram, várias vezes, subvertidas. No caso da música, a Internet, 

como um novo espaço de ampla difusão de conteúdo, tornou-se essencial para a maioria dos 

artistas. As redes sociais, nuvens de compartilhamento de arquivos e serviços de streaming 

gratuitos iniciaram um importante processo de transformação da indústria fonográfica. Segundo 

Simone Pereira de Sá (2006), professora associada da Universidade Federal Fluminense, vive-

se, hoje, a “(...) consolidação de um novo modelo de escuta e consumo musical cuja ênfase é 

na relação direta entre produtores e consumidores, não mais subdita aos ditames da indústria 

fonográfica”.  

Dentro do contexto de produção e distribuição musical independente em Goiânia, fica 

clara a completa dependência das bandas e artistas da Internet e suas ferramentas. Redes sociais 

como Facebook, Twitter e Instagram são peças chave no processo de divulgação do trabalho 

desses artistas. Buscando Pierre Lévy novamente, a cibercultura e o ciberespaço estão em 

Johnny Suxxx and the Fucking 

Boys 
Rock 972 

Kamura Metal 923 

The Ander’s Rock / Funk 800 

Beavers Rock 648 

Crooked Lines Indie Rock 593 

MQN Rock 508 

Ambrosia Espacial Rock / Funk 148 
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constate crescimento e fazendo, cada vez mais, parte do cotidiano de nossa sociedade 

informatizada. Esse pensamento vale, também, para a música e, principalmente, para a música 

independente. O ciberespaço pode ser considerado um espaço democrático de distribuição de 

conteúdo, no caso, da música. É importante ressaltar que a música independente goianiense 

existe há décadas, no entanto, ganhou muita força devido às plataformas da Internet.  

Trazendo para o universo de estudo do trabalho, em Goiânia, vários estilos musicais 

diferentes são abrangidos e existe público interessado em cada um deles. Artistas são nacional 

e internacionalmente reconhecidos, fazendo parte da criação de novas tendências da música. 

Sendo assim, podemos inferir que 

 

Poderíamos imaginar que a globalização da música traria uma 

homogeneização definitiva, uma espécie de entropia musical na qual os 

estilos, as tradições e as diferenças acabariam fundindo-se em uma única 

massa uniforme. Ora, se a “sopa” está de fato presente, felizmente a música 

popular do mundo não se reduz a ela. (...) Novos gêneros, novos estilos, novos 

sons surgem constantemente, recriando as diferenças de potencial que agitam 

o espaço musical planetário. (LÉVY, 1999, p. 138). 

 

A cultura invisível a que se refere neste trabalho foi assim denominada por fugir do 

estereótipo cultural goianiense, voltado para a música sertaneja com suas raízes bem firmes no 

ambiente rural. Entretanto, tal invisibilidade só se confirma no grande imaginário coletivo. A 

cena que reúne músicos e consumidores dessa arte no Brasil inteiro já reconhece Goiânia como 

berço de grandes músicos e bandas, inclusive como uma das principais representantes da música 

independente no país inteiro. A cultura midiática é uma das grandes responsáveis por essa 

representação generalizada da cidade de Goiânia, com grande enfoque nas raízes culturais 

sertanejas e pouca exploração de novas formas de arte que surgiram ao longo dos anos na capital 

goiana. Nessa circunstância, podemos inferir que  

 

O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 

fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-

sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também 

fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, 

de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a 

modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: define o 

que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. 

(KELLNER, 2003, p. 9). 

 

A cultura invisível da música independente goianiense está em sua melhor e maior fase. 

Apesar de as grandes massas ainda não reconhecerem fortemente essa fatia cultural de Goiânia 
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como retratado acima, com a inferência de Douglas Kellner, a cena underground possui enorme 

destaque. Vários precedentes fortaleceram a música independente, não só em Goiânia como no 

mundo inteiro. O mais importante deles refere-se à independência, de fato, do músico ou banda 

com relação a qualquer gravadora ou selo. Poucos anos atrás, artistas, mesmo que 

independentes, necessitavam do suporte de um estúdio para gravação de músicas ou de uma 

gravadora que distribuísse o material gravado. A tendência atual é a destruição desse tipo de 

terceirização de serviços, e a concentração do poder nas mãos do artista, que pode controlar o 

processo inteiro, da criação à distribuição de suas músicas. Nesse contexto, podemos inferir que  

 

Consequência direta das novas formas de produção, tais como o home studio; 

e das possibilidades de circulação da música na rede, tais como sites, listas, 

blogs e podcasts; torna-se cada dia mais comum a história de bandas ou 

artistas que divulgam seu trabalho sem a intermediação das gravadoras; ou de 

aficcionados que têm acesso direto ao trabalho dos músicos preferidos, 

discutindo, criticando e/ou demandando gravações de forma direta, driblando-

se assim a centralização e as estratégias de marketing das gravadoras. 

(PEREIRA de SÁ, 2006, p. 16). 

 

Conclusão 

 Culturalmente, Goiânia é uma cidade plural. Das manifestações mais tradicionalistas às 

subculturas, do mainstream ao underground, a capital goiana se destaca em diferentes nichos 

do mercado musical. Entretanto, a partir do estudo aqui transcrito, percebeu-se que a música 

independente enfrenta inúmeros obstáculos para que possa sobreviver. Alguns desses 

enfrentamentos foram resolvidos, em parte, pelo crescente e facilitado acesso à novas 

tecnologias de gravação e de divulgação. Além da existência de estúdios que se voltam para a 

produção fora do circuito radiofônico e apoiam a música alternativa, os home studios e a 

Internet viabilizaram o crescimento (ainda maior que nos anos 90 através dos selos) desse 

mercado intermediário da indústria musical. 

 Ao explicitar o grande abismo existente entre as vertentes pop (no caso de Goiânia, o 

sertanejo universitário) e independente, no que se diz respeito à investimentos, cobertura 

midiática e divulgação, este trabalho buscou traçar um panorama geral da cultura indie e 

elaborar um breve histórico do cenário independente goianiense. A partir de tal tentativa, 

concluiu-se que o alternativo é uma faceta da cidade de Goiânia há mais de 25 anos. No entanto, 

ideia de que esse movimento agrega ideias transgressoras e, até certo ponto, contraculturais, 

não deslegitima a cultura pop ou sertaneja. Tais ideais estão sim presentes nas atividades de um 

cenário que se encontra à margem de uma cultura que, se não dominante, está fortemente 
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marcada na capital de Goiás, todavia coexiste com a mesma e, dessa forma, essa situação apenas 

incrementa a multiculturalidade, a pluralidade e até a possibilidade de novas fusões de sons e 

estilos. 

 A música “pré-moldada”, com intuito de ser comercializada e render lucros 

astronômicos às grandes gravadoras e patrocinadores, além dos jabás, constituem uma grande 

fatia da indústria musical e recebem grandes investimentos. A produção musical é tratada a 

partir de uma espécie de fórmula, a qual deve ser revertida em dinheiro. Esse é um dos motivos 

pelos quais os produtores e gravadoras envolvidos no mainstream costumeiramente não 

arriscam e não experimentam, fazendo com que inúmeros artistas fiquem desamparados. Dessa 

forma, pode-se entender que a música independente cunhada neste artigo, surge e se mantém, 

também, por necessidade. Trata-se de uma alternativa, da criação de um mercado paralelo aos 

interesses dos grandes produtores e dos grandes públicos. As redes sociais e os meios mais 

acessíveis de captação e mixagem de áudio foram, na verdade, catalisadores e facilitadores do 

processo que mantém a música alternativa uma subcultura estável. 

 A ideia de música independente, anteriormente, era associada à alternativa das 

produções musicais que destoavam daquelas veiculadas em grandes mídias, à possibilidade de 

se produzir uma música ou um álbum sem o auxílio de uma gravadora. Nessa época, ainda se 

encaixavam selos, estúdios e produtores no processo. Atualmente, tal conceito pode, em alguns 

casos, jogar os processos de composição, gravação, produção e divulgação única e 

exclusivamente para o artista em questão. Sendo assim, é possível afirmar que a máxima “Faça 

Você Mesmo”, o “Do It Yourself”, noção que foi símbolo de produções alternativas durante 

décadas, está passando pelo momento mais literal e completo de sua existência.  
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O cinema das experiências: o filme-ensaio218 
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Resumo 

A experiência midiática no cinema contemporâneo. O curta-metragem Sem título #1: Dance of 

Leitfossil (2014) do cineasta Carlos Adriano é o ponto de partida para a análise da forma 

ensaística - do filme-ensaio, como denomina Arlindo Machado (2003). É pela obra de Carlos 

Adriano, pesquisador e realizador de documentários experimentais, que refletiremos sobre a 

experiência – em sua definição como conhecimento obtido por meio dos sentidos, mas também 

em seu caráter de experimentação enquanto método – na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Experiência midiática; Cinema contemporâneo; Filme-ensaio. 

 

 

A experiência midiática  

Ao refletir sobre por que devemos estudar a mídia, Silverstone (2002) responde a 

questão destacando “a necessidade de focar no movimento dos significados através dos limiares 

da representação e da experiência.” (SILVERSTONE, 2002, p. 27). O movimento dos 

significados, intenso e veloz  por causa das novas mídias e do desenvolvimento tecnológico, 

gera novas experiências midiáticas. A sociedade e a cultura em que vivemos atravessam a mídia 

e são atravessadas por ela, sendo impossível desconsiderar  o indivíduo contemporâneo da 

sociedade midiatizada e de sua experiência com a mídia. Televisão, cinema, internet, 

videogame, e outras inúmeras mídias, modificaram a nossa relação com o mundo, e quando 

McLuhan, em 1967,  diz que os meios de comunicação são extensões do homem e funcionam 

como próteses técnicas, ele já compreende profeticamente o poder da mídia não apenas em 

nossas mentes, mas também em nossos sentidos e corpos. Podemos considerar a mídia como 

extensão humana não apenas como uma prótese, no sentido de adicionar ou substituir algo em 

nossa constituição humana, mas no sentido de modificar sistematicamente a forma como somos 

e existimos no mundo. A experiência midiática é, primeiramente, sentida no corpo, a base 

material da nossa existência e o lugar da nossa percepção sensorial, do sentimento, dos afetos 

e das emoções. 

                                                 
218 218  Trabalho apresentado no GT10 – Narrativas midiáticas e consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura – 

Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
219 Graduada em Publicidade e Propaganda – UFG. Mestranda na linha de pesquisa do Mídia e Cultura – PPGCOM 

-Faculdade de Informação e Comunicação – UFG. 
220 Poeta e professor da FIC –UFG. Formado em Letras Vernáculas e Sociologia pela UFG. Mestre em Teoria da 

Literatura pela UFG. Doutor em Literatura e Língua Portuguesa pela PUC do Rio de Janeiro. 
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Um dos pressupostos que Silverstone (2002) coloca para estudarmos a mídia “em sua 

contribuição para a textura geral da experiência” é a necessidade de reconhecer a realidade 

dessa experiências. Ao contrário do mundo de imagens e simulacros de Baudrillard e do 

pensamento pós-moderno, podemos considerar com Silverstone (2002) que as experiências 

midiáticas são experiências reais. Cabe destacar que são considerados aqui dois sentidos da 

palavra experiência - em sua definição como qualquer conhecimento obtido por meio dos 

sentidos, mas também em seu caráter de experimentação enquanto método. A mídia, enquanto 

existência de um intermediário tecnológico, e como um conjunto de instituições que utiliza 

tecnologias específicas para realizar a comunicação humana, cria experiências e é também 

criada pelas experiências.  

A partir do reconhecimento da realidade da experiência midiática e da importância da 

mídia, iniciaremos um percurso na tentativa de compreender a experiência no documentário 

contemporâneo. 

 

O contemporâneo 

Parente (2007) coloca como ponto de partida para a análise de um cinema 

contemporâneo questionar como as novas mídias transformaram o dispositivo do cinema em 

suas variadas dimensões primordiais, arquitetônicas (condições de projeção das imagens), 

tecnológicas (produção, edição, transmissão e distribuição) e discursivas (decupagem, 

montagem etc), e também questionar como essas experiências criam novos deslocamentos  em 

relação ao modelo de representação instituído. A superação da modernidade pelo cinema, e pelo 

documentário, aqui colocado em questão, pode ser observada primeiramente pela modificação 

do aparato tecnológico. A câmera de vídeo portátil e a imagem eletrônica reinventaram a forma 

cinema, como denomina Parente ao se referir ao cinema convencional e hegemônico, modelo 

econômico, histórico e culturalmente institucionalizado com suas convenções estéticas e 

discursivas. Um outro cinema surgiu com os movimentos de vanguarda e encontrou novas 

formas de linguagem e meios de produção que contrariam a lógica corporativa e comercial de 

um cinema dominante e “reinventam o dispositivo cinematográfico, multiplicando as telas, 

explorando outras durações e intensidades, transformando a arquitetura da sala de projeção, 

entretendo outra relação com os espectadores.” (PARENTE, p. 9, 2007).  

Aqui colocamos a questão: como começar pensar o cinema contemporâneo? Agambem 

(2009) nos dá pistas para compreender o que é a contemporaneidade quando escreve que 

contemporâneo é aquele que não coincide perfeitamente com este tempo, nem está adequado 
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às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual, e que por isso, e “através desse 

deslocamento e anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu 

tempo”. (AGAMBEM, 2009, p. 58). A contemporaneidade é uma relação singular com o 

próprio tempo, a relação estabelecida pelo poeta, por aquele que apenas com o espírito 

desembotado consegue olhar fixo para o seu tempo para nele conseguir ver o obscuro. Baseando 

em Agambem, podemos interpretar que o cinema contemporâneo é senão o movimento de 

ressignificação da forma cinema por uma vanguarda artística que olhou e olha o cinema como 

o lugar do movimento constante da humanidade, do fluxo permanente e ininterrupto do devir. 

O documentário, campo cinematográfico sempre colocado atado à realidade, adquiriu 

expressiva importância na produção audiovisual contemporânea devido a sua transformação e 

expansão. Para Teixeira (2007), contrariando uma suposta saturação imagética apontada pelos 

pós-modernistas ou um “império da imagem”, é justamente dentro do cenário midiático 

contemporâneo em que são intensificados os processos de ressignificação dos hábitos 

cotidianos relacionados à cultura audiovisual. E, ainda, foi esse cenário que possibilitou os 

deslocamentos que transformaram o documentário e desenharam novas relações do campo com 

os domínios ficcional e experimental.  

O primeiro deslocamento se refere ao caráter de objetividade e sentido de realidade que 

por décadas vem caracterizando a narrativa em forma de documentário. Essa mística em torno 

da verdade de ele que era feito foi sendo desconstruída aos poucos e criados novos sentidos de 

técnica, expressividade e subjetividade para o documentário. O segundo deslocamento se refere 

à ficção e seus códigos, que se dá pela “ideia de que o realismo era uma construção estética 

como outra qualquer e não a operação direta de uma realidade que se expunha em sua 

integridade e autenticidade” (2007, p. 43). O terceiro deslocamento se dá a partir das relações 

do documentário e do domínio do experimental. É nesse ponto que se situa o lugar da expansão 

e renovação das formas documentárias na contemporaneidade. 

 

Com a irrupção da imagem-vídeo na cultura audiovisual, a sensação que se 

tem é a de um completo desbloqueio da construção imagética que nos lança 

num novo tempo de investigação e experimentação, que não deixa de 

reverberar aquele das primeiras décadas do século XX com a efervescência de 

suas vanguardas artísticas, dispostas a lançar por terra tudo que fosse da ordem 

de uma “arte retiniana” que por séculos havia erigido a postura vertical 

humana como condicionante de nosso universo óptico e a imagem especular, 

primeiro pictórica, depois fotográfica e cinematográfica, como “janela aberta 

para o mundo”. (TEIXEIRA, 2007, p. 43). 
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A abertura do documentário a outros domínios e a sua potência de inovação 

transformaram a experiência do olhar e inventaram novas formas de pensar o mundo. É na 

localização da abertura, do interstício entre campos e gêneros audiovisuais, em que se encontra 

Sem título #1: Dance of Leitfossil (2014), curta-metragem de Carlos Adriano. 

 

O filme-ensaio 

 
Sinopse: O improvável duo de um fado para o saudoso convidado. 

Justaposição poética. Aproximação de realidades distantes. Musas da 

memória: MnemoCyne. Espectros e remanescências da imagem sobrevivente. 

Da série "para uma AutoCineBiografia (em Regresso)".221 

 

A famosa cena de dança entre Fred Astaire e Ginger Rogers em Ritmo Louco (1936),  a 

música Desfado, interpretada por Ana Moura e Pedro da Silva Martins, e imagens de Bernardo 

Vorobow222 são as matérias-primas principais que constituem o curta-metragem de 5 minutos 

do cineasta Carlos Adriano. O filme em homenagem a Bernardo, seu ex-companheiro, parte de 

elementos que já existiam -  fotografia,  cena de filme, música e imagem de arquivo pessoal de 

Carlos Adriano -, para adquirir caráter de nova obra cinematográfica.  

Logo ao início do filme, aparece por alguns segundos a fotografia de Vassourinha223, 

representando o filme A voz e o vazio (1998), realizado por Carlos Adriano e Vorobow. A 

montagem do filme constrói, pela justaposição de música e imagem, assim como pela impressão 

de velocidade, a sintonia entre o fado224 e os passos de dança de Astaire e Rogers que parecem 

ensaiados e encaixados na melodia da música. Acostumado a fazer cinema a partir da 

manipulação física e digital de materiais de registro, é pela montagem que o cineasta constrói 

o filme. 

 

                                                 
221 Sinopse retirada do site do Festival do Rio. Disponível em: http://www.festivaldorio.com.br/br/filmes/sem-

titulo-1-dance-of-leitfossil. Acessado em: out. 2015. 
222 Diretor e produtor cinematográfico. Também foi coordenador de cinema do MAC-USP e criador do setor de 

cinema do MIS (Museu da Imagem e do Som). 
223 Sambista brasileiro, descoberto pela rádio Record aos 12 anos de idade. Vassourinha gravou 12 músicas e 

morreu aos 19 anos, no auge do seu sucesso, de tuberculose óssea. 
224 Estilo musical português. Geralmente cantado por uma só pessoa e acompanhado por guitarra clássica e guitarra 

portuguesa. 
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Figura 1 – A cena de Fred Astaire e Ginger Rogers dançando. 

Fonte: Site do Kinoforum.225 

 

Entre as imagens da cena de dança, é repetida uma imagem de Bernardo sorrindo, 

filmada durante a última viagem do casal juntos, e é pelo corte abrupto que se encerram os 

passos repetidos, apressados e sapateados de Astaire e Ginger e o som de “Ai que saudade/ Que 

eu tenho de ter saudade /Saudades de ter alguém/ Que aqui está e não existe”226. O filme mostra 

a dança de fósseis227, como supõe a tradução do título, de restos audiovisuais desenterrados de 

arquivos que se transformam em discurso quando reconstruídos pela montagem 

cinematográfica. 

Figura 2 – A cena de Bernardo Vorobow sorrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site do Kinoforum.228 

 

                                                 
225 Disponível em:  http://www.kinoforum.org.br/curtas/2015/filme/40934/sem-titulo-1-dance-of-leitfossil. 

Acessado em: out. 2015. 
226 Letra da Música Desfado. Disponível em: http://letras.mus.br/ana-moura/desfado/. Acessado em: out. 2015. 
227 Os fósseis são restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos 

materiais. 
228 Disponível em:  http://www.kinoforum.org.br/curtas/2015/filme/40934/sem-titulo-1-dance-of-leitfossil. 

Acessado em: out. 2015. 
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Embora a breve descrição estrutural e imagética não nos permita alcançar de fato o que 

é a obra de Carlos Adriano, é através dela que podemos notar a forma ensaística, uma das 

características e tendências do cinema contemporâneo.  

Cineasta e pesquisador, Carlos Adriano faz parte de um grupo de cineastas brasileiros 

que, a partir dos anos 90, realizou filmes que recusam uma função representativa229 do cinema 

e o privilégio da afirmação de sujeitos singulares, dois traços marcantes de diferenciação  entre 

o documentário contemporâneo brasileiro e o documentário moderno, em particular aquele 

produzido no decorrer dos anos 60. (LINS, 2008, p. 20). A forma ensaística observada no 

documentário contemporâneo, ou o filme-ensaio, termo denominado por Machado (2003), parte 

do conceito de ensaio, gênero textual filosófico ou científico que carrega atributos literários e 

características como: expressividade, subjetividade e liberdade de pensamento. Pela percepção 

do desprestígio da forma ensaística na Alemanha, Adorno refletiu sobre o pensamento ocidental 

e sobre as características do ensaio, gênero sem autonomia e lugar na ciência. Segundo Adorno 

(2003), o ensaio evoca uma liberdade de espírito, “afinal, ele nada tem a oferecer além de 

explicações de poemas dos outros ou, na melhor das hipóteses, de suas próprias ideias.” 

(ADORNO, 2003, P.25).  Criado por Montaigne230, o ensaio não se segue as regras da ciência 

e ambiciona uma autonomia formal que questiona a existência de uma verdade científica. Sua 

falta de lugar dentro das esferas do saber “denuncia silenciosamente a ilusão de que o 

pensamento possa escapar do âmbito da thesis, a cultura, para o âmbito da physis, a natureza.” 

(Idem, p. 28). É em Adorno em que podemos compreender um novo tipo de pensamento em 

relação a experiência. 

 

A relação com a experiência – e o ensaio confere à experiência tanta 

substância quanto a teoria tradicional às meras categorias – é uma relação com 

toda a história; a experiência meramente individual, que a consciência toma 

como ponto de partida por sua proximidade, é ela mesma já mediada pela 

experiência mais abrangente da humanidade histórica; é um mero auto-engano 

da sociedade e da ideologia individualistas conceber a experiência da 

humanidade histórica como sendo mediada, enquanto o imediato, por sua vez, 

seria a experiência própria de cada um. (ADORNO, ano, p. 26). 

 

Em suas devidas proporções, podemos estabelecer uma analogia entre o cinema 

convencional e o rigor científico, e o cinema contemporâneo e a forma ensaística. Com a 

intenção de não estabelecer uma comparação ingênua, é pelo prisma do cinema enquanto forma 

                                                 
229 O cinema como representação do real. 
230 Filósofo, político, escritor e considerado o inventor do ensaio. 
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de pensamento, como aparece em Aumont231, que pode ser considerado o cinema 

contemporâneo,  cinema que “nos fala a respeito de ideias, emoções e afetos através de um 

discurso de imagens e sons tão denso quanto o discurso das palavras.” (MACHADO, 2003, p. 

1). A montagem cinematográfica de Carlos Adriano remete a um procedimento que, em Vertov 

ou em Gordad, já criava filmes que não são apenas uma realização prática, mas também uma 

manifestação teórica. Essa construção imagética e discursiva pode ser assemelhada à retórica, 

que constrói eloquentemente um discurso onde no filme-ensaio é a experiência, e não mais a 

procura por uma verdade que conduz o realizador.  

 

O ensaio, contudo, elege essa experiência como modelo, sem entretanto, como 

forma refletida, simplesmente imitá-la; ele a submete à mediação através de 

sua própria organização conceitual; o ensaio procede, por assim dizer, 

metodicamente sem método. (ADORNO, 2003, p. 30). 

 

O filme-ensaio reflete a todo instante sobre si mesmo. Sua forma não pode ser dissociada 

de seu conteúdo e o elemento da auto-reflexividade aparece como outro traço do cinema 

contemporâneo. Entusiasta da poesia concreta, o filme-ensaio de Carlos Adriano procura criar 

poesia coordenando os elementos pela montagem em vez de subordiná-los,  para então criar 

uma poesia, que na perspectiva de Agambem, é “sempre retorno, mas um retorno que é 

adiamento, retenção e não nostalgia ou busca por uma origem; é um caminhar, mas não é um 

simples marchar para a frente, é um passo suspenso”. (SCRAMIN; HONESKO, 2009, p.19).  

Por fim, podemos concluir com a ajuda de Adorno, que o filme-ensaio possui uma 

atualidade do anacrônico. Ele está colocado na hibridez de campos audiovisuais e ainda há 

muito a ser analisado na filmografia contemporânea brasileira para que a teoria cinematográfica 

possa caminhar a passos firmes. Considerando as inovações tecnológicas e as rupturas 

epistemológicas na teoria cinematográfica, há um vasto campo no domínio do documentário 

contemporâneo em que pode ser pensada a experiência, como por exemplo a videoarte, o 

documentário experimental, as videoinstalações etc. O mundo cultural, como diz Peter Burke, 

pode ser considerado um processo de criação contínua, ou recriação - o que ele chama de 

bricolagem -e comparado a um canteiro de obras, os andaimes nunca são desmontados porque 

a reconstrução cultural nunca termina. 

 

 

                                                 
231 Jacques Aumont, teórico de cinema e escritor francês. 
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Resumo 
O artigo aborda a representação das crianças em situação de Rua no Brasil, na década de 50, 

por Rachel de Queiroz. Resultado da desigualdade social. Dentre as crônicas que tratam sobre 

esta problemática, analisamos ‘Os filhos que nunca tive’, publicado em outubro de 1953. A 

crônica provoca uma sensação de proximidade e credibilidade numa relação quase que direta 

com o leitor, apresenta uma construção meticulosa de perfis, passa por relatos, reflexões, 

críticas e denúncia social. Buscamos em Fairclough, a Análise Crítica do Discurso, em que 

identificamos que a crônica contribui não apenas para reproduzir a sociedade, identidades 

sociais, relações sociais, sistemas de conhecimentos e crenças, mas também para fazer a 

representação críticas face a uma sociedade desigual, contribuindo assim para transformá-la. 

 

Palavras-Chave: Crônica. Desigualdade. Infância. Discurso crítico. Representação. 

 

 

Introdução  

A situação dos meninos que vivem nas ruas no Brasil vem sendo objeto de discussão 

desde o final do século XIX. Segundo Maria Rosilene Barbosa Alvim e Licia do Prado 

Valladares em Infância e Sociedade no Brasil: uma análise da literatura (1988), tal situação 

integra a preocupação maior com a emergência de uma nova ordem social que então se 

delineava com o advento da República. Contexto do republicanismo, portanto, diante do 

crescimento urbano acelerado, a abolição da escravatura e a criação de uma força de trabalho 

livre, também constituída pelos imigrantes estrangeiros, “a infância pauperizada surge como 

parte da questão social”. (ALVIM E VALLADARES, 1988, p. 4). 

Os estudos em torno a essa problemática social se intensificaram na época em que o Rio 

de Janeiro e São Paulo se consolidavam como polos de atração para o resto do país e 

apresentavam diversos problemas sociais, decorrentes da urbanização acelerada, como 

insalubridade, alta taxa de mortalidade infantil, epidemias diversas, desemprego, violência, 

criminalidade, mendicância e uma enorme quantidade de pessoas que perambulavam pelas ruas. 

                                                 
232 Trabalho apresentado no GT 10 - Narrativas Midiáticas e Consumo - do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
233 Jornalista, especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing. Mestranda em Comunicação da Linha de 

Pesquisa Mídia e Cultura da UFG. E-mail:leticiajury@gmail.com 
234 Professor Associado III, integra o PPGCOM/UFG (LP: Mídia e cultura) e o PPGIDH/ UFG (LP: Práticas 

e representações sociais). E-mail: goiamerico@uol.com.br 
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No bojo deste quadro social está a infância abandonada, cuja situação de 

miséria e risco é tema de indignação geral, preocupando desde cronistas e 

jornalistas, até médicos, políticos e juristas. Assim é que já em 1899 registra-

se a criação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância no Rio de Janeiro 

pelo médico Arthur Mocorvo Filho, fruto de sua própria iniciativa. (ALVIM 

E VALLADARES, 1988, p. 4). 

  

Em 1908, o cronista João do Rio fazia uma descrição etnográfica deste universo de abandono 

da infância, em que ele denunciava existir no Rio um número considerável do que ele nomeava 

de pobrezinhos sacrificados, petizes que andam a guiar senhoras falsamente cegas, punguistas 

sem proteção, paralíticos, amputados, escrofulosos, apanhadores de pontas de cigarro, crias de 

famílias necessitadas, “simples vagabundos à espera de complacências escabrosas, o broto das 

árvores que irão obumbrar as galerias da detenção, todo um exército de desabrigados e de 

bandidos”. (JOÃO DO RIO, 1952, p.175). 

 Jorge Amado em Capitães de Areia, editado em 1937 delineia um quadro societário no 

qual, em Salvador, a questão do menor abandonado era calamidade pública, o que mobilizava 

a imprensa, o Juizado de Menores, a Polícia, “são chamados de Capitães de Areia porque o cais 

é seu quartel-general”. “Se faz necessário é uma urgente providencia da polícia e do Juizado de 

Menores no sentido na extinção desse bando e para que recolham esses precoces criminosos, 

que já não deixam a cidade dormir em paz.” (AMADO, 1961, p.1). 

 Rachel de Queiroz também nos legou várias crônicas com esta temática, no entanto, 

com uma abordagem temática e estilística diferenciadas dos escritores referenciado. Pelo viés 

da crônica, este gênero imbricado entre o Jornalismo e a Literatura, por meio de uma 

“linguagem visceralmente econômica, recusando adjetivos, na qual sublinha a secura da vida e 

do destino de seus personagens”, conforme descreveu Heloísa Buarque de Holanda, uma das 

maiores estudiosas da vida e da obra da cronista em ‘Rachel de Queiroz por Heloisa Buarque 

de Holanda’. (QUEIROZ, 2005, p. 17). 

 

A designação de crônica, extremamente maleável em Rachel de Queiroz 

abriga a construção meticulosa de perfis a quase contos de estrutura concisa, 

passando por relatos, pequenas histórias, reflexões ou simplesmente diálogos 

abertos com o leitor. O traço em comum desta experiência como cronista é o 

desafio que Rachel coloca para o leitor que queira estabelecer algum traço 

divisor entre a romancista, a cronista e a jornalista. Sobre este desafio, 

Eduardo Portela discutindo a questão da crônica enquanto gênero literário, nos 

mostra como esta questão é ainda mais complexa quando se trata de uma 

cronista do porte de Rachel de Queiroz e afirma que sua crônica é uma 
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entidade autônoma, dentro do panorama da própria crônica brasileira. 

(QUEIROZ, 2005, p. 22). 

  

Para contemplar os objetivos deste artigo, vamos analisar o discurso crítico e de denúncia social 

de Rachel de Queiroz sobre as crianças em situação de rua, na década de 50 no Brasil, presente 

na crônica ‘Os filhos que nunca tive’. Já apontamos como análise inicial, a linguagem clara, de 

dicção moderna e preocupação com o social. “Procuro a linguagem que se aproxima o mais 

possível da linguagem oral, naturalmente no que a linguagem oral tem de mais original e 

espontâneo, rico e expressivo”. (QUEIROZ, 2005, p. 22). 

O título da crônica nos remete a uma entrevista de Rachel de Queiroz, citada por Heloisa 

Buarque de Holanda, quando questionada sobre o traço mais marcantes da sua personalidade, 

e ela respondeu: “minha maternidade é inesgotável”. (QUEIROZ, 2005, p. 11). Fato 

interessante, já que a cronista perdeu sua única filha, Clotilde, com apenas um ano e meio, no 

espaço de 24 horas, de meningite. Ela faz denúncia social, no entanto os garotos não são 

apresentados como marginais perigosos, ela apresenta as duras condições de vida do país, que 

levam as crianças a esta situação de miséria. Neste sentido, o título dá pistas e sugestões da 

análise crítica do discurso de Rachel de Queiroz. Os garotos abandonados são os filhos do país? 

Buscamos como referência metodológica a teoria da AD – Análise de Discurso, proposta 

por Fairclough (2001), que considera que discurso contribui para a constituição de todas as 

dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas 

próprias normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são 

subjacentes. “O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 

significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significados”. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

Adotaremos também esta posição teórica de Serge Moscovici (2009), para quem “uma 

representação dá precedência, sob todas as circunstâncias, à responsabilidade pessoal, esforço 

individual e soluções individuais para os problemas da sociedade”, além disto, resulta na clara 

consciência da injustiça social e responsabilidade social, contemplando soluções coletivas a 

problemas individuais. (MOSCOVICI, 2009, p. 16). 

 

A cronista, a crônica e a crítica 

 Heloisa Buarque de Holanda define Rachel de Queiroz como uma mulher de frases 

paradoxais, pois considerada uma das mais importantes escritoras modernistas do país, não 

hesitava em dizer que não gostava de escrever, “escrevia apenas para ganhar dinheiro”. “Além 
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disso, declarava com frequência que era mais jornalista do que realmente escritora”. 

(QUEIROZ, 2005, p. 11). 

 Lígia Chiappini define Raquel de Queiroz como integrante de um grupo de escritores 

que se interessa pela construção de um futuro sem resquícios e de um passado elitista, que 

trabalha o regional como referência para o nacional. O sertão aparece como repositório do 

verdadeiro caráter nacional, reduto de uma sociabilidade comunitária, familiar e orgânica. 

(CHIAPPINI, 2002, p. 157). 

A autora Nelly Novaes Coelho vê a presença de Rachel de Queiroz nas letras brasileiras 

como emblemática, afirmando que sua verve de cronista se consagra a partir de sua presença, 

durante os anos de 1945 a 1975, na última página da revista O Cruzeiro, tornando-se um dos 

nomes mais conhecidos e queridos da crônica jornalística brasileira. (COELHO, 2002, p.551). 

Para Rachel de Queiroz, a imprensa era sua ‘trincheira’, onde expunha suas opiniões e 

indignações (HOLANDA, 2011). Iniciou sua carreira no jornalismo na década de 20, com 

apenas 17 anos de idade, como colaboradora do jornal ‘O Ceará’. Desde então publicou crônicas 

em diversos periódicos como o ‘Correio da Manhã’, ‘O Jornal’, ‘Diário da Tarde’, ‘Diário de 

Notícias’, ‘Última Hora’ e outros. Em 1945 passou a ser cronista exclusiva da Revista ‘O 

Cruzeiro’. 

Em sua biografia disponível no site ‘Releituras’, uma passagem da vida de Rachel de 

Queiroz confirma a sua predileção pelo trabalho na imprensa. Quando foi homenageada, eleita 

‘Rainha dos Estudantes’, durante a festa de coroação, chega a notícia do assassinato de João 

Pessoa, ela joga a coroa no chão e deixa às pressas o local, com uma única explicação: “sou 

repórter”. (Queiroz in www.releituras.com). 

 Em 1988 Rachel de Queiroz iniciou a colaboração semanal no jornal O Estado de São 

Paulo, onde foi cronista até o ano da sua morte em 2003. No domingo, dia 10 de janeiro de 

1988, o Estadão trouxe uma reportagem que anunciava a chegada da mais nova aquisição do 

veículo: “Rachel se apronta para a estreia”. 

 

Na próxima terça-feira, seu arsenal de casos pitorescos e engraçados, de 

reflexões sobre o cotidiano, de reminiscências pessoais e de crítica social, 

estará a disposição do leitor do Caderno 2 de o Estado: ela acaba de aceitar o 

convite para integrar o quadro de cronistas do jornal, entre os vários que 

recebeu após se reestabelecer-se de uma enfermidade que há cinco anos fez 

com que parasse de escrever. (Rebello in acervo.estadao.com.br). 

   

 

http://www.releituras.com/
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Foi justamente no Estadão que Rachel de Queiroz publicou sua última crônica, no dia 

23 de março de 2003, com o título ‘A inspiração não vem para todos’, ano em que ela faleceu, 

poucos dias antes de completar 93 anos, o que a consagra como a cronista que mais publicou 

textos na imprensa, ou seja, ao longo de sete décadas. 

A crônica é produto do jornal, porque dele depende sua expressão pública, vinculada a 

atualidade, se nutre dos fatos do cotidiano, preenche as três condições essenciais de qualquer 

manifestação jornalística: atualidade, oportunidade e difusão coletiva. Bender e Laurito, em 

‘Crônica. História, Teoria e Prática’ (1993), destacam que não existem assuntos proibidos aos 

cronistas, desde que tratado no tom adequado ao gênero; e que a crônica é um momento de livre 

criação em que o escritor solta as amarras e apresenta sua visão de mundo, descomprometida e 

original. 

Conforme Jorge Sá (2005) a magicidade da crônica está presente mesmo nos textos em 

que a atmosfera política torna o diálogo com o leitor mais referencial. A atmosfera política 

reafirma, assim, os valores sociológicos da crônica na construção do painel de uma época. “A 

busca do pitoresco permite ao cronista captar o lado engraçado das coisas, fazendo do riso um 

jeito ameno de examinar determinadas contradições da sociedade”. (SÁ, 2005, p.15). 

Antonio Candido (1992) define que a crônica consegue quase sempre transformar a 

Literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um. Ela é despretensiosa, insinuante e 

reveladora; e por ser leve e acessível talvez comunique mais do que um estudo intencional a 

visão humana do homem na sua vida de todo dia. Para ele, a força da crônica brasileira está na 

sua capacidade de “traçar o perfil do mundo e dos homens”.  (CANDIDO, 1992, p.22). 

 

Os filhos que eu nunca tive 

 Publicada em 1953, a crônica ‘Os filhos que eu nunca tive’ tem como questão social as 

‘crianças que perambulam pelas ruas’ e estão sujeitas a situações de risco. Rachel de Queiroz, 

para abordar o tema e apresentar suas críticas, conta uma história vivida, em que três ‘garotos’ 

(como ela os define), batem no portão da sua casa, “não para pedir esmolas, mas andavam longe 

de casa e queriam uns níqueis para o almoço”. (QUEIROZ, 2011, p. 133). 

 Rachel de Queiroz ao invés de dar o dinheiro, convida os garotos para almoçar e durante 

o almoço ela, como boa jornalista, tendo iniciado sua carreira aos 16 anos no jornal O Ceará, 

faz uma espécie de entrevista e traça o perfil de cada um deles, com o objetivo de mostrar ao 

leitor da crônica a realidade vivida pelas crianças em situação de rua, no início da década de 

50. A primeira descrição dos garotos vem no primeiro parágrafo. 
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O mais velho era um crioulinho de ar estonteado sem os dois dentes da frente; 

calçava umas chuteiras grandes de jogador de futebol, dependurado com duas 

bolsas às canelas finas. O segundo garoto era bem miúdo, nos seus nove ou 

sete anos, ainda chupava dedo e tinha pestanas tão compridas que lhe faziam 

sombra na cara pálida e bochechuda. Mas o importante era o caudilho da turma 

– dez, doze anos talvez, quem sabe mais; com esses amarelinhos raquíticos a 

gente nunca pode dizer. Fala rouca, olhar direto, pequenas mãos nervosas que 

gesticulavam ajudando a fala, camisa de meia, calça comprida, cigarro na 

mão. (QUEIROZ, 2001, p. 133). 

  

O trecho acima nos remete a Serge Moscovici em Sobre Representações Sociais (2009). 

Na medida em que Rachel de Queiroz classifica os garotos, pelas roupas, cor da pele, aparência 

física, principalmente de saúde, olhar, a fala, a idade que aparenta ter, ela estabelece categorias 

e rótulos. “Neste sentido classificar significa impor certo conjunto de comportamentos e regras 

a alguém”. (MOSCOVICE, 2009, p.8). 

 Moscovici (2009) diz que é impossível classificar sem se atribuir nomes, retirar o 

anonimato e ser premiado com uma afiliação dentro de uma rede de palavras especiais. Esta 

nomeação, que busca a caracterização de cada um dos garotos, é observada pelos adjetivos: “o 

pretinho comia em silêncio, de olho no ar, espiando os passarinhos” (QUEIROZ, 2001, p. 134), 

“O gorducho de vez em quando punha escondido, debaixo da mesa, um pedaço de carne para a 

cachorra” (QUEIROZ, 2001, p. 134), “O chefe mesmo já vendeu (jornal) numa banca, mas 

quiseram botar uniforme nele, para fingir de pequeno jornaleiro, e ele não é palhaço para andar 

fardado”. (QUEIROZ, 2001, p. 134). Rachel de Queiroz faz o que Moscovici infere como 

“personificação de sentimentos e classes sociais”, que se dá por meio da linguagem. 

 

Palavras fazem mais do que representar coisas, elas criam coisas e passam 

suas propriedades as mesmas. Neste caso a linguagem tem um poder 

comparável ao do espelho, que tem a vantagem extraordinária de destacar a 

aparência da realidade. Desta forma os nomes que concebemos e criamos com 

a finalidade de servirem como forma abstrata da matéria e do fenômeno 

complexos, eles mesmos se tornam essa matéria, estes fenômenos, e esta é 

uma operação que executamos continuamente. (MOSCOVICE, 2009 e p. 13). 

  

Como dito no início desta análise, a crônica é toda construída no diálogo de Rachel de 

Queiroz com os três garotos, e neste momento a linguagem enquanto representação conforme 

Moscovice (2009) se faz ainda mais presente. A cronista descreve que o “crioulinho que se 

chama Zica espera mais tarde ser goleiro”, inclusive fizeram a viagem para dar uma “espiada 

na concentração do Vasco, mas acharam tudo fechado”. (QUEIROZ, 2001, p.135). 
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Em seguida, ela apresenta a realidade social vivida por cada um deles. Zica é dos três, 

o único que tem pai e mãe. “O pai está doente, internado no Hospital São Sebastião, e a mãe 

lava roupa. Mas tem outros filhos, ganha pouco, Zica precisa ajudar”. (QUEIROZ, 2001, p. 

135). Para ajudar o garoto faz carreto na feira, pega xepa de comida num frege em Santo Cristo, 

pega leite para os irmãos mais novos em uma instituição de caridade, vigia automóvel no Cais 

do Porto. “Por causa disto largou a escola – não tinha tempo”. (QUEIROZ, 2001, p. 135). 

O pequeno, como define a cronista, se chama Cincinato, apelidado de Nato. Mora com 

a avó, que é idosa, doente e vive de favor num barraco que ela mesma arrumou, no lugar onde 

era um banheiro velho, aos fundos de uma casa de cômodos, numa daquelas encostas de morro 

que ficam entre o Cais do Porto e a Central. “A velha pede esmolas e, quando era menor, Nato 

andava com ela, mas achava chato, e depois o Alcir – Alcir é o chefe – o convenceu de que 

aquilo não é ocupação de homem”. (QUEIROZ, 2001, p. 136). 

Quanto a Alcir, Rachel de Queiroz o identifica como camarada vivido e experiente. Já 

esteve internado no Serviço de Assistência a Menores, mas nega. “Quem esteve por lá foi um 

primo dele que contou tudo como é. Que a ele, para o apanharem, não há de ser fácil”. 

(QUEIROZ, 2001, p. 136). 

 

Pergunto o que ele quer ser, quando homem – um valentão assim como o Zé 

da Ilha e o Mauro Guerra? Surpreendentemente, Alcir diz que não, não gosta 

de malandro. Esse pessoal não vale nada; quem dá cartaz para eles é a polícia. 

Diz que o Carne Seca até chorava quando foi preso. E o Mauro Guerra é 

tuberculoso. Alcir tem vontade de comprar um carro de praça e fazer ponto no 

Lido. (...) Não tem pai nem mãe, mora oficialmente com os tios, mas passa 

dias sem aparecer em casa. (QUEIROZ, 2001, p.136). 

  

Ao apresentar a realidade vivida por cada um dos garotos, Rachel de Queiroz nos remete 

novamente a Moscovice, quando fala sobre linguagem e representações sociais: “atribuições 

explicam comportamentos visíveis por fatores invisíveis”. “Queremos enfatizar que atribuições 

são sempre enxertadas em imputações, relações de causa e efeito em relações de fins-e-meios”. 

(MOSCOVICE, 2009, p. 15). 

 

Uma representação dá precedência, sob todas as circunstâncias, à 

responsabilidade pessoal, esforço individual e soluções individuais para os 

problemas da sociedade; a outra leva a uma clara consciência da injustiça 

social e responsabilidade social, contemplando soluções coletivas a problemas 

individuais. (MOSCOVICE, 2009, p. 16).   

 

 Rachel de Queiroz encerra a crônica com a partida dos garotos, que segundo ela tentou 
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convencê-los a ficar mais, no entanto estavam apressados ou “desconfiados”. “Dei dinheiro, 

deixei-os sair. Que é que podia fazer? Conselhos não aceitam. Chamar autoridade, para que? 

Autoridade não resolve, prende”. (QUEIROZ, 2001, p. 138). 

 

Os garotos saíram. Fiquei a olhá-los, do portão. Dez metros além o pequenino 

voltou-se, deu adeus com a mão. Me apertou o coração, dei adeus também, 

fechei o portão devagar. (QUEIROZ, 2001, p. 138). 

 

 

Nos passos de uma análise crítica 

 Fairchlough (2001) nos diz que a interdiscursividade se realiza quando se logra 

especificar os tipos de discurso que estão delineados na amostra discursiva sob análise, e como 

é feito. O analista do discurso deve iniciar esta etapa com a caracterização do gênero. É a própria 

Rachel de Queiroz quem faz a definição no livro Cenas Brasileiras (2002): “será talvez a crônica 

o gênero literário mais confessional do mundo. Pois o cronista, quase invariavelmente, tira o 

tema dos comentários que faz do seu próprio cotidiano, ou do assunto do dia no país, na cidade, 

no seu bairro”. (QUEIROZ, 2001, p. 7). 

 

Quando vêm me importunar com a exigência (que eu detesto) de escrever 

minhas memórias, a resposta que dou é sempre a mesma: quem quiser saber a 

biografia, leia as minhas crônicas. Pela data e o local de cada uma, já há uma 

informação. E tudo que comento, que canto e que exploro, foi tirado do meu 

dia a dia: o menino que me trouxe uma flor, o espetáculo de teatro a que assisti, 

as memórias de infância, as lembranças e apelos do Ceará, sempre me 

cantando no sangue. E os fatos políticos, já que sou essencialmente um animal 

político, sempre me interesso apaixonadamente por tudo que acontece nessa 

área, seja na minha província, no meu município, no meu país ou no resto do 

mundo. Também os sentimentos, angústias e esperanças, alvoroços de 

coração, saudades, perdas, promessa, e alegrias, tudo isso aparece na crônica, 

aberta os disfarçadamente- compete ao leitor inteligente desvendar nas 

entrelinhas. Ou constatar na frase aberta. (QUEIROZ, 2001, p. 7). 

 

 A interdiscursividade também é outro tópico de análise, conforme Fairclough (2001), 

ou seja, por a inserção do texto na história, reacentua e retrabalha textos passados e, assim 

fazendo, ajuda a fazer história e contribui para processos de mudança mais amplos, antecipando 

e tentando moldar textos subsequentes. “Essa historicidade inerente aos textos permite-lhes 

desempenhar os papéis centrais que têm na sociedade contemporânea no limite principal da 

mudança social e cultural”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 135). 

 O problema social apresentado na crônica ‘Os filhos que nunca tive’ é as crianças em 

situação de rua no Brasil na década de 50. Marcos César de Freitas (2003) em História Social 



 

 

 

464 

da Infância expõe que o fenômeno de abandonar os filhos é tão antigo como a história da 

colonização brasileira e que caberia nas câmaras municipais assisti-los, pois raramente as 

municipalidades assumiriam a responsabilidade. “Havia de fato descaso, omissão, pouca 

disposição para com esse serviço que dava muito trabalho”. (FREITAS, 2003, p. 54). 

 

Só a partir dos anos de 1960, houve mudança de modelo e de orientação na 

assistência à infância abandonada. Começava a fase do Estado do Bem-Estar, 

com a criação da FUNABEM (1964), seguida da instalação, em vários 

estados, das FEBEMs. Com a Constituição Cidadã de 1988, inseriram-se em 

nossa sociedade os Direitos Internacionais da Criança, proclamada pela ONU 

nos anos de 1950. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 

e LOAS (1993), o Estado assume enfim sua responsabilidade sobre a 

assistência à infância e à adolescência desvalidas, e estas tornam-se sujeitos 

de Direito, pela primeira vez na história. (FREITAS, 2003, p. 79). 

  

Este estado de abandono vivido por crianças da década de 50 é comprovado na crônica 

quando ela caracteriza cada uma delas, o Zica é o único que tem pai e mãe, no entanto, o pai é 

doente e a mãe, que tem outros filhos, lava roupa, por isto ele tem que trabalhar, “faz carreto”, 

“vigia automóvel”, “largou a escola”. O Nato pedia esmolas com a avó, mas induzido por Alcir, 

agora vive perambulando pela cidade. O Alcir, confessa, mas ao mesmo tempo desmente, 

segundo Rachel de Queiroz, mas já esteve envolvido com a criminalidade, mora com os tios, 

apanhou de um bêbado que estava na “tendinha de vender cachaça e pastel” do tio e depois 

disto não voltou mais para a casa. 

 

Indaguei o que é que ele fazia para viver. Ele riu. Parece que na rua há muita 

coisa interessante para ocupar um homem resoluto. Por exemplo, já se ocupou 

em entregar lista a bicheiro. –Quando a cana está dura, eles gostam de usar 

garoto, que não dá na vista. Aos sábados ajuda a lavagem dos ladrilhos num 

buteco da rua América, ganha um prato e uma grujinha que dá para o cigarro. 

Não é carregador de feira porque tem uma dor no umbigo, não aguenta peso. 

O médico do ambulatório diz que é hérnia; um dia em que estiver disposto ele 

procura o doutor e deixa operar. Pergunto se não deseja se operar no hospital 

aqui na ilha. Mas Alcir não quer se preocupar com a saúde. – Deixa pra lá. 

Serei moça, para me importar com umbigo grande? (QUEIROZ, 2001, p. 137). 

 

 Em 1956, três anos após a publicação da crônica, a Organização das Nações Unidas 

definia a proposta de Desenvolvimento de Comunidades e desta concepção de sociedade, a 

existência de desigualdades sociais é explicada através de processos de causa circular, “os 

pobres estariam, por insuficiência, desintegrados do processo de desenvolvimento”. (FREITAS, 

2003, p. 146). No entanto, a concepção de pobreza e de programas para a recuperação de 
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crianças pobres foi adotada apenas em 1979 pela UNICEF, ano Internacional da Infância. 

 Ao avançar um pouco mais com a Análise Crítica do Discurso da crônica ‘Os filhos que 

nunca tive’ depreendemos ainda uma série de pressuposições, já estabelecidas ou dadas, 

conforme define Fairclough (2001). “São sinceras ou manipulativas? São polêmicas (como 

orações negativas)? Há instâncias de metadiscurso ou ironia?”. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). 

Analisamos que o texto de Rachel de Queiroz segue uma narrativa jornalística, em que suas 

observações, quando traça o perfil dos garotos e suas condições econômicas, são sinceras, um 

relato da realidade, em um discurso de denúncia. Embora o texto seja polêmico, pois descreve 

a conjuntura social e econômica da época, que leva ao abandono das crianças, que perambulam 

pelas ruas e estão sujeitas aos riscos, não há presente no texto ironia. 

 Buscamos também Viviane Ramalho e Viviane de Melo Resende, Análise de Discurso 

(para a) crítica: texto como material de pesquisa (2011), ferramentas para percorrer esta análise 

do discurso da crônica de Rachel de Queiroz: “ao fazermos o uso da linguagem em nossas vidas 

cotidianas, recorremos a maneiras particulares de representar, de agir e interagir e de 

identificarmos o mundo e a nós mesmos/as”. (RAMALHO E RESENDE, 2011, p. 16). 

 Encontramos na crônica, o que as autoras definem como a prática social conformada 

por uma articulação situada de elementos chamados momentos da prática – discurso, relações 

sociais, fenômeno mental e atividade material. Em que os discursos são utilizados para “agir, 

interagir, para representar aspectos do mundo e para identificar a nós mesmos e a outros”. 

(RAMALHO E RESENDE, 2011, p. 43). 

 

Considerações finais 

 Isabel Magalhães (2005) considera que a análise de discurso tem como propósito o 

debate teórico e metodológico do discurso, sendo a linguagem como prática social. “A ADC 

estuda textos e eventos em diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um método para 

descrever, interpretar e explicar a linguagem no contexto sócio histórico”. (MAGALHÃES, 

2005, p. 3). 

 Rachel de Queiroz em ‘Os filhos que nunca tive faz’ uma ressignificação das crianças 

em situação de rua, não os colocando como marginais e sim como vítimas de um sistema 

excludentes e de desigualdade. O final da crônica, em que ela diz: “tentei detê-los por mais 

tempo”, “prometeram voltar a qualquer oportunidade”, “fiquei a olhá-los, do portão”, “me 

apertou o coração, dei adeus também, fechei o portão devagar”, demonstram o sentimento da 

cronista pelas crianças abandonadas, que estão na rua, não por vontade própria, mas em busca 
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de condições melhores de vida, longe da exploração, da violência, das condições econômica, 

que são submetidas por aqueles que deveriam os proteger.   

 A denúncia social da cronista se encontra em diferentes trechos da crônica, mas é 

explicita também no último parágrafo quando ela diz: “dei o dinheiro, deixei-os sair. Que é que 

podia fazer?” (QUEIROZ, 2011, p. 138). Sentimento de impotência diante da desigualdade 

social? Mais adiante: “chamar autoridade, para quê? Autoridade não resolve, prende.”. 

(QUEIROZ, 2011, p. 138). Crítica direta a polícia e a ausência de políticas públicas que 

poderiam resolver a situação. 

 Por meio da crônica, observamos o contexto social das crianças em situação de rua na 

década de 50, o que passados 62 anos não se faz muita diferença. Embora é indiscutível a 

importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo precisando de atualização, e de 

programas nacionais e internacionais, tanto governamentais quanto do terceiro setor, 

observamos números alarmantes do abandono de crianças. 

 Segundo matéria publicada da ONUBR, em abril de 2015, intitulada ‘Abandonadas e 

descartadas: mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas, alertam especialistas da ONU’, 

as crianças estão escapando da pobreza, de moradias inadequadas, famílias desestruturadas, 

violência doméstica, desalojamento, desastres naturais, conflitos e guerras. “Elas tomam as ruas 

porque não há outro lugar para onde ir. Uma vez nas ruas, elas sofrem discriminação e 

estigmatização”. (ONUBR in http://nacoesunidas.org/) 

 

“A chave para mudar as vidas das crianças em situação de rua é assegurar, 

onde for possível, sua participação no desenvolvimento em termos de direitos 

humanos baseados em programas e políticas que se relacionem com elas, 

assim como proporcionar moradias adequadas e acesso à educação”, disseram. 

“Crianças de rua são detentoras de direitos estabelecidos na Convenção sobre 

os Direitos da Criança, e devem ser, portanto, reconhecidas, valorizadas e 

tratadas dessa forma.” 

 

 Habilidade ímpar no jogo das ideias e da linguagem, como definiu Heloisa Buarque de 

Holanda, fazem de Rachel de Queiroz “a cronista do mesmo porte da ficcionista, a primeira 

grande voz feminina do modernismo brasileiro”. (QUEIROZ, 2005, p. 24). A voz de denúncia 

e ao mesmo tempo de contextualização histórica de um dos graves problemas sociais do país, 

a situação das crianças em situação de rua. 
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Resumo 

Esse artigo tem por objetivo analisar a hipótese de as tecnologias do imaginário tornaram-se 

dispositivos centrais para as construções identitárias em um contexto cultural pós-moderno em 

que as identidades e subjetividades nascem de experiências narcísicas do consumismo e do 

simulacro e não das referências da comunidade e do real, padrão na Modernidade. Como 

dispositivos alimentadores de imaginários e seus discursos e narrativas, matéria-prima 

fundamental das quais são construídos os símbolos e discursos dessa cultura e suas identidades 

e subjetividades, as tecnologias do imaginário pós-moderno podem estar tornando-se uma das 

principais fontes identitárias nesse contexto de cultura altamente simbólica. 

 

Palavras-chave: identidades; tecnologias do imaginário; pós-modernidade; consumismo; 

virtualidade 

 

 

O imaginário e suas tecnologias: introduzindo conceitos 

O conceito de imaginário tem se tornado popular desde as duas últimas décadas do 

século passado, segundo Backso (1985, p. 305). Proliferam-se no Brasil, especialmente na área 

de Comunicação, trabalhos cujo principal objeto de estudo são os imaginários, como por 

exemplos os da televisão, publicidade, cinema, entre outros espaços em que os conteúdos 

simbólicos e as imagens possuem presença significativa. Apesar deste uso frequente, é comum 

a despreocupação por parte dos pesquisadores com a precisão terminológica do termo, que 

muitas vezes é tomado como modismo. Essa postura acarreta fatalmente por reafirmar uma 

visão comum na academia a respeito desse conceito ser vago, subjetivo e, consequentemente, 

não científico. Ainda que possua uma considerável trajetória teórica, o conceito de imaginário 

não é uma unanimidade nas ciências sociais e as raízes dessa desconfiança remontam a um 

período anterior à própria academia e formação do pensamento científico. 

 Em uma breve busca etimológica da palavra, encontramos a raiz do termo imaginário 

no latim maginari, que significa "formar uma imagem mental de algo". A palavra imagem, por 

sua vez, vem do grego imago, “imagem, representação”, que possui a mesma raiz semântica de 
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imitari: “copiar, fazer semelhante”. Não por acaso, imagem e imaginário eram para filósofos 

gregos, sobretudo Platão, sinônimos de ilusão, aquilo que desviava o homem dasua busca pela 

verdade, pelo real. Os iluministas, bebendo da fonte grega, nutriam semelhante 

(des)consideração pelos estudos da imagem e do imaginário. O discurso científico, mais tarde 

originado das incursões da filosofia natural, em seu início relegou a análise do imaginário à 

margem das pesquisas sociais. No século XVIII, sobretudo nos autores da chamada escola 

romântica da História, os estudos de imagem e imaginário ganharam importância, porém 

somente no século seguinte - com o trio primeiro de sociólogos Marx, Weber e Durkheim - 

esses conceitos conquistaram um espaço definitivo nas ciências sociais como objeto de estudos 

relevantes.  

Concordamos com Maffesoli, Silva e outros pesquisadores do imaginário de que ainda 

que ele se refira a imagens e à capacidade humana de imaginá-las, ele não se reduz às mesmas 

e muitos menos é sinônimo de ilusão como consideravam os primeiros filósofos e até hoje 

alguns cientistas sociais. Para o autor referência nesse artigo, Maffesoli, o imaginário é uma 

espécie de aura que recobre toda a cultura237, participa e é afetada pelos seus processos, fazendo 

parte do zeitgeist (espírito do tempo) de uma civilização: 

 

Não vemos a aura, mas podemos senti-la. O imaginário, para mim, é essa aura, 

é da ordem dessa aura: uma atmosfera. Algo que envolve e ultrapassa a obra 

[..] uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se 

mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável (MAFFESOLI, 2001, 

p.75).  

 

Inspirado nessa concepção meta, Silva postula que o imaginário seria: “[..] uma rede 

etérea e movediça de valores e sensações partilhadas concreta ou virtualmente.” (SILVA, 2006, 

p. 9). Essa conceituação, embora pareça-nos bastante plausível e uma boa descrição sobre os 

efeitos do imaginário na cultura, suscita dúvidas a respeito de qual seriam os elementos e a 

lógica que estruturariam essa matéria imponderável. A respeito disso, Maffesoli não desenvolve 

uma teoria, respondendo através de seu mentor, Durand, quando questionado a respeito 

(MAFFESOLI, 2001, p. 80). Durand (1997) resume, eventualmente, o imaginário como sendo 

o “[...] conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado do homo 

                                                 
237 Maffesoli diferencia a cultura do imaginário pela materialidade do primeiro: “A cultura, no sentido 

antropológico dessa palavra, contém uma parte de imaginário. Mas ela não se reduz ao imaginário. É mais 

ampla.[..] A cultura é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O imaginário tem, além 

disso, algo de imponderável. [..] ... o imaginário é, ao mesmo tempo, mais do que essa cultura: é a aura que a 

ultrapassa e alimenta.” (MAFFESOLI, 2001, p. 75-76) 
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sapiens [...]” (DURAND, 1997, p. 14). É necessário esclarecer que essa afirmativa não opõe-

se à de Maffesoli a respeito do imaginário não ser sinônimo de imagens. Por imagens, Durand 

refere-se não àquelas meramente pictóricas com as quais estamos familiarizados e sim às 

arquetípicas238, plenas de simbolização e significados maiores.  

O imaginário, para esse autor, seria esse conjunto de imagens simbólicas que 

constituem todos os processos do pensamento humano a partir das quais desenham-se "trajetos 

antropológicos dos homens" (ibidem), isso é, seu capital cultural, discursivo, valorativo, 

simbólico, sua agência na sociedade, as estruturas dessa, em suma, toda a gama de 

manifestações individuais e sociais.  

Dividido em quatro categorias essenciais, o imaginário em Durand seria composto 

pelos schéme, arquétipos, símbolos e mitos. O schéme, a categoria primordial, seria anterior à 

imagem e formado pela faculdade humana de interpretar e, portanto, transcender os gestos 

sensório-motores dominantes239, tais como a digestão, a postura ereta, o ato sexual, a 

amamentação, entre outros240, relacionando-os com estados, emoções, sentimentos e, 

principalmente, com imagens. Como exemplo de schémes, Durand (1997) cita o da subida e o 

da divisão (visual ou manual), originados da verticalidade da postura humana. O gesto de 

engolir, por sua vez, deu origem aos schémes da descida (percurso interior dos alimentos no 

corpo) e do aconchego da amamentação, primeiro alimento do ser humano.  

Retomando ao schéme, ele induz à formação de imagens arquetípicas. No estágio de 

arquétipo, a imagem já se faz presente em um estado preliminar. A importância essencial dos 

arquétipos para Durand, que concorda com Jung de que eles são universais e coletivos, 

encontra-se na percepção de que é a partir deles que formam-se as primeiras imagens das 

estruturas simbólicas, constituindo, portanto, a zona matricial das ideias. Como exemplos de 

arquétipos temos a figura do chefe, que é uma representação do schéme da subida/alto; o da 

mãe, que corresponde ao schéme do aconchego, união e proteção, entre outros exemplos.  

O caminho de constituição do imaginário encontra os símbolos também que, para 

Durand, correspondem a signos que evocam sentidos ocultos ou impossíveis de serem 

percebidos pelo olhar não familiarizado. Na teoria durandiana, os símbolos reúnem-se em 

                                                 
238 Entendimento de Jung, uma de suas grandes influências.  
239Referente à reflexologia de Betcherev. 
240Esses reflexos dão origem aos três regimes fundamentais de imagens: o reflexo postural, responsável pela 

verticalidade, engendra as imagens de enfrentamento, disjunção, nomeada de regime diuno (RD); o reflexo 

digestivo origina as imagens e simbolizações de assimilação, mas também de rejeição e ejeção, o chamado regime 

noturno  (RN); por fim, o reflexo copulativo ou rítmico, fundado na sexualidade, organiza as imagens simbólicas 

relacionadas com a passagem do tempo, o regime sintético (RS) . 
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constelações conceituais pois "são desenvolvidos a partir de um mesmo tema arquetipal", ou, 

em outras palavras, "[...] são variações sobre um arquétipo." (ibidem, p. 43). Como exemplo de 

símbolo temos a virgem Maria, que representa o arquétipo da mãe na cultura cristã e que 

corresponde ao schéme do aconchego, união e proteção. Os schémes, representados por 

arquétipos e esses por símbolos, em um esforço racional, são compreendidos pela humanidade 

a partir da construção de narrativas que os colocam em um contexto dinâmico e maior: os mitos. 

Esses representam "um esboço de racionalidade, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os 

símbolos seresolvem em palavras e os arquétipos em ideias.” (ibidem, p. 63). 

 Como estruturas fundamentais, os imaginários são construções biológicas e sociais que 

remontam desde a instauração da consciência no hommo sapiens, em que esse foi capaz de 

simbolizar e dar sentido a sua existência através de símbolos que primeiramente abstraiu a partir 

de seus reflexos sensório-motores dominantes. Ao longo desse percurso até o presente tempo, 

os imaginários foram e continuarão sendo constantemente renovados e criados no interior das 

bacias semânticas, espaços na cultura onde "proliferam-se e recriam-se as imagens, memórias, 

experiências de vida, discursos, visões do real, enfim, o imaginário." (SILVA, 2006, p. 14). 

Como um dos espaços de gestação e dispersão dos imaginários na cultura contemporânea, 

Maffesoli aponta às tecnologias de dispersão e fomentação simbólica, ao que Silva nomeia de 

tecnologias do imaginário. 

Na configuração cultural contemporânea da falência das metanarrativas (LYOTARD, 

1986), da ascensão da virtualidade (BAUDRILLARD, 1991), da implementação da liquidez 

(BAUMAN, 2001) e do estabelecimento do espetáculo (DEBORD, 2004) do consumo 

simbólico (BAUDRILLARD, 2009), as tecnologias do imaginário tornaram-se, segundo Silva 

(2006), o principal dispositivo disseminador e produtor dos imaginários e de poder241 nesse 

contexto. Antes de analisarmos essa condição que diz sobre o papel central dessas tecnologias 

nas construções identitárias contemporâneas, vamos refletir sobre o conceito de tecnologias e 

sua relação com as identidades e subjetividades em Hall e Bauman.  

Retomando-se a conceituação, Silva (2006, p. 20) define as tecnologias do imaginário 

como “dispositivos (Foucault) de intervenção, formatação, interferência e construção de ‘bacias 

semânticas’ que determinarão a complexidade (Morin) dos ‘trajetos antropológicos’ de 

indivíduos ou grupos.”. Essa definição parte do entendimento de dispositivo242 em Foucault, 

                                                 
241O conceito de dispositivo e poder em Silva (2006) refere-se a Foucault. 
242 "Conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
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que significa um espaço ou rede que define-se não pela sua materialidade, mas pela função que 

exerce, sendo, independente dessa, um disseminador de verdades e discursos243. Como 

dispositivo, as tecnologias do imaginário seriam esses espaços “de produção de mitos, de visões 

de mundo e de estilos de vida”. (ibidem, p. 22), em suma, do imaginário. Como tecnologias, 

elas seriam conjuntos de técnicas que operam em uma escala maior, a da disseminação e 

fomentação de imaginários. Silva cita como exemplos de tecnologias do imaginário a televisão, 

o cinema, o rádio, a literatura e, entre elas, em especial apublicidade, à qual ele atribui 

importância maior no contexto cultural pós-moderno que descreveremos no capítulo seguinte. 

As tecnologias amplificam potencialidades e problemáticas da técnica, submetendo o 

homem, seu criador, à sua lógica enquanto dispositivos e impregnam na cultura e no imaginário 

social o seu conteúdo discursivo intrínseco (POLISTCHUK; TRINTA, 2003). Por essa razão 

elas "se tornam fator estruturante da construção cotidiana de significados socialmente válidos." 

(ibidem, p. 37) e, ao que acrescentamos aqui, das identidades e subjetividades, pois as mesmas, 

na visão de Hall e Bauman, emanam desses significados. É a partir das referências discursivas 

e simbólicas vindas da cultura e das relações sociais que os selfs se constituem, segundo esses 

autores.  

Na pós-modernidade, a fonte dessas referências se deslocará das experiências calcadas 

no real e dadas em comunidade para as simuladas através da virtualidade e guiadas pela lógica 

consumista. Concordamos com Bauman (2007) de que o consumo, na Modernidade Líquida ou 

pós-modernidade244, transformou-se de atividade trivial para principal leitmotiv existencial da 

sociedade e cultura global, tornando-se a metanarrativa aglutinadora social contemporânea. A 

hipótese sobre a qual esse artigo pretende se debruçar nas próximas páginas é a de que as 

tecnologias do imaginário, com destaque à publicidade, são um dos principais dispositivos 

fomentadores dessa metanarrativa específica e do acirramento da presença do simulacro na 

sociedade.  

Argumentaremos que nesses dispositivos são produzidos e disseminados os discursos 

do simulacro e os imaginários (símbolos, arquétipos, mitos e narrativas) do consumismo, a 

                                                 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

tecer entre estes elementos." (FOUCAULT, 1995, p. 244) 
243 De acordo com (Brandão, 1986, p.28), Foucault define o discurso como “[...] um conjunto de enunciados que 

tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva.”  
244Expressão utilizada por Bauman a respeito da contemporaneidade. Os conceitos de pós-modernidade e 

modernidade líquida são muito semelhantes e por vezes o autor utiliza-se desse segundo conceito para se referir à 

atualidade, a exemplo da obra O mal-estar na pós-modernidade, o que dificulta o enquadramento do autor em um 

paradigma pós-moderno restrito. Bauman opta muita vezes por nomear o nosso tempo como Modernidade Líquida 

para demonstrar a especificidade da cultura contemporânea que, ao seu ver, acirrou algumas características da 

Modernidade, como hedonismo, narcisismo e consumismo. 
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matéria-prima fundamental da qual são criadas as narrativas245 que engendram e inspiram a 

constituição dos selfs pós-modernos segundo Bauman (2007). Esse é um projeto consciente e 

de responsabilidade dos indivíduos, não mais da comunidade, na Pós-Modernidade (ibidem; 

HALL, 2006), marcando uma diferença importante do período Moderno que acaba por deixar 

explícita a situação de solidão e individualismo na qual o consumo posiciona o indivíduo. O 

subcapítulo a seguir apresenta as visões de Bauman e Baudrillard sobre a contemporaneidade, 

além de pontos específicos de outros autores convergentes com essa posição. 

 

A metanarrativa do consumismo e a liquefação do real na pós-modernidade 

 O conceito de metanarrativa a que nos referimos aqui consagrou-se com Lyotard em 

uma de suas obras mais célebres, O pós-moderno (1986). Para esse filósofo francês, a pós-

modernidade refere-se à condição cultural observada nas sociedades desenvolvidas246 a partir 

do século XX, especialmente após a 2ª Guerra Mundial, e sua principal característica é a 

falência das metanarrativas universais, tais como as da emancipação, da racionalidade e do 

progresso. Segundo Lyotard, há sempre uma narrativa por trás de acontecimentos e laços 

sociais, conduzindo os indivíduos ou, em termos de Durand, os trajetos antropológicos. Na pós-

modernidade, segundo o mesmo, as metanarrativas modernas desmoronam, bem como suas 

meta-estruturas e meta-discursos. Como consequência, disseminaram-se os vínculos sociais, 

que passam a se estabelecer através de múltiplas frentes e redes rizomáticas. No lugar de 

metanarrativas e discursos, a pós-modernidade caracterizara-se por muitas micronarrativas e 

discursos menores nos quais os indivíduos não mais percebem uma nítida hierarquia de 

importância entre os elementos e conteúdos.   

Partindo de outras bases teóricas, Bauman concorda com Lyotard ao apontar a crise das 

instituições sociais e dos meta-discursos identificados com o projeto da Modernidade. Para o 

sociólogo polonês, um dos principais sintomas da crise na contemporaneidade, ou Modernidade 

Líquida, é a falência do projeto da Modernidade e suas metanarrativas que outrora norteavam 

os indivíduos, acarretando um profundo descrédito nos mesmos com tudo o que é coletivo e até 

com a própria ideia de unidade. Na Modernidade Líquida, tudo o que era sólido, estável e 

pesado desmancha-se no ar. A profética frase de Marx, popularizada décadas mais tarde como 

                                                 
245Por narrativas, esse artigo recorre ao entendimento de Malpas: "Histórias que comunidades contam a elas 

mesmas para explicar sua existência presente, sua história e ambições futuras." (MALPAS, 2003, p. 21). Em 

Durand, esse conceito implica outras metodologias de estudo não contemplados aqui. 
246 No entendimento de Lyotard (1986, p.15), seriam as sociedades informatizadas à época em que o livro foi 

escrito, na década de 1970. Hoje cabe discussão acerca desse parâmetro, uma vez que a informática também 

disseminou-se nos países considerados em desenvolvimento. 



 

 

 

474 

título da obra de Marshall Berman (1940-2013), concretiza-se nesse contexto teórico. Em face 

à falência de um projeto maior capaz de nortear a civilização como um todo, o senso de 

coletividade, a comunidade, o Estado e a política desmontam-se e desaglutinam-se, segundo 

Bauman (2001), em um discurso de práticas individualistas, concordando novamente com 

Lyotard.  

 Os indivíduos - o nome não poderia ser mais apropriado ao contexto sociocultural -, 

antes apoiados sobre as estáveis redes de proteção e significação das instituições, no que 

podemos localizar em Lyotard as meta-narrativas da emancipação e outras, encontram-se ainda 

mais individualizados, atomizados e dispersos no campo social, contando mais com a sua 

competência do que com a providência do Estado e da sociedade, impotentes diante desse 

cenário de desregulamentação e instabilidade em todos as esferas sociais, como política, 

relacionamentos, as comunidades e a economia.  

 O tempo nesse contexto não possui mais começo, meio e fim, não é mais cíclico como 

costumava ser para os membros da Modernidade Sólida de Bauman (2001). Em vez disso, o 

tempo da era líquida é pontilista247, um emaranhado de pontos sucessivos sem vínculo entre si, 

uma multiplicidade de eternos instantes que acabam e iniciam-se sem relação direta de 

continuidade. Assim como o tempo, o espaço também modificou-se nessa nova etapa da 

Modernidade. Distâncias desaparecem com o piscar dos olhos, conexões mundiais, trens 

movidos por magnetismo: a velocidade, marca registrada da maneira moderna de viver, 

aumentou exponencialmente na Modernidade Líquida.  

 Na dromologia de Paul Virilio248, o tempo e o espaço contemporâneo fundem-se, 

criando uma nova forma que, para Baudrillard, configura-se como um novo real: o real mais 

real do que ele próprio. Vivemos, segundo o pensador francês, no império do simbólico, na 

cascata de signos que multiplicam-se em multi-telas que fazem referência não mais à concreta 

realidade e sim a signos derivados de outros signos. Eis a simulação dos nossos tempos, a 

imagem tecnicamente perfeita de nossa era que, ao atingir a alta definição nessas "telas totais", 

torna-se mais real que o real e substituí esse pelo seu simulacro. Essas imagens, no sentido de 

Durand (1997), tornam-se, em tempo pontilista de espaços rapidamente superados, fluidas a 

ponto de penetrar nos selfs, conforme discorremos mais a frente.  

                                                 
247 Ver Bauman (2007, p. 38) 
248 Este conceito versa sobre a importância elevada, talvez exacerbada, dada à velocidade na pós-

modernidade.Virilio estudou as cidades, o cinema e as formas de transporte/transmissão para comprovar a ideia 

de que o que importa, de fato, no discurso da Modernidade e que é potencializado no Pós-Moderno é a conexão 

entre velocidade, potência, eficiência e movimento. Ver: VIRILIO, Paul. Velocidade e Política. São Paulo, Estação 

da Liberdade, 1996. 
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 Diante disso, uma indagação surge: que discursos e narrativas garantirão a coesão dos 

imaginários e a unidade cultural nesse cenário pós-moderno ou de Modernidade Líquida em 

que as metanarrativas da Modernidade já não mais produzem efeito aglutinador e a comunidade 

encontra-se desarticulada pela crescente individualização? Para Bauman (2007), a grande 

narrativa cultural da Pós-Modernidade é a do consumo, mais precisamente, em seus termos, do 

consumismo, novo estágio do consumo no qual constroem-se a nova forma de sociabilização 

desses tempos e sua cultura consumista. Silva vai de encontro a essa perspectiva, acrescentando 

o aspecto espetacularizacional da sociedade. Segundo o mesmo, vivemos sob o "espetáculo do 

consumo".  

 Para esses autores, em um diálogo possível com a teoria de Lyotard, as metanarrativas 

não morreram com o fim da Modernidade e sim modificaram-se em conteúdo e forma. Na visão 

de Bauman, as metanarrativas de emancipação, da racionalidade e do progresso apontadas por 

Lyotard foram substituídas pela metanarrativa do consumismo, acompanhada de seu discurso 

hedonista e modo individualista. Baudrillard, por sua vez, possui afinidade intelectual com 

Lyotard e, como ele, enxerga o fim da legitimidade das meta-narrativas da Modernidade; 

entretanto, à diferença de Lyotard, ele aponta que ainda se faz uso delas na Pós-Modernidade, 

sobretudo na esfera política. Esse uso não é de fato legítimo e sim uma simulação de meta-

discursos e narrativas de outrora, sobretudo para justificar decisões pessoais de representantes 

políticos. Com isso, partindo de outras premissas, Baudrillard concorda com Bauman na 

afirmativa de que o engajamento político na sociedade pós-moderna esvaneceu-se no cenário 

social contemporâneo. 

 Nesse cenário de liquidez acelerada das referências em que proliferam símbolos, 

imaginários, línguas, discursos, instituições e outros conteúdos da cultura, a todo momento 

sendo descartados por outros e novos, o consumo parece ser uma das poucas instâncias que não 

se enfraquece. Pelo contrário, ele está ainda mais presente na vida dos indivíduos e na cultura 

como seu pilar. Ele transformou-se de atividade banal, cotidiana, para o principal "atributo da 

sociedade", sua "principal força propulsora e operativa", aquilo que coloca-a "em movimento e 

estabelece parâmetros específicos para as estratégias individuais de vida que são eficazes e 

manipula as probabilidades de escolha e condutas individuais." (CAMPBELL, apud 

BAUMAN, 2007, p. 41, tradução nossa), configurando-se em consumismo.  

 No âmbito individual, como retoma Bauman em Colin Campbell (ibidem, p. 39), o 

consumismo é “especialmente importante, se não central. para a vida da maioria das pessoas, o 

(seu) verdadeiro propósito de existência". Em termos de cultura e imaginário, isso significa 
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dizer que, em Bauman (2007), as experiências sociais e individuais da Modernidade Líquida, 

incluindo as afetivas, vão se desenvolver centralizadas no consumismo, criadas e inspiradas 

pelas suas narrativas, imagens e arquétipos, ou seja, pelo seu imaginário e pela sua rede 

semântica e cultural. Eis o lugar central do consumismo na cultura pós-moderna: ele infiltrou-

se nela e não mais distingue-se dela:  

 

the existential setting that came to be known as the ‘society of consumers’ is 

distinguished by a remaking of interhuman relations on the pattern, and in the 

likeness, of the relations between consumers and the objects of their 

consumption. This remarkable feat has been achieved through annexation and 

colonization by consumer markets of the space stretching between human 

individuals; that space in which the strings that tie humans together are 

plaited, and the fences that separate them are built. (Bauman, 2007, p. 11) 

 

 Em resumo, a cultura da Modernidade Líquida ou Pós-Modernidade para Bauman é 

regida pela lógica e discurso do consumismo. Encontramos semelhante ponto de vista em 

Lipovetsky (2007, p. 14) quando ele pontua a respeito da cultura-mundo, uma cultura de escala 

e efeitos globais e caráter essencialmente consumista: 

 

A hora é do consumo-mundo em que não apenas as culturas antagonistas 

foram eliminadas, mas em que o ethos consumista tende a reorganizar o 

conjunto das condutas, inclusive aquelas que não dependem da troca 

mercantil. Pouco a pouco, o espírito de consumo conseguiu infiltrar-se até na 

relação com a família e a religião, com a política e o sindicalismo, com a 

cultura e o tempo disponível. Tudo se passa como se, daí em diante, o 

consumo funcionasse como um império sem tempo morto cujos contornos são 

infinitos. 

 

 Em outras palavras, na cultura da sociedade de consumidores todas as esferas sociais 

são partes de uma relação maior de consumo, inclusive os indivíduos em sua subjetividade e 

identidade. Nessa sociedade, como é da natureza de toda sociedade, realizam-se esforços para 

a perpetuação de seu padrão de vida, nesse caso o consumista, e esses se dão no sentido de se 

condicionar o reconhecimento da cidadania ao status de consumidor, sendo que o próprio 

cidadão torna-se mercadoria, commodity (BAUMAN, 2007, p. 70). As consequências dessa 

condição para as identidades e subjetividades serão assunto do nosso próximo subcapítulo. 

 

 

 

 



 

 

 

477 

O ourives de si constrói-se nas narrativas dispersadas pelas tecnologias do imaginário 

 Ao longo da obra de Stuart Hall e Bauman, pode-se compreender o processo de 

formação das identidades e subjetividades como uma construção feita a partir da negociação 

entre os indivíduos, mais especificamente suas individualidades, com a cultura, entendida por 

esses autores como sinônimo da manifestação discursiva, comportamental e simbólica social . 

Essa negociação transcorre por meio de um contínuo processo de imposição e rejeição, 

identificação e desidentificação, apropriação e segregação pelos indivíduos dos 

comportamentos e conteúdos simbólicos, o imaginário, dispersados na sociedade e cultura. 

 Como apontam Hall (2006) e Bauman (2005), na Modernidade as identidades tinham 

um caráter de permanência, resultado de um longo e contínuo processo que coincidia com a 

biografia pessoal, a experiência do indivíduo em suas relações pessoais e identificações com os 

discursos e imaginários predominantemente originados de sua classe social. Todo esse mosaico 

de identificações e atribuições construía uma identidade coesa do eu que sofria poucas 

modificações significativas ao longo da vida. Era desejável que se mantivesse inalterada, sendo 

um dos esforços existenciais a reafirmação da identidade e sua manutenção, mesmo diante dos 

revezes da vida e das mudanças contextuais. Tal qual as metanarrativas da Modernidade, que 

objetivavam a permanência, solidez, um fim idílico e eterno de progresso material e científico 

à humanidade, as identidades e subjetividades modernas não eram condições e sim padrões os 

quais seus indivíduos moviam-se no esforço de mantê-las e reafirmá-las nas mais diversas 

situações e condições que esse atravessava na vida.  

Na Pós-Modernidade e sua desagregação característica, essa configuração transforma-

se radicalmente. No lugar do sujeitos de identidade estável e unificada, surge a necessidade dos 

sujeitos apresentarem identidades cambiantes, compostas de muitas faces, não raro 

contraditórias umas com as outras (HALL, 2006, p. 12). Essa mudança interna corresponde a 

uma mudança contextual, conforme assinala Bauman:   

 

O mundo construído de objetos duráveis foi substituído pelo de produtos 

disponíveis projetados para imediata obsolescência. Num mundo como esse, 

as identidades podem ser adotadas e descartadas como uma troca de roupa. O 

horror da nova situação é que todo diligente trabalho de construção pode 

mostrar-se inútil; e o fascínio da nova situação, por outro lado, se acha no fato 

de não estar comprometida por experiências passadas, de nunca ser 

irrevogavelmente anulada, sempre ‘mantendo as opções abertas. (BAUMAN, 

1998, p.112-113) 
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 Essas identidades cambiantes correspondem à própria dinâmica do consumismo, 

pautada na obsolescência programada dos bens que transborda para o mundo subjetivo. Uma 

vez que os indivíduos na Modernidade Líquida tornaram-se commodities, a construção de suas 

identidades e subjetividades passa a ser orientada pela mesma lógica de criação e manutenção 

de mercadorias: um esforço no sentido de serem sempre novas e, de preferência, as mais 

desejadas, o que aumenta suas chances de serem consumidas. 

Na era do simulacro (BAUDRILLARD, 1991; 2009), as mercadorias adquiririam uma 

gama simbólica maior, ao que Baudrillard (2009) denomina-as de mercadorias-signo. Elas 

passam a ter seu valor medido, nesse viés, não por sua utilidade imediata e sim por seu 

significado simbólico, dado, sobretudo, pela publicidade, a mais influente tecnologia do 

imaginário pós-moderno segundo Silva (2006). É interessante notar que na mesma medida em 

que as mercadorias-signo complexificaram sua natureza ao ponto de humanizarem-se ao fazer 

um uso massivo de arquétipos, ideologias, símbolos, em suma, de imaginários e discursos em 

sua comunicação, os indivíduos nesse contexto, em contrapartida, desumanizaram-se ao reduzir 

sua natureza complexa em moldes de consumo na forma de indivíduos-commodities. 

 Nesse contexto em que o simbólico liberta-se das amarras de referenciar o real para se 

tornar o próprio real, as relações sociais passam acontecer não mais exclusivamente no real, 

através do contato com uma alteridade concreta, e passam a se dar no contato com um outro 

simulado em interações virtuais249, sejam elas nas redes ou fora delas.As mercadorias-signo, 

altamente discursivas e de discurso humanizado, nomeadas pelos teóricos do Marketing de 

lovemarks (ROBERTS, 2004) ou marcas emocionais (GOBÉ, 2002), enquadram-se como 

agentes dessa simulação, sendo um dos simulacros da alteridade de nossos tempos. Pesa nesse 

enfraquecimento das relações sociais, líquidas e não mais dadas na riqueza do real, o 

aprofundamento do paradigma do individualismo, o narcisismo, em que o desejo de estar com 

o outro e a troca dessa relação é cada vez mais escassa e, na sociedade de consumidores, 

oportunista, dada o seu alto grau de competitividade. 

 O indivíduo dessa era do consumismo, da volatilidade e virtualidade, encontrará a maior 

parte de suas referências identitárias nas narrativas, discursos e imaginários da cultura e em 

simulacros de relação social, muitos dos quais transcorrem no consumo com as mercadorias-

signo humanizadas. Na cultura de comportamento narcisista (LASCH, 1970), os referenciais 

necessários para a constituição das identidades e subjetividades não são mais primordialmente 

                                                 
249 O sentido de virtualidade referido aqui não é equivalente a rede de computadores e sim a de desconexão do 

real, tal como é utilizado na obra de Baudrillard. 
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buscados na relação com o outro e suas diferenças enriquecedoras, mas sim no conforto solitário 

do mundo interno, configurando-se a construção de si como um exercício de auto-

aprimoramento a partir do consumo de signos de cultura. 

Como ourives de si, esse indivíduo pós-moderno atua selecionando ativamente signos, 

imaginários e discursos para compor sua identidade e subjetividade a partir de kits identitários 

fornecidos pelos bens que consome (BAUMAN, 2007), que, contemplando Baudrillard (2009), 

traduzem-se por signos de consumo. Dessa forma, o indivíduo seleciona, assim, seu "eu" a partir 

de opções de consumo a serem agregadas em seu self, à semelhança de todos os demais 

processos de consumo: 

 

Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as 

identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 

identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna 

o verdadeiro caminho para a realização das fantasias da identidade. Com essa 

capacidade somos livres para fazer e desfazer identidades à vontade. Ou assim 

parece. (BAUMAN, 2001, p.98) 

 

Esse ambiente instável e altamente sígnico é ideal para a vigência de um poder que opera 

no simbólico, uma vez que a realidade não é mais percebida como antagônica ao simbólico e 

sim seu sinônimo. Esse poder, para Silva, é o das tecnologias do imaginário. Uma vez que essas 

tecnologias são, enquanto dispositivos, produtoras de verdades e replicadoras dos discursos 

para os quais foram criadas (FOUCAULT, 1995), no caso o da Modernidade Líquida, elas são, 

portanto, construtoras dessa cultura e de seus comportamentos particulares.  

 Isso é visível ao observarmos as tecnologias do imaginário atuarem como dispositivos 

de alimentação das "bacias semânticas", bombardeando-nos com o simbólico, criando e 

recriando imaginários (narrativas, arquétipos, mitos, estilos de vida, entre outros), sobretudo 

para o consumo na publicidade, para serem incorporados ao self dos sujeitos-commodity e das 

mercadorias-signos. Como vórtices disseminadores e usinas criadoras de imaginários, essas 

tecnologias colocam à disposição dos indivíduos imaginários que servem de referência nesse 

processo de auto-constituição enquanto mercadorias-signo, participando desses processos como 

uma das principais ferramentas para a formação das identidades e subjetividades nesse contexto 

de Modernidade Líquida (BAUMAN, 2007) e Pós-Modernidade (BAUDRILLARD, 2009). 

Com isso, apontamos que essas tecnologias são, além de operadores do consumismo e 

construtoras do simulacro, fontes principais de referências identitárias na contemporaneidade. 

Se "[vivemos] uma sociedade dominada pelo simbólico e, portanto, pelo imaginário, que 
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intermedia as relações entre as pessoas." (SILVA, 2006, p. 21), é de se presumir que o principal 

dispositivo de poder engendrador de discursos e de modos de ser desse contexto é aquele que 

atua com grande penetração e adesão, exercendo sua influência por meio de tecnologias do 

simbólico e do imaginário. Consideramos que esses dispositivos, dado todo o exposto, 

correspondem às tecnologias do imaginário. 

 

Considerações finais 

 Segundo a afirmativa de que as identidades e subjetividades na Modernidade Líquida e 

pós-modernidade do consumismo e do simulacro, respectivamente, são construídas a partir de 

imaginários do consumo, uma interessante constatação surge. Pode-se dizer que retornamos, de 

certa forma, ao conceito de imaginário original, “imagem, representação”, e também ao 

significado de sua raiz semântica imitari, “copiar, fazer semelhante”, nas identidades e 

subjetividades, feitas, mais do que nunca nesse cenário cultural contemporâneo, a partir de 

imagens, imitações e representações em detrimento de experiências ou relacionamentos 

ocorridos no real.  A Pós-modernidade é uma cultura feita por imagens, vivida, portanto, na 

superfície das aparências, sendo o olhar aquilo que valida a existência, segundo Régis Debray 

(1994). Numa sociedade que se configura como tal, olhar e ser olhado é algo essencial, a 

visibilidade é considerado tanto bandeira política quanto existencial. 

Enquanto sujeitos commodities, tornamo-nos cópias de mercadorias desejáveis, 

replicamos os discursos dessas, seus símbolos, narrativas, mitos, arquétipos, em suma, seus 

imaginários, em uma forma de constituição divergente da dos indivíduos da Modernidade, que 

constituíam-se a partir de imaginários oriundos sobretudo da experiência social intensavivida 

numa tentativa do eterno progresso e manutenção de si ao longo da vida, que pauta um diálogo 

com referências simbólicas dadas pela cultura e pelas relações sociais que é bastante pesado. O 

lastro da identidade era na realidade social, ancorado nos imaginários e nas culturas prevalentes, 

sendo o individual apenas um tempero pessoal. Esse lastro se liquefez, tornando-se, como tudo 

o mais, difuso. 

Na dissolução dos laços comunitários e falência dos grandes discursos e narrativas da 

modernidade, tais como o do Estado de bem estar social, os indivíduos encontraram nos 

atraentes e auto-renováveis discursos e imaginários do consumismo, disseminados pelas 

tecnologias do imaginário, significados que preenchem, ainda que por pouquíssimo tempo, o 

vazio de sentido da pós-modernidade (BAUMAN, 2001) e suas referências. Ironicamente, esses 

imaginários e discursos provisórios parecem aprofundar ainda mais a compartilhada sensação 



 

 

 

481 

de impotência e mal-estar existencial desse indivíduo contemporâneo ao oferecer referências 

discursivas e simbólicas que a todo momento se renovam de maneira extensiva e maquinal, 

intensificando o processo de virtualização da cultura na figura das tecnologias do imaginário e 

sua consequente vertigem pela falta total de bases que causa.  

Como resultado, nossas identidades e subjetividades tornaram-se tão fugazes e artificiais 

quanto as identidades das mercadorias-signos. Diante disso, resta indagar sobre quais as 

prováveis consequências nos âmbitos sociais e individuais da adoção dessas identidades fluídas, 

descartáveis, mercantilizadas. Esses e outros questionamentos derivados merecem a atenção 

cuidadosa de nossa parte enquanto pesquisadores da contemporaneidade e essa é uma das 

preocupações centrais de uma pesquisa maior a que esse artigo faz parte. Por hora, nosso intuito 

era demarcar as tecnologias do imaginário como algo além de dispositivos capazes de 

influenciar apenas nos conteúdos simbólicos dispersados socialmente. Esse artigo buscou 

descrevê-las como tecnologias capazes de influenciar, dado o contexto social de desagregação 

e consumismo ora descrito, as identidades e subjetividades, evidenciando a importância de 

estudos sobre esse tema. 
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Resumo 

Nosso principal objetivo é discutir criticamente como se configuram em nosso corpus Porta dos 

Fundos, especificamente, no sketche Amiguinho (2015), questões de hierarquização das 

diferenças através do discurso humorístico racista e de uma construção performática desse nas 

práticas sociais. Assim, como fundamentação teórica, teremos os estudos sobre 

performatividade da linguagem (Austin, 1998) que tem os enunciados como ação, “dizer é 

fazer”; Bérgson (2006) e Dahia (2008) sobre o ato de humor racista e o poder que se exerce 

sobre o outro; Quijano (2005) nos traz a noção de colonização de saber; Freire (2001) que 

aborda a necessidade de lermos o mundo, isto é, olhar criticamente sobre como os discursos se 

constroem em nosso contexto para depois entendermos sua produção. Portanto, o humor não é 

apenas entretenimento, mas é um ato sobre o corpo do outro trazendo afirmação do medo e do 

ódio ao sujeito “Outro Total”. 

 

Palavras-chave: Leitura crítica; Discurso humorístico; Performatividade da linguagem; 

Racismo no Brasil. 

 

 

Introdução 

Considerando que o humor não se limita apenas ao entretenimento e sim a um ato de 

linguagem que retoma ordens de indexicalidade de uma sociedade, teremos que as relações de 

poder são construídas e reformuladas por uma articulação de discursos e retomadas de 

ideologias hierarquizantes que são explicitas através da interpretação crítica de produtos 

midiáticos e da desigualdade social. Portanto, nossa concepção de linguagem será a de 

perspectiva Pragmática, que estuda a linguagem em uso, além de seus fatores extralinguísticos 

que envolvem toda a construção linguística, tanto no momento de produção da fala quanto nas 

trajetórias de significados contextualizados pela história. Dessa forma, ao praticarmos uma 

leitura, seja ela de imagem, textos escritos, audiovisuais, sonoros, devemos não apenas 

decodificar as palavras, pois os significados não estão atrelados a elas, mas é preciso estabelecer 

relações entre as palavras e o seu contexto, pois só assim o ato de ler poderá despertar um olhar 

                                                 
250 Trabalho apresentado no GT 10 - Narrativas midiáticas e consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015.  
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ludjornalismo@gmail.com. Bolsista do CNPq. 
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crítico sobre o mundo e suas diferenças. Nosso corpus para a análise será o sketche Amiguinho, 

que em pouco mais de um mês recebeu quase 4 milhões de visualizações. O canal Porta dos 

fundos foi criado em 2012 e é, atualmente, o maior canal brasileiro de humor do Youtube, com 

quase 11 milhões de inscritos e mundialmente, é o 5º canal com mais inscritos na categoria 

comédia. Com isso, nosso principal objetivo é discutir criticamente como se configuram em 

nosso corpus Porta dos Fundos, especificamente, no sketche Amiguinho (2015), questões de 

hierarquização das diferenças através do discurso humorístico racista e de uma construção 

performática desse nas práticas sociais. Procuraremos discutir, além de outras, as seguintes 

questões: como funcionam os recursos linguísticos nos processos de diferenciação, 

hierarquização e indexicalização de corpos em Amiguinho; E como uma leitura crítica da mídia 

pode contribuir para abordar práticas de interação com o outro, considerando o contexto 

histórico brasileiro e o humor racista e sua construção ao longo das narrativas audiovisuais. 

Nossa principal fundamentação teórica seguirá a linha pragmática dos estudos da 

linguagem no qual Austin (1998) nos traz a noção de atos de fala e sua performatividade em 

que dizer é fazer, isto é, os enunciados produzem efeitos no mundo, são ações que normatizam 

determinadas ideologias na sociedade. Assim, a comunicação é interação e contexto, é o 

movimento dialógico do qual o sentido se constrói na/pela troca simbólica de uma negociação 

social dos usos da linguagem. Blommaert (2005, p. 253) nos aponta para as ordens de 

indexicalidade que são “padrões estratificados de significados sociais frequentemente 

denominados ‘normas’ ou ‘regras’, pelos quais as pessoas se orientam quando se comunicam” 

e assim constroem sentidos que delimitam o comportamento social. Tendo como perspectiva 

de poder atrelada a linguagem, já que 

 

o poder envolve relações de diferença, particularmente os efeitos dessas 

diferenças nas estruturas sociais. A unidade permanente entre a linguagem e 

outras questões sociais garante que a linguagem esteja entrelaçada com o 

poder social de várias maneiras: a linguagem classifica o poder, expressa 

poder, e está presente onde há disputa e desafio ao poder. O poder não surge 

da linguagem, mas a linguagem pode ser usada para desafiar o poder, 

subvertê-lo, e alterar sua distribuição a curto e longo prazo (WODAK, 2004, 

p. 237). 

 

Para tratar da noção de corpo, pois é sobre ele que se materializam os discursos, temos 

Foucault (1986) que nos direciona à concepção de poder disciplinar que se aplica aos corpos a 

fim de adestrar e alinhar os sujeitos a assumirem determinados papéis sociais, isso faz com que 

adquiram uma dita identidade essencial, já formulada pelo outro e afirmada historicamente por 
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repetições. E a constituição do corpo é então transformada em um ato político de significação 

prévia desde o nascimento (BUTLER, 2003). Em relação ao racismo espirituoso, que é o 

racismo através do humor, Sales Jr (2006) diz que esse tipo de racismo é gerado pela 

estigmatização, que marca e demarca o corpo do outro sem o uso direto da violência física, mas 

usa de uma violência simbólica que estereotipa o outro e o aponta como inferior. Dahia (2008) 

associa o riso e a piada racista a uma prática de discriminação do outro por meio da destruição 

pelo poder. E Bergson (2001) aponta que o riso possui significação social e que sempre é 

praticado em grupo, pois ele precisa de eco para poder obter sentido. 

Seguiremos em toda nossa análise e discussão a perspectiva de leitura crítica proposta 

por Freire (2001) que aborda a importância da leitura de mundo, em que a linguagem e a 

realidade se prendem dinamicamente de forma indissociável, por isso, a leitura crítica de um 

texto exige a percepção das relações sociais com o contexto. Consideraremos que a leitura não 

se restringe apenas ao âmbito escrito, mas também ao ato de identificar, interpretar sentidos em 

um enunciado, seja ele midiático, imagético, oral, escrito. Foucault (1997) diz que para analisar 

um enunciado não basta compreender e reconstruir as ideias que norteiam sua produção. Mas, 

é preciso relacionar esses enunciados com outros, analisar quais são as condições históricas que 

permitiram a emergência e a legitimação desses enunciados e, isto é, como discursos em 

diferentes áreas institucionais do conhecimento, mesmo com sua heterogeneidade, estão 

interligados. Diante disso, tentaremos explanar um pouco sobre a construção do humor e sua 

relação de prática social através de visões múltiplas que perpassam os discursos, tendo isso 

como uma ação simbólica da qual a cultura é construída e comunicada/ensinada.  

 

Discussões e Análise 

Ao estarmos inseridos em um sistema-político capitalista, muitos de nossos interesses 

perpassam a noção de consumo e mercadoria, e isso não se resume apenas ao capital, mas é, 

principlamente, algo simbólico que expressa poder. Nossa sociedade funciona de acordo com 

os preceitos de uma indústria cultural do qual o entretenimento se torna parte inerente, suprindo 

os desejos da sociedade e fornecendo objetos prontos para o consumo. E o humor é um desses 

produtos pois, muitas vezes, ser tratado apenas como um passa tempo do qual nos libertamos 

de nossas angústias e elevamos nossa alma a uma espécie de catarse imdediata, ao ser análisado 

e críticado, mostra em seu cerne questões normativas sociais que o embasam e o possibilitam 

de existir. Mas não podemos análisar o discurso humorístico sem observar o uso da linguagem 
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e seu contexto de produção, pois é daí que compreenderemos a constituição das ordens de 

indexicalidade que estão sendo evovocadas, seja explicitamente ou não. 

A linguagem não é apenas um conjunto de signos compartilhados por uma sociedade, 

mas é o uso desses signos que o tornam componentes sociais e produtores de significados. Então 

trataremos a linguagem como sendo pragmática, isto é, como “um estudo sistemático da relação 

entre signos e seus interpretes. Trata-se de saber o que fazem os interpretes-usuários, que atos 

eles realizam pelo uso de certos signos.” (ARMENGAUD, 2006, p. 100), assim, os sentidos se 

contituem pelo uso das palavras dentro de uma ação comunicativa. Nessa perpectiva, a 

linguagem é performativa e  para Austin, que desenvolve os estudos pela Teoria dos atos de 

fala, diz que é “o próprio ato de realização da fala-ação” (OTTONI, 1998, p. 36), em que a ação 

é realizada pelo discurso e seu efeito, durante a interação, onde se estabelecem relações de poder 

por um dizer-fazer sobre o outro no qual são visíveis embates ideológicos e aspectos de 

negociação cultural. Então ao olhar que “as afirmações agora não só dizem sobre o mundo como 

fazem algo no mundo. Não descrevem a ação, praticam-na” (OTTONI, 1998, p. 37), partiremos 

da linguagem como construtora de discursos e práticas sociais, em que o humor é uma prática 

que usa de estratégias linguísticas e sociais para fazer algo no mundo, que vai além da simples 

diversão, e demarca o outro do qual se ri através de uma relação de poder.  

Dessa forma, “a linguagem tem uma ação plástica sobre o real. A linguagem propõe e 

alerta seu poder de atuar sobre o real por meio de atos elocutivos...” (BUTLER, 2003, p. 169), 

a linguagem situa os corpos e os ordena mediante as regras socialmente postas e repetitivas no 

contexto atual. Assim, as diferenças ao serem nomeadas se remetem a discursos acerca de dadas 

características e comportamentos que se remetem ao corpo e a determinados sujeitos, fazendo 

com que o ato de significar não se torne apenas um fator de identificação, mas principalmente, 

referência dentro de hierarquias sociais. Isso se percebe nas construções de estereótipos, que 

são cristalizações de essências de dados sujeitos e de como eles devem se situar naquela 

sociedade, o que pode trazer imagens tanto pejorativas quanto de dominação. Por isso, “a 

significação não é um ato fundador, mas antes um processo regulado de repetição que tanto se 

oculta quanto impõe suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos 

substancializantes” (BUTLER, 2003, p. 209), que silenciam a subjetividade dos sujeitos e os 

direcionam a determinadas ações que visam o consumo imediato de produtos hegemônicos e 

que representam papéis sociais formados por um afeto superficial com o outro. 

Considerando que “a performatividade é o que permite e obriga o sujeito a se constituir 

enquanto tal” (PINTO, 2007, 13), os efeitos das construções discursivas colonizam nossos 
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corpos a todo instante, os colocando a serviço das normas sociais e das ideologias que procuram 

estabelecer a diferença como fator de dominação e poder. Isso nos direciona para as discussões 

sobre as ‘Ordens de indexicalidade’, que segundo Schultz (2013), é derivada do conceito 

foucaultiano de “ordens do discurso”, que aponta para como a construção dos discursos é 

permeada por regras a fim de controlar e impor limites aos sujeitos. Assim, os discursos e seus 

“processos sociais de coconstrução do significado não são livres ou aleatórios; são regidos pelas 

regras das ordens de indexicalidade nas quais ocorrem” (SCHULTZ, 2013, p. 63), pois é o 

contexto, regido por políticas de produção discursiva que irá performar os sentidos e os corpos 

de acordo com as possibilidades do contexto. 

A indexicalidade orienta como um signo linguístico deve se comportar e gerar sentidos 

em um jogo enunciativo. Blommaert (2005, p.253), a respeito de ordens de indexicalidade, diz 

que elas podem ser definidas como “padrões estratificados de significados sociais 

frequentemente denominados ‘normas’ ou ‘regras’, pelos quais as pessoas se orientam quando 

se comunicam”. A indexicalidade estabelece uma ordem que situa o signo ao seu contexto, de 

maneira que esse mesmo signo ao se deslocar de um contexto para outro desloca também seu 

sentido. Ainda segundo o autor as ordens de indexicalidade não funcionam de forma neutra, 

mas ocorrem inseridas dentro de relações de poder, de modo que são hierarquizadas, em que 

algumas são mais socialmente reconhecidas do que outras. Mediante isso, 

 

o caráter inerentemente indexical de toda comunicação linguística é o que 

permite ao falante ancorar e (des) alinhar suas ações, ou seja, calibrá-las não 

só em função de evento em curso (calibragem reflexiva), quanto em função 

de outros eventos e referências distintas no tempo e no espaço (calibragem 

êmica), de modo a garantir a coerência de seu discurso (SIGNORINI, 2008, 

p. 139). 

 

E as ordens de indexicalidade ao situarem os corpos e os diferenciarem, trazem em sua 

construção elementos que permitem aos sujeitos dizerem o que “pode” e “não pode”, o que é 

“bonito” e “feio”, enfim a corência do discurso se forma por alinhamentos dos usos linguísticos 

e seus efeitos. Além disso, a naturalização dos discursos se dão por repetições sistematizadas, 

os usos trazem consigo um historico de contextos e possibilidades, como veremos com a 

palavra-discurso “preto”, em que se encontra atrelada a características com ideologias de 

inferioridade. Nosso corpus traz como temática a diferença, no caso a de raça, e como isso é 

velado em nosso contexto, o brasileiro, trazendo à tona o discurso da cordialidade racial e do 

racismo à brasileira no qual o preconceito se encontra perpassado pelos não ditos e mal-
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entendidos. E estes se constituem na circunstância de trazer a responsabilidade da compreenção 

para o outro, o obrigando a se enquadrar em um politicamente correto no qual a 

responsabilidade do ato preconceituoso recai apenas em quem ri. Mas também temos que o riso 

se torna o anulamento dessa acusação, já que “não é algo sério” ou tido apenas como 

“brincadeira”, o que fortalece a não existência de discriminação, por não ser algo politizado e 

trazido a discussão, porém se encontra explicito nas narrativas humorísticas.  

No sketche Amiguinho temos a estória de um casal que vai falar com a diretora para que 

ela repense sobre a explulsão de um menino negro chamado João, que estourou o cano da escola 

com uma bombinha. Esse casal tem um filho que estuda na mesma escola, chamado Beto, e 

eles tentam convencer a diretora e até oferecem dinheiro para que ela não expluse João, pois 

ele é raro por ser preto e estudar em uma escola particular. O casal usa de argumentos como 

“ele é o único aluno preto da escola, a gente precisa dele”, “o João é perfeito pra gente, ele 

cumpre função”, “nos procuramos vários colégios e viemos aqui, pra esse, porque tinha quadra 

poliesportiva, tinha mata atlântica e porque havia o preto, que é o João”. Temos a 

discursivização da chamada “cordialidade racial” que “ são frutos de regras de sociabilidade 

que estabelecem uma reciprocidade assimétrica que, uma vez rompida, justifica a “suspensão” 

do trato amistoso e a adoção de práticas violentas (SALES, 2006, p. 230). Ou seja, ser cordial, 

em termos racisis, no Brasil se encontra atrelado a noção de acordo com o outro, no qual cada 

um assume seu papel de modo a não iterfeir no poder, quando isso ocorre os atos de 

discriminação e ofensa se tornam um modo de defesa. 

Essa “cordialidade” se comprova quando mesmo João morando no Leblon, no Rio de 

Janeiro em um apartamento perto da praia, continua sendo visto como alguém que mora na 

favela. Isto é, a aceitação de sujeitos subalternos em espaços destinados a pessoas dominantes 

passa pela noção de “democracia racial” que obriga os sujeitos a exercerem práticas de inclusão 

a fim de que se tenha uma espécie de àlibi que impeça a acusação de ser racista. É o que Sales 

(2006, p.231) traz como um “processos de integração subordinada”, em que é permitido ao 

subalterno ter o sentimento de aceitação, mas que é negado sua completa autonomia. Isso se 

remete também a noção do que seja cultura negra, ou algo que se relacione a ela, no qual a 

cultura hegemônica não somente estabelece formas homogêneas, mas também normatiza como 

a diversidade deve se comportar e o que “pode” ser a cultura do outro ou não. E até o que é ser 

racista ou não, redimensionando as relações sociais e, pela escolha de linguagem, marcando e 

evocando ordens de indexicalidade dominantes, que isenta o ato racista pela simples presença 

de um sujeito tido como fora do padrão, como percebemos no trecho abaixo a respeito da 
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expulsão de João, o único menino negro da escola do filho do casal e destes já conhecerem os 

pais daquele. 

 

Diretora: O fato de vocês terem ido na casa dos pais dele... 

Casal: [risos] 

Mulher: casa? você vai subir o morro pra falar com o homem gente? (risos) 

Homem: não , não, de geito nenhum... 

Mulher: a gente marcou num lugar público, numa padaria charmosa... 

pagamos a conta. 

Diretora: O João mora com os pais no Lebron. 

Mulher: Iiii... que favela do Leblon? 

Diretora: Nenhuma, ele mora num apartamento de frente pra praia. 

Homem: É... isso nem é bom espalhar ein 

Mulher: Espalha não... 

Homem: Isso dá uma descredibilizada no nosso preto. Olha só, o João é 

perfeito pra gente, ele cumpre função... 

 

Isso se remete ao que Sales (2006) aponta como o “complexo de Tia Anastácia” em que 

mesmo as proximidades se tornam distâncias. Mesmo João sendo rico e morando em um 

apartamento no Leblon, ele é tratado como um sujeito que necessita estar no colégio particular, 

mas isso não é só porque ele precisa estudar, mas é, principalmente, devido ao que ele 

representa, como símbolo de que aquela escola tem diversidade. Por isso, o trecho “ele é o único 

aluno negro da escola, nós precisamos dele” estabelece significado pela fachada de integração 

social que mascara e torna imune o ato discriminatório, mas que acusa o outro como sendo 

racista por não permitir a permanência de João, já que isso retira do casal a possibilidade de ser 

vistos como alguém que mantem relação com o outro. O uso do outro como apenas um álibi 

das relações raciais se confirma no trecho em que a diretora ao propor que irão incluir mais 

pessoas pretas na escola, imediatamente, há um espanto por parte do casal que impede e diz ser 

algo invalido, como se o acesso já fosse igualitário e resolvido pela presença de um único negro 

na escola.  O que traz a noção de controle dos espaços como dentro de uma ordem dominante, 

por isso a presença de um preto deve ser apenas para um objetivo politicamente correto, mais 

do que isso pode haver problemas na estrutura do poder. 

 

Diretora: [...] estamos inclusive pensando numa política de insentivo a 

diversidade, ano que vem metadade dos alunos devem ser negros... 

Casal: [interrompe] oooooouu... 

Mulher: Também não precisa... 

Homem: Não precisa ficar se precipitando num nível que não há necessidade.. 
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Também as relações de poder podem se apresentar pela discriminação racial que se 

forma pelo estereótipo e o não-dito racista do qual o racista é sempre o outro, em nosso caso, a 

diretora que pretende expulsar João, não pela cor, mas pelo ato de depredação da escola que 

realizou junto com outro menino branco também expulso. E os não-racista se disfarçam por um 

discurso de “defesa ao preto”, para que ele apenas leve uma suspenção e para que ninguém 

aponte o casal e a escola como sendo racistas, pois o João “cumpre função”, ou seja, é um 

sujeito que se comporta estereótipicamente como “preto”, o que se fortalece pelo ato infrator, 

e por isso deve permanecer na escola. A intensão do casal se justifica pelo trecho abaixo, em 

que a relação com o João se dá apenas no nível da “ostentação”, em que se torna moral e 

politicamente correto ter esse sujeito por “perto”. 

 

Homem: Olha só sempre que alguém falar pra mim assim: você é racista e eu 

disser: não sou, inclusive meu filho tem amigo preto, eu recebo preto na minha 

casa, ele almoça na nossa mesa. Eu já recebi o pai dele [de João] diversas 

vezes no elevador de serviço, cumprimentei, deu um adeus. Pelo amor de 

Deus, ai você me tira o João da minha vida e o quê? Agora eu passei a ser 

racista? É isso? 

Mulher: Ele era nosso preto ostentação, cê entendi? Eu postava a foto dele 

com o Beto no facebook, bombava, bombava, dava mais de sessenta curtidas. 

Ele era o nosso Cirilo, o que é o Carrosel sem o Cirilo? 

Diretora: Então vocês continuem convidando ele para casa de vocês. 

Mulher: Mas não faz mais sentido, é melhor nem convidar, não tem pra quê. 

 

O “fazer sentido” se direciona a como posso mostrar a todos que não sou racista, ao 

tratar o outro cordialmente em público. Por isso, a cordialidade “se expressa em modalizações 

afetivas, por meio de valores e práticas personalistas, privadas e informais que ocupam os 

espaços e aparelhos institucionais formais e públicos”, de maneira que só faz sentido levar João 

para minha casa porque apesar de ser preto, ele estuda em um colégio particular e é de família 

rica, o que o afasta da noção de “Outro Total” por ocupar algum lugar de prestígio social. Isso 

tendo em vista que esse “Outro Total” é, segundo Moore (2007, p. 133), “de pele negra, de 

cabelos crespos, de feições “toscas” e habita, simbolicamente e concretamente, um continente 

distante, escuro e ameaçador”, tanto que ao final da sketche em análise o casal se encontra 

sentado no sofá com um computador procurando um outro preto para ocupar o lugar de João 

em suas vidas e para a procura ultilizam termos de busca como: “pretinho básico”, “preto bom” 

e “preto certo”. 

 

Mulher: O meu amor, tá tão dificil achar preto no Brasil... 

Homem: eu sei...mas também tem que ver o nível do preto... 
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Mulher: tem que ser preto bom né?... 

Homem: é...mas não pode ser demais também... 

Mulher: mas boto o quê no Google? Preto bom? 

Homem: Coloca... pretinho básico, não sei... 

Casal: [risos] 

Mulher: Opa, não, não gostei do que vi. Preto bom, não foi uma boa busca... 

Homem: é...coloca preto certo. 

Mulher: O esse daqui, esse daqui é bom. 

Homem: Esse é o Lázaro né? 

Mulher: Ahhhh é isso, foi por isso... 

Homem: Ou é o Milton Gonçalves? 

 

Quando temos a nomeação “preto bom e certo”, não estamos referindo a qualquer preto, 

mas é um preto que se enquadre nas ordens indexicais de aceitação. Por isso, a seleção de um 

preto ideal se passa pelo olhar econômico e de visibilidade midiática, o que pode atribuir um 

significado de valor simbólico a quem se encontra próximo a essas pessoas pretas. Em nossa 

análise o casal branco que procura manter o status de não racista, procura pessoas pretas para 

se relacionar, trazendo o sentido de manipular o outro para interesses narcisistas, o que nos 

remete a significação da colonização e sua perpetuação noção ideológica de usar o outro para 

interesses individuais.  

Então, conforme Foucault (1979), ao procurarmos a proveniência dos discursos veremos 

que ele articula o corpo e a história. Pois, para o autor, não se trata de descobrir de onde veio 

determinada ideia ou sentimento, mas deve-se encontrar marcas sutis que entrecruzam esta ideia 

ou sentimento com outros em “uma rede difícil de desembaraçar” (FOUCAULT, 1979 p. 20). 

Isto é, a partir do corpo e suas marcas inscritas pela história ocorrem disputas e lutas que 

permitem que determinado saber se sobreponha aos outros, mostrando “o corpo inteiramente 

marcado de história e a história arruinando o corpo” (FOUCAULT, 1979 p. 22). Isso nos 

direciona ao que diz Caldwell (2000, p. 15) afirma, em que nós devemos partir da noção do que 

é “ser branco” para “se entender mais completamente como os processos de dominação racial 

e de gênero operam no Brasil contemporâneo”, tendo em vista que essa noção se dá por uma 

relação de poder que vem sendo nos ensinada desde a colonização e pela noção do saber 

legítimo e de ciência autorizada e hegemônica. 

Por isso, segundo Blommaert (2008, p. 112) “as concepções de contexto podem ser 

críticas, [quando] são vistas como condições para a produção do discurso e para a forma de 

entendê-lo”. O que se relaciona ao tratarmos o racismo no Brasil como contruído e não 

politizado, aberto a discussão, já que como diz Diop (1976, p. 386 apud MOORE, 2007, p. 120) 

o racismo é “uma reação ao medo, especialmente quando inconfesso. O racista é alguém que 

se sente ameaçado por alguma coisa ou alguém que ele não pode ou consegue controlar”. Daí 
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se criam mecanismos ideológicos de exclusão que classificam um povo como superior ou 

inferior, como ocorreu na antiguidade com os gregos que tinham a vantagem de terem armas 

de maior qualidade e experiências em guerras, o que os favoreciam para dominarem outros 

povos, diferente dos povos norte-africanos que apenas detinham o conhecimento artístico e 

tecnológico da época. Essa ideologia pregada pelos gregos, segundo Moore (2007), foi um fator 

que mais tarde contribuiu para o surgimento do pensamento eurocentrista, do Nazismo, 

apartheid, colonização, escravidão. É que ocorre em nosso contexto ao termos a defassagem de 

determinados sujeitos em posições sociais de prestígio, o que delimita e afirma o lugar do outro, 

gerando um estranhamento quando um negro se comporta de maneira “estranha”, isto é, fora 

das ordens de indexicalidade de sujeitos.  

Quijano propõe o conceito de colonialidade para referir-se a estrutura que submeteu a 

dominação das Américas, África e Ásia, a partir da conquista, “a colonialidade é um dos 

elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Se funda na 

imposição de uma classificação racial/étnica da população mundial como pedra angular deste 

padrão de poder” (QUIJANO, 2005, p. 93). O autor também fala de colonialidade do poder e 

do saber, o primeiro termo é o domínio do território físico, o segundo termo faz alusão à invasão 

do imaginário do outro, ou seja, sua ocidentalização. É um discurso que se insere no mundo do 

colonizado, destruindo o imaginário do outro, invizibilizando-o, reafirmando o imaginário do 

opressor, transformando a colonialidade em atos de violência e instituindo formas de 

pensamento subalternizados. Portanto,  

 

o processo colonial inicial projetado para “modernizar”, cristianizar e civilizar 

o mundo, transformou-se no último quartel do século 20 em um processo que 

objetivava “mercadizar” o mundo, e não mais civilizá-lo ou cristianizá-lo. 

Nesse domínio global, a colonialidade continua a ser uma silenciosa e 

anônima força motriz de modernização e de mercado (MIGNOLO, 2003, p. 

300). 

 

A sedução pela cultura colonialista, o fetichismo cultural que o europeu criou em torno 

de sua cultura, estimulou forte aspiração à cultura europeia por parte dos sujeitos 

subalternizados, tornou o eurocentrismo não apenas uma perspectiva cognitiva dos europeus, 

mas também a perspectiva de mundo daqueles educados sob sua hegemonia. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a colonialidade construiu, o que Fanon (2008) chama de a subjetividade 

do subalternizado. Isto é, essa colonialidade constrói nossas ordens de indexicalidade e nos 

apontam o que é o melhor, a melhor língua, a melhor cultura, a melhor ciência, o melhor corpo, 
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o que faz com que a subjetividade do subalternizado seja construída pela visão do opressor que 

o inferioriza e o trata como um não agente social.  

Assim, não podemos também nos abster de que nosso corpus é constituído dentro de 

um objetivo humorístico. Rir do outro é um ato de poder, mas é também uma forma de ofensa 

em que a ação é concretizada no efeito. Isso se configura em nossa análise no chamado “racismo 

espirituoso” (SALES JR., 2006), que age por meio do humor, através, principalmente, de 

trocadilhos, ironias e piadas, gerando a estigmatização pelo não dito e, quando dito, é encoberto 

e anulado pelo cômico. O racismo espirituoso promove uma “espiritualização da crueldade” 

que, segundo Sales Jr. (2006), marca e demarca o corpo do outro sem o uso direto da violência 

física. Dahia (2008) associa o riso e a piada racista, a uma prática de discriminação do outro 

por meio da destruição pelo poder e pela infantilização do objeto risível, e ainda afirma que o 

riso representa um jogo de forças que se tornou um dos modos de exclusão social. Fonseca 

(1994, p. 53) diz que “os grupos sociais quando riem de determinada piada, demonstram que 

estão aparentemente de acordo com suas mensagens, que elas encontram eco na sociedade”, o 

riso encontra sentido a partir da realidade social e seu imaginário coletivo. 

E ainda podemos depreender com essa análise como o racismo brasileiro e a dita 

democracia racial se fundamentam ao agregar atitudes colonizadoras de miscigenação racial 

que mascara a realidade violenta da qual se origina o povo brasileiro. Sueli Carneiro (2002) diz 

que o mito da democracia racial produziu no Brasil a mais nova e sofisticada forma de racismo 

no mundo, porque nosso ordenamento jurídico assegurou uma igualdade formal, que dá a todos 

uma suposta igualdade de direitos e oportunidades, e liberou a sociedade para discriminar 

impunemente. Bergson (2001) ao apontar o riso como uma ação em grupo, diz que sua força 

vem de seu eco, tanto no compartilhamento com os outros de seu grupo quanto com a sociedade 

que legítima tal riso. E ainda conforme o autor, “o riso é, acima de tudo, uma correção. Feito 

para humilhar, deve dar a impressão penosa à pessoa que lhe serve de alvo. A sociedade vinga-

se por meio dele das liberdades tomadas com ela. Ele não atingiria seu objetivo se não trouxesse 

a marca da simpatia e da bondade” (BERGSON, 2001, p. 146). O que nos remete ao racismo 

velado e cordial que o brasileiro semeia ao tornar tabu a discussão racial no Brasil, tendo como 

um dos argumentos a questão da miscigenação e de um paraíso racial formado pela “igualdade 

de todos”. O que torna até o ato de falar “racismo” e “preto”, “negro” como algo fora do 

politicamente correto que corrige apontando para nomeações como “mulato”, “parda”, “moreno 

claro, escuro, dourado”, ou seja, há uma necessidade de negação tanto de ser preto como ser 

branco, preferindo então o “meio termo”. 
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Diante disso, o educador e filósofo Paulo Freire (2001) aborda a necessidade da leitura 

de mundo, em que a linguagem e a realidade se prendam dinamicamente de forma indissociável. 

Por isso, a leitura crítica de um texto exige a percepção das relações com o contexto. 

Considerando que a leitura não se restringe apenas ao âmbito escrito, mas também ao modo de 

identificar, interpretar e articular sentidos em um enunciado seja ele midiático, imagético, oral, 

e até mesmo escrito. Nosso corpus emerge de lutas performáticas e metadiscursivas, isto é, 

pelos encontros e entrelaçamentos discursivos que se caracterizam tanto na ação e nos efeitos 

da linguagem quanto em sua reflexividade, pois “todo discurso diz, simultaneamente, algo em 

si e sobre si mesmo, sobre como esse discurso deve ser interpretado, situado em relação ao 

contexto, as relações sociais, e assim por diante” (BLOMMAERT, 2005, p. 253). Com isso, 

essas lutas são formadas por conjunto de discursos e suas estruturas de dispositivos 

epistemológicos que significam o contexto histórico social, os usos da linguagem e das ordens 

indexicais. Despertando então “...disputas de natureza política e ideológica na descrição e 

regulamentação dos usos linguísticos por grupos e indivíduos diferentemente posicionados em 

estruturas e redes sociais de poder e autoridade” (SIGNORINI, 2008, p. 119). Em Amiguinho, 

a significação lexical do sufixo diminutivo –inho nos supõe que esse amigo se posiciona em 

escala hierárquica inferior, o que se comprova pela narrativa do sketche e pelas lutas ideológicas 

entre discurso racista e não racista, entre o dito e o não dito, e os atos políticos que essas escolhas 

proporcionavam na enunciação. Isto é, como diz Spivak (2008), há uma tradução do outro, em 

que quem fala se situa fora do contexto de seu referente. Zizek (2015) em relação ao 

politicamente correto “mesmo se tratando de racismo temos que ser precisos para não lutarmos 

contra o racismo de uma maneira que eventualmente o reproduza, mesmo que não o racismo 

direto, mas as condições para o racismo”. Como é o caso no Brasil, no qual o racismo ocorre, 

principalmente, de maneira velada e sutil, tornando crime apenas atos explícitos e injuriosos, 

sem politizar o politicamente corretas e o tomando referente para se silenciar uma discussão e 

seguir com uma cordialidade que invisibiliza o ato de rir do outro como sendo uma evocação 

de como nossa a sociedade trata o diferente. 

 

Considerações Finais 

Então os usos da linguagem constroem ideologias de acordo com “formas e sentidos 

segundo práticas de uso e de contextualização culturalmente determinadas” (SIGNORINI, 

2008, p. 138) e historicamente situadas que moldam o pensamento e o comportamento da 

sociedade. Assim, a cultura ao ser pragmaticamente ligada ao mercado, por funcionar dentro de 
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um sistema político-econômico capitalista, redimensiona formas de comportamento e 

percepção do outro e do mundo. E os produtos midiáticos ao fazerem parte dessa indústria 

cultural representa experiências generalizadas que ressignificam a diversidade mediante um 

dizer-fazer (explícito) e um querer-dizer-fazer (implícito, não-dito) no qual o humor passa a 

não poder ser visto apenas como um instrumento de entretenimento, mas como um recurso que 

desperta um olhar sobre o outro. E como percebemos nesse trabalho, aquilo que se torna cômico 

pelo ato humorístico é despertado mediante uma série de eventos que constituem tanto os 

sujeitos quanto o seu contexto, pois é preciso que o que é dito, ou não, faça sentido para quem 

está dizendo e recepcionando, a compreensão pouco importa, mas é a forma como é encarada 

que emerge estruturas culturalmente aceitas. Portanto, o humor é um ato de violência 

compartilhado, não depende apenas de uma pessoa, mas são grupos exercendo poder sobre 

outros. E para combater isso é preciso por uma leitura crítica do mundo, exercer atos de 

violência contra hegemônicos que promovam uma ação de afirmação de quem somos e não do 

que queremos que o outro seja. Isso porque nesse sentido a violência (não comumente 

conhecida) será uma forma de combate que procura transformar os significados já postos sobre 

quem deve ser o outro, sobre as ordens de indexicalidade que nos orientam historicamente a 

como definir o outro e assim nos direcionar pela leitura crítica a uma luta discursiva e reflexiva 

sobre a própria sociedade e o que ela se tornou.  

Dessa forma, o humor ao ser considerado ligado a uma situação de brincadeira se torna 

distante de uma dita ciência, que prioriza a razão, o sério, o que permite os atos cômicos serem 

uma espécie de válvula de escape da sociedade, assim como ocorre no ciberespaço, em que 

atualmente se torna mais visíveis ofensas contra sujeitos tidos como subalternos. Exemplos 

disso temos o caso da jornalista Maju e da atriz Taís Araújo, ambos ocorridos em 2015, em que 

ao postarem fotos na rede social Facebook receberam comentários como “só conseguiu 

emprego no JN por causa das cotas preta imunda” e “vai lavar louça com esse cabelo? ”. Trago 

esses exemplos para demonstrar que assim como ocorre no humor, as redes sociais ainda é um 

espaço tido como não passível de atenção, do qual “tudo é permitido”, apensar de haver 

denúncias a eficácia de aplicar uma punição a todos envolvidos é ainda muito escassa e 

complicada. Seja no discurso humorístico seja no ciberespaço o que temos em comum é a 

sociedade que baseia significativamente tais atos de discriminação, isto é, a questão a ser 

resolvida não se torna apenas regularizar e punir o que se diz, mas é tornar o politicamente 

correto como uma forma de encobrir o racismo, pois ele ao propor uma normatização do que 

pode ser dito não traz o porquê disso a fim de ressignificá-lo. O que não significa que todos 
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devem sair ofendendo aos outros, mas é descobrir o que esse politicamente correto esconde e 

mostra-lo através de uma afirmação do que é essa sociedade racista e, com isso, rever as 

ideologias que sustentam o preconceito, os trazendo para discussão aberta, e que vão contra o 

respeito ao outro. 

Portanto, mesmo o Portas dos Fundos trazendo questões para se refletir a respeito das 

relações raciais, consegue contradizer seu próprio discurso ao não ter em seu elenco uma 

diversidade de sujeitos, se limitando, basicamente, a pessoas brancas de classe alta, isto é, há 

apenas uma tradução estereotipada das práticas étnico-raciais no brasil, o que não deixa de 

servir de aporte para nossa análise, já que é um elemento para questionarmos o porquê de não 

haver pessoas negras se representando. Além disso, também se destina a indústria cultural e a 

agradar a massa com vídeos produzidos semanalmente e publicados tanto no Youtube, quanto 

em seu site que possui produtos como camisetas e canecas à venda, além de publicidade para 

outras marcas. Porém, traz a palavra-discurso “preto” como sendo uma forma do preconceito 

imediato, pois pela percepção da cor de pele noções de papéis sociais são formuladas e situadas 

no contexto. E pela leitura crítica e reflexiva desse sketche podemos perceber como o racismo 

e o politicamente correto ainda nos coloniza e nos limita a pensar sobre a discriminação no 

Brasil, em suas práticas discursivas, em que algo naturalmente aceito como o humor só é visto 

como divertido em vez de ser percebido como um instrumento de ação e efeito de significados 

que inferiorizam o outro através de ordens indexicais construídas pelos usos da linguagem. E 

que, por isso, a linguagem humorística deve ser tomada tanto como constituído pela sociedade 

como construtora dela, e trazer à tona esses discursos e se empoderar no sentido de combate-

los e transforma-los seria uma forma de ter o humor como ato político.  
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Resumo 

Através dos programas televisivos, temos contato com representações culturais do mundo 

inteiro, com outras identidades e, consequentemente, com novos estilos de vida e 

comportamento. A televisão é um dos meios mais utilizados para legitimar identidades. O nosso 

interesse pela telenovela ancora-se no fato de ela reforçar diversos tipos de identidades e estilos 

de vida. Insere seus personagens em determinados contextos sociais, dando-lhes significados. 

Utiliza-se também do merchandising comercial – ao colocar um produto em uma cena procura 

dar-lhe significados, sentidos, contribuindo para que esta mercadoria seja reconhecida como 

identificadora de um grupo. Nosso objetivo foi de, a partir de um grupo focal, analisar uma 

telenovela brasileira Duas Caras, veiculada na Rede Globo, observando sob o olhar do 

receptor/consumidor  as representações utilizadas na narrativa. 

 

Palavras-chave: Recepção, consumo, telenovela, identidades, merchandising 

 

 

Introdução 

A TV aberta ainda é o meio de comunicação de maior penetração no Brasil, cobre 96,7% 

do país.255 Por isso, o nosso interesse em estudar este dispositivo midiático, analisando tanto os 

programas veiculados em sua programação, quanto à percepção dos telespectadores frente às 

mensagens enviadas. 

 A Rede Globo é a maior emissora de televisão brasileira, sendo transmitida a outros 

países através da Globo Internacional ou através da venda de produtos, em especial as 

telenovelas, a outras emissoras ao redor do mundo. 

No Brasil, milhões de telespectadores assistem às tramas Globais, 53% correspondem a 

mulheres, destas, 34% pertencem às classes B e 49% às classes C. Sendo que, 40% possuem 

entre 20 e 39 anos de idade.256 

                                                 
253  Trabalho apresentado no GT 10 – Narrativas Midiáticas e Consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura 

(SEMIC) – Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 

2015. 
254 Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo, pela ESPM. Especialista em Marketing, com MBA Executivo, 

pela ESPM. Pesquisadora do Obitel Brasil ESPM (Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva). Membro 

do Grupo de Pesquisa Comunicação, educação e consumo: as interfaces da teleficção (ESPM-SP), e-mail.: 

amelia.abrao@gmail.com. 
255 Fonte: Mídia Dados 2015. 
256 Fonte: Mídia Dados 2015. 
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 O estudo da telenovela é importante, pois seus temas agendados emergem do cotidiano 

das pessoas e a ele retornam. Desse modo, ela os agenda para discussão da sociedade como um 

todo. Situações de amor, ódio, vingança, violência contra idosos, alcoolismo, casamento entre 

gays, entre outras, são exibidas por ela. 

 A novela, com seu poder de suscitar questões polêmicas, contribui para a mudança 

gradativa da sociedade dado seu forte peso na trama cultural. Não estamos afirmando que ao 

apresentar um tema social a população logo aceitará o ponto de vista exposto e que uma 

mudança ocorrerá. Em verdade, as questões levantadas já circulam na sociedade, algumas de 

forma abrangente e outras circulam de maneira incipiente, isto é, começam a ser discutidas. Ao 

serem abordadas, penetram mais profundamente na sociedade e, com o passar do tempo, se 

atender aos objetivos que a sociedade civil venha a se colocar sobre aquelas questões, elas 

passam a fazer parte do cotidiano de um maior número de pessoas.  

 A telenovela mostra o dia a dia das pessoas, rituais familiares, simples hábitos de vida 

e de consumo, que poderão ou não ser adotados pelos telespectadores. Reforçam modelos de 

comportamento, apresentando, através destes, bens materiais – também conhecidos como 

tangíveis ou intangíveis - revestidos de carga simbólica. A partir de suas várias tramas, ajudam 

a construir ou legitimar identidades a serem adotadas ou não pelos receptores. A telenovela 

constitui e desenvolve, “talvez mais que modelos de comportamento, um rico repertório de 

objetos, estímulos, sugestões, para atividade de elaboração de imagens sobre si mesmo  e sobre 

o mundo, já reconhecida como parte essencial dos modernos processos de construção da 

identidade” (LOPES, 2004, p. 131). Todavia, não faz isso isoladamente, entrecruza-se com 

outros programas da emissora, com os comerciais anunciados, transformando tudo numa grande 

publicidade, ou melhor, numa dialogicidade, num diálogo permanente com as diferentes 

camadas da sociedade. Ou seja, a publicidade extrapola seus limites, buscando não apenas em 

outras programações uma forma de se legitimar, mas na própria sociedade, que se transforma 

em uma mídia. 

 

A sociedade torna-se o "suporte" midiático do discurso publicitário. Ela é 

igualmente o leitor desse discurso, assim como o emissor. Dá-se assim uma 

operação de inclusões sucessivas que designa o discurso publicitário como o 

coração do discurso da sociedade, visto que ele se irradia a partir do espaço 

restrito, originariamente atribuído à publicidade, para acabar cobrindo o 

espaço inteiro da sociedade (QUESSADA, 2003, p.79).  
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A partir das questões abordadas acima, optamos por estudar a telenovela Duas Caras 

transmitida pela Rede Globo, em 2008. Foram escolhidas cenas de famílias representantes das 

classes: média baixa, média alta e alta. Além destas, selecionamos algumas cenas com 

publicidade intraficção (merchandising comercial) a fim de verificar o processo de construção 

e desconstrução das identidades e subjetividade para cujo processo o consumo 

material/simbólico colabora.  

Consideramos importante estudar os produtos inseridos com o merchandising comercial 

na telenovela para conhecermos os significados que lhes são atribuídos a partir da narrativa 

ficcional e pelos receptores/consumidores. Em suma, pretendemos “estudar como os bens de 

consumo adquirem sentido quando repassados pelo ambiente humano propiciado pelas 

situações sociais encenadas na cultura de massa” (ROCHA, 2008, p. 200). 

 Neste artigo, apresentamos um grupo focal realizado na cidade de São Paulo, com 

participantes da classe média alta. 

O nosso objetivo com o grupo focal foi conhecer como ocorre o processo comunicativo 

entre a telenovela e seus receptores/consumidores. Abordamos questões relacionadas às 

identidades, ao cotidiano, aos rituais e ao consumo. 

 

Em Busca Do Receptor/Consumidor De Telenovela 

 Ao estudarmos a relação comunicação/consumo estamos procurando entender a cultura 

de uma determinada sociedade, como esta opera, quais são os modos de vida, tradições, 

identidades que circulam em um determinado momento. Como diria Alonso, “o comportamento 

do consumidor pode ser considerado como um bom instrumento de diagnóstico para 

compreender a estrutura da sociedade em um determinado momento e para antecipar suas 

possíveis evoluções” (ALONSO, 2006, p. 107). 

 Analisando os consumidores estamos estudando também os receptores, pois recepção e 

consumo não se separam. Os receptores são os próprios consumidores, que recebem as 

mensagens e as interpretam de acordo com suas práticas sociais, com suas vivências e as 

reelaboram atribuindo-lhes novos significados. São estes receptores que irão consumir 

determinados produtos e/ou serviços, escolhendo-os de acordo com suas identidades, com os 

grupos aos quais pertencem. Em suma, “a pessoa que compra um produto ou recebe um impacto 

publicitário é a mesma pessoa que trabalha, lê, vota ou se preocupa com a sua velhice. Seria, 

pois, errôneo isolar a atividade específica de consumo e fazer dela uma espécie de abstração” 

(ALONSO, 2006, p. 107).  
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 O indivíduo é formado socialmente e os textos da mídia são, em grande parte, reflexo 

da sociedade na qual este se insere. Nas palavras de Tondato, “não aprendemos somente a falar, 

mas também a pensar, e esse pensamento reflete a condição social do indivíduo, da mesma 

forma que os textos trazem as marcas do contexto” (TONDATO, 2002, p. 2).  Por isso, a 

importância de estudar a comunicação como um todo, como um processo, em que ocorre um 

diálogo entre ambos os pólos. Ao estudarmos a telenovela buscamos compreender sua dinâmica 

de produção, seus discursos.  

 

A recepção ativa do consumidor de Duas Caras 

 Um grupo focal deve ter entre cinco a 12 participantes, mais do que isso não é adequado, 

pois um grande número de pessoas dificulta a integração entre o grupo e os diálogos deixam de 

ser mais elaborados. Afinal, o grupo focal serve para verificarmos como as pessoas se 

comportam em grupo frente um determinado tema, sem “a intenção de obter o consenso sobre 

um determinado assunto. Ao contrário, o focus groups encoraja uma série de respostas que 

promove um maior conhecimento sobre atitudes, comportamentos, opiniões ou percepções dos 

participantes a respeito das questões pesquisadas” (HENNINK, 2007, apud LIAMPUTTONG, 

2011, p.03 – tradução nossa). 

  Para participar do nosso grupo focal, foram selecionados 9 participantes, todos 

possuíam um perfil que se encaixasse em pelo menos um dos três quesitos : a) Ser graduado(a) 

e/ou pós-graduado(a) (stricto sensu ou lato sensu) em universidades com o conceito 4 ou 5, 

segundo o Índice Geral de Cursos da Instituição – IGC;257 b) Estar cursando ou concluído uma 

pós-graduação stricto sensu; c)  Possuir um cargo de chefia. 

 Estudar o consumidor é estudar o receptor e vice-versa, é estudar como esse sujeito se 

desenvolve em sua cultura e como ambos se transformam a partir de suas relações sociais com 

outros sujeitos.  

 

O consumidor não é um homem isolado, não é um mero repetidor de valores 

e escolhas. Ele é membro ativo da sociedade em que vive, nos limites de cuja 

estrutura terá opções. Trata-se do sujeito ativo, mesmo conceito presente nos 

estudos de recepção, ou seja, são os mesmos sujeitos que vão formar o 

consumo ativo. E que, sendo ativo, o consumo não é apenas consumismo, no 

sentido que o senso popular atribui a essa palavra (BACCEGA ,2009, p. 1385). 

  

                                                 
257 O IGC é um indicador de qualidade para faculdades, universidades e centros universitários, baseado na 

qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado). Disponível em: 

http://www.inep.gov.br/areaigc/Downloads/IGC_2008.xls. Acesso em: 2010. 
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São os receptores que irão consumir determinados produtos e/ou serviços, escolhendo-

os de acordo com suas identidades, com os grupos aos quais pertencem. 

Ao longo da dinâmica analisamos as falas dos entrevistados a partir da Análise de 

Discurso, buscando verificar a opacidade de suas mensagens, o não dito. Afinal, o pensamento 

humano é formado a partir da cultura na qual se insere, este é feito de fora para dentro, das 

práticas sociais para o homem. O ser humano, ao nascer, encontra um acúmulo de conhecimento 

que lhe é oferecido e, a partir dele, vai construindo outros e outros conhecimentos. 

A palavra nasce da interação verbal: é preciso que haja o diálogo para que ela se concretize, é 

prática social solidificada. Para entender um interlocutor é necessário conhecer o ambiente, a 

cultura na qual se insere. A partir daí é possível analisar seu discurso, pois este está intimamente 

relacionado com cotidiano ao qual pertence. Cada época possui sua própria ideologia, é o que 

Bakhtin chama de “horizonte social definido e estabelecido” (BAKHTIN, 2004, p. 112). 

 

De vilão a mocinho  

 Para a primeira etapa do grupo focal trouxemos algumas cenas relacionadas às seguintes 

personagens:  Marconi Ferraço, Maria Paula, Renato (filho de Ferraço) e Sílvia, estas não foram 

apresentadas em ordem cronológica, mas de forma aleatória. 

 A primeira mostra o aniversário de Renato, quando ainda morava em São Paulo, em que 

Maria Paula o presenteia com um notebook. A segunda, mostra Sílvia preparando um uísque a  

Ferraço, após um dia estressante de trabalho. A terceira, é uma conversa entre Sílvia e Ferraço, 

na porta de sua casa. A terceira mostra Sílvia falando ao telefone com Ferraço e navegando na 

internet. Na quarta Ferraço pede a governanta para prepará-lo um bom banho.  A quinta cena 

se passa na casa de Marconi Ferraço, em que seu filho Renato está no seu novo quarto, com seu 

novo computador. Na sexta cena o empresário aparece fazendo ginástica e nadando na piscina 

de sua mansão. A sétima é a cena em que ele presenteia Sílvia. E a última cena mostra Branca 

conversando com sua filha sobre o presente recebido. 

 Vejamos alguns dos comentários levantados sobre os acontecimentos e personagens 

apresentados para essa discussão. 
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Figura 01: Casa da Maria Paula                             Figura 02: Renato ganha Notebook de aniversário 

 

 O participante 03 aborda um ponto interessante:  

 

na verdade, ali também tem um contraponto muito grande porque ela trabalha 

num supermercado. E, tipo, ela tem algumas coisas que, por exemplo, 

apartamento depois que ela mora, enfim, não condiz com a realidade de um 

supermercado. Uma pessoa que trabalha num supermercado não mora num 

apartamento daquele (depoimento do entrevistado). 

  

 Este participante observou as características do apartamento de Maria Paula, que 

representa a classe média alta, porém trabalha como gerente de um supermercado. Podemos 

inferir que o participante 03, como pertencente da classe alta brasileira, saiba que não é possível 

pertencer a esta classe sendo gerente de supermercado. Este ponto nos parece interessante, pois 

mostra bem a diferença entre a realidade e a ficção. Embora a telenovela aborde temas do 

cotidiano de uma sociedade, ela é ficção. Por isso, é perfeitamente possível que Maria Paula 

trabalhe num supermercado e faça parte da classe média alta. A ficção busca aproximar-se da 

realidade através da apresentação de um cotidiano, reflexo do ambiente social em que transcorre 

a narrativa. Segundo Motter (MOTTER, 2004), a telenovela opera pelo lado melodramático ou 

pelo lado realista, sendo que este é 

 

constituído pela estrutura do cotidiano, em que os elementos da realidade se 

constroem como representação do cotidiano vivido, numa busca de fidelidade 

com efeito de verossimilhança potencializado ao máximo. Busca-se 

distanciar, promover o apagamento estratégico da idéia de representação e 

ficção que se dilui sob a realidade construída dramaturgicamente (MOTTER, 

2004, p. 259).  
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Figura 03: Ferraço presenteia Sílvia                        Figura 04: Branca discute com a filha por causa da bolsa 

 

 Outro ponto discutido pelo grupo refere-se à cena em que Branca e Sílvia conversam 

sobre o presente que Marconi Ferraço ofereceu à Sílvia (neste momento da narrativa os dois 

não eram namorados, estavam apenas se conhecendo). Branca se revolta pelo fato de Marconi 

ter dado um presente caro [uma bolsa] a sua filha, sem sequer conhecê-la direito. O Participante 

06 observa a relação nobreza versus burguesia. Em sua palavras: “Nobre e burguês, assim. Ele 

total burguês. E ela total nobre”. O participante 07 complementa: “novo rico! Novo rico dá bons 

presentes”. O Participante 06 reforça a sua opinião: “de fato, é um total burguês, ‘o’ burguês. 

E ela é.... Paris, Estados Unidos...um ‘quê’ de nobre. Tradição”. Esses participantes verificam 

traços de identidades do “novo rico” e do “rico tradicional”, embora ambos, Ferraço e Sílvia, 

pertencem à classe alta, possuem características que os diferem: Sílvia é a menina bem educada, 

culta, morou na França – ela não queria aceitar o presente de Ferraço, mas como ele insistiu 

muito, ela preferiu não fazer feio e aceitou o presente. Ferraço é o novo rico, que por sua vez, 

não mede esforços para conquistar Sílvia, faz questão de presenteá-la com uma bolsa de luxo. 

Conforme a fala da Branca [mãe de Sílvia] na cena: “na casa dele é um desfile de mulheres, 

entra uma, sai outra”. E de fato, antes de conhecer Sílvia isto era muito abordado na telenovela, 

ele estava sempre cercado de belas mulheres, dava cheque em branco para fazerem compras, 

enfim, fazia questão de mostrar que era rico, que tinha muito dinheiro.  

 O participante 07 ainda diz que: “o discurso da mãe [...] é um discurso bastante 

conservador nesse sentido. Ah, ele é um novo rico”. O participante 04 termina a discussão 

dizendo: “mas a mãe sempre tá certa no final. Foi isso que eu pensei. [risos] Boca de mãe é uma 

coisa sagrada.” Vemos na fala do participante 04 o interdiscurso, a presença de um discurso 

muito reforçado em nossa sociedade que é: “a mãe tem sempre razão”, e presença de um 

discurso religioso quando ela diz: “boca de mãe é sagrada”, isso nos remete à imagem da 

Virgem Maria, mãe de Jesus, que os cristãos muito enaltecem, que por sua vez foi incorporado 

à imagem de todas as mães, como sendo mulheres sagradas. 
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Os rituais celebrados em Duas Caras 

 Abordamos aqui cenas de rituais, sendo 3 rituais de despedida e 3 rituais de iniciação.  

 O intuito de trazer os rituais para o grupo focal  foi verificar sua recepção por parte dos  

participantes, se estes percebem a legitimação de produtos durante as celebrações e como vêem 

os mesmos rituais sendo celebrados em diferentes classes sociais.  

 Os rituais são celebrações para fixar determinados valores na sociedade. Uma forma de 

fazer com que alguns significados perdurem por mais tempo em nosso cotidiano, já que a 

sociedade contemporânea está em constante mudança, na qual ou através da qual ou pela qual 

os significados são legitimados e ressignificados a todo momento. 

 Desta forma, o ritual “é um tipo de ação social dedicada à manipulação do significado 

cultural para propósitos de comunicação e categorização coletiva e individual. O ritual é uma 

oportunidade para afirmar, evocar, ou revisar símbolos e significados convencionais de ordem 

cultural” (MCCRACKEN, 2003, p. 114). 

 É através dos rituais familiares que diversos valores culturais são repassados e fixados 

na sociedade, desde a forma como nos alimentamos, até a importância em presentear os 

familiares/amigos em determinadas datas. Tudo é construído socialmente. 

 Ao todo foram seis cenas. As três primeiras mostram o velório de Manoel, de João Pedro 

e dos pais de Maria Paula, as outras três retratam o café da manhã dos seguintes personagens: 

Ferraço e Sílvia, Bernardinho, Dália e Heraldo.  

 

   
Figura 05: Clarissa velando o avô Manoel                Figura 06: Clarissa chora a morte do avô 
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Figura 07: Cortejo                          Figura 08: Velório de João Pedro 

 

 O participante 04 começa dizendo: “eu acho que o enterro do pobre e do rico é tão 

diferente, né. No rico é música clássica, Mozart, assim, né”? O participante 07 completa: 

“agora, no pobre, é ‘quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais’ [risos]”. As roupas 

são o destaque para o  participante 09: ninguém tá com calor, né? [referindo-se ao velório da 

classe alta]”, enquanto o participante 05 se volta aos detalhes:  

 

eu senti como se não pudesse demonstrar emoção. Porque, como a gente, tem 

um velório, tem conversas. Eles focaram na música pra dar esse ar [referindo-

se ao velório da classe alta]. No outro ficaram só na conversa do pai e da filha, 

algo meio racional, assim. Tipo, então vamos fechar esse caixão ai, porque já 

deu [referindo-se ao velório da classe baixa] (depoimento do entrevistado) 

  

 Embora, os participantes não tenham focado nos objetos pertencentes a este ritual, foram 

capazes de verificar as diferenças entre o velório das classes alta e o da média baixa.   

    
Figura 09: Bernardinho, Dália e Heraldo               Figura 10: Bernardinho preparando café 

                                

   
Figura 11: Ferraço e Sílvia iniciando o dia              Figura 12: Mesa de café da manhã de Ferraço 
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 Em relação ao ritual de iniciação, o participante 07 é o primeiro a tecer o primeiro 

comentário: “agora, o café da manhã...”. Sendo interrompido pelo participante 04 dizendo: “e 

aquele bolo. É o Bernardinho, né? O bolo foi o máximo! Ao lado do  telefone”. “E a garrafa 

térmica também, é uma coisa assim mais...”, disse o participante 02. 

 A conversa continua, com a interação de todos os participantes. O participante 05 

começa fala: “dos ricos lá tinha muita fruta que eu reparei. Bem mais que os outros. Não sei se 

é isso que comem, mas é uma imagem, assim”. “E assim, outra, tem café da manhã. Porque, às 

vezes, no dia a dia, não tem café da manhã, assim, né, essa coisa gostosa”, conclui o Participante 

02. 

 Em relação ao café da manhã, percebemos que todos verificaram a presença de objetos 

que legitimam esse ritual. Além disso, identificaram algumas semelhanças e diferenças entre as 

duas classes. 

 A fala do participante 01 nos interessou:  

 

uma coisa que me chamou atenção também. Lógico que as execuções são 

completamente diferentes. Mas, tem alguns rituais que, seja rico ou seja pobre, 

né, faz parte do nosso cotidiano. Então, todo mundo em algum momento, 

perde alguém. Todo mundo entende, por mais que não tenha no dia a dia, todo 

dia, café da manhã. Todo mundo entende o café da manhã como um momento, 

assim como o almoço, um momento de sentar e conversar e encontrar a 

família. E casamento. Então, tem essa coisa da execução diferente, seja rico 

ou seja pobre, tem coisas que não adianta. Fazem parte do nosso imaginário 

do que é ter uma família. Do que é viver. Do que é estar... Você tem pai, você 

tem mãe... E tem horas que você perde, né. Enfim... (depoimento do 

entrevistado). 
 

 Este participante fez um resumo muito interessante sobre os rituais, que estão presente 

em todas as culturas, independente da classe social. Ressaltando que mesmo que um 

determinado ritual não seja executado todos os dias, as pessoas conseguem identificá-lo e 

executá-lo quando necessário.  

 

O merchandising comercial  

 Neste tópico o assunto abordado foi o merchandising comercial (Product Placement) 

em quatro cenas distintas. A primeira mostra uma aula de como pintar paredes utilizando as 

tintas Lukscolor. A segunda mostra Zé da feira batucando uma caixinha de fósforos fiatlux, 

buscando uma inspiração para criar uma música. Tanto a terceira, quanto a quarta cena, 

mostram Evilásio comemorando o nascimento do seu filho oferecendo charutos aos amigos e, 
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para acendê-los, estes utilizam os fósforos fiatlux. A quinta cena se passa no supermercado 

Extra, local em que Maria Paula trabalha. 

          
Figura 13: Evilásio distribui charuto aos amigos           Figura 14: Juvenal acende charuto cubano          

                                          

 
Figura 15: Zé batuca caixa em busca de inspiração 

 

 

 O Participante 06 inicia dizendo:  

 

em  uma das cenas tem a coisa do artista. Da inspiração do nada, da criação 

artística. Algo que vem e você não pode controlar. E depois o Juvenal, 

aproveitando lá o charuto, ele só vai saber que é cubano, mas claramente não 

é uma pessoa que não vai saber....supostamente, como é que se aprecia. Se 

fosse lá o Ferraço fumando o charuto e tomando um vinho...não condiz a 

imagem de uma pessoa ‘rude’ como Juvenal Antena, fumando um charuto 

cubano, esse produto estaria muito mais ligado à imagem de Marconi 

Ferraço... (depoimento do entrevistado) 
  

 O participante 03 comenta da diferença entre o fósforo utilizado por Zé da Feira – “uma 

caixinha pequena e está lá na casinha dele” e o utilizado (fósforo palito grande) para acender o 

charuto nas cenas em que Evilásio comemora o nascimento de seu filho. O participante 07 

continua: “eu acho que o primeiro caso está associado à criatividade e o segundo [está 

associado] nessa coisa de comemoração, como se o charuto fosse coisa de comemoração”. O 
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participante 01 complementa, em relação a cena de Zé da feira: “isso é coisa do samba, da 

caixinha”, ou seja, do batuque. Em relação às cenas em que Evilásio fuma charuto com os 

amigos, o Participante 01 diz: “volta aos rituais...porque nasceu o filho dele, isso também é um 

ritual [de celebração] com a distribuição do charuto”. 

 

   
Figura 16: Maria Paula examinando as frutas         Figura 17: Após discussão Ferraço vai embora          

 

   
Figura 18: Colegas de trabalho                                 Figura 19: Ferraço sai do supermercado 
 

 Em relação ao merchandising comercial em que aparece Maria Paula, o participante 04 

diz: “acho que é uma cena de sedução, até pelo olhar dele [Ferraço], que é um olhar sedutor, 

né?” O participante 07 diz: “[é uma cena de sedução] no Extra”. “Que Extra?”, pergunta um 

dos participantes. Vários respondem que o supermercado apresentado era o Extra, entretanto, 

alguns dos participantes não repararam que a cena ocorria neste supermercado. O participante 

07 se manifesta:  

 

daí o que eu pensei pode ser muita viagem...do local do Extra, porque quando 

ela manda ele ir embora ele vai, daí todos os funcionários vão em cima [vão 

ao encontro de Maria Paula], aí é como um lugar de segurança, onde ela está 

segura, onde estão os amigos, como se o Extra fosse um lugar de família”. 
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  Sendo complementado pelo participante 08: “ [como se o Extra fosse um lugar] bom 

para a pessoa trabalhar”! 

 Perguntei-lhes se imaginavam algum dos produtos inseridos nas cenas apresentadas 

associados ao Marconi Ferraço. O participante 04 responde rapidamente: “o charuto”! O 

participante 02 diz: “o fósforo sem chances né?”. O participante 07: “eu não acho que Marconi 

Ferraço ia saber o que é Lukscolor, ele ia contratar um arquiteto, que ia escolher para ele [a 

tinta]. O mesmo do Extra, eu não acho que ele freqüenta o Extra”. O participante 04 completa, 

“a mesma coisa o charuto, ele não ia acender, ia chamar uma pessoa para acender para ele”. 

   
Figura 20: Guigi fala com os voluntários                Figura 21: Imagens das tintas Lukscolor 

 

 Foi unanime que os produtos apresentados nessas cenas de  merchandising comercial 

eram destinados às classes média (alta e baixa), mas não à classe alta, a qual pertencia Ferraço, 

com exceção do charuto. 

 Os meios de comunicação, através da publicidade, da telenovela, do seriado, entre 

outros programas mostram uma representação/refração do nosso cotidiano. Os produtos 

inseridos nas cenas do dia a dia são revestidos de significados. Desta forma, unem “um bem de 

consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído” (MCCRACKEN, 2003, p. 

106), fazendo com que “as propriedades conhecidas do mundo passem a residir nas 

propriedades desconhecidas do bem de consumo” (MCCRACKEN , 2003, p. 107).   

 

Considerações Finais 

 O nosso interesse ao estudar a telenovela Duas Caras foi tentar perceber quais os 

significados que foram sendo atribuídos a determinados produtos inseridos na narrativa, seja 

no merchandising ou em cenas em que não aparece uma marca de produto, mas em que se 

inserem valores a determinados atos ou falas. 

Além disso, a narrativa ficcional, ligada ao cotidiano, faz  com que esta agende seus 

temas para a discussão. Ao levantar questões polêmicas contribui com a mudança gradativa da 

sociedade. Em suma, “[...], toda a sociedade, com maior, menor ou sem escolaridade, homens 
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e mulheres, crianças, jovens e adultos, residentes nas mais diferentes regiões do país, discutem 

a temática social pautada pela telenovela” (BACCEGA, 2003).  

Desta forma, através do grupo focal, realizado na cidade de São Paulo, pudemos 

verificar como receptor/ consumidor brasileiro pertencente a classe média alta recebe as 

mensagens das telenovelas e qual a sua percepção em relação a alguns dos temas agendados 

pela telenovela Duas Caras. Verificamos ainda como a telenovela reforça traços de identidades 

a partir do consumo, fazendo com que o receptor/ consumidor se identifique ou se distancie de 

determinados personagens mostrados na narrativa. 

 É no cotidiano que o sentido de qualquer identidade é construído, através de atos, 

comportamentos, de rituais diários, de objetos consumidos, que, realizados em grupos, 

manifestam um conjunto de práticas simbólicas que representarão uma dada identidade. 

 Cabe a nós ressaltarmos que a audiência não é passiva, ela é capaz de negociar as 

mensagens que recebe a partir de suas práticas sociais. Cada grupo responderá de maneira 

distinta aos textos da mídia. O pesquisador terá a oportunidade de conhecer detalhadamente os 

grupos estudados e, consequentemente, entender como as mensagens afetam cada um deles, 

produzindo ou reproduzindo significados. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as possibilidades de construção identitária em jogos 

eletrônicos, considerados aqui como objetos culturais de viés tecnológico e natureza 

audiovisual e obrigatoriamente interativa. Relevantes no contexto socioeconômico atual, eles 

permitem a representação de ambientes virtuais que vão de mimeses quase perfeitas do real a 

ambientes constituídos por elementos simbólicos estilizados. Os jogadores fazem uso de 

avatares, sua representação no mundo de jogo, para navegar esses espaços, podendo estes 

corpos representacionais ser oferecidos de acordo com um universo narrativo específico ou 

personalizados dentro de sistemas de representação e seleção com diversas opções. O foco é 

discutir a hipótese de que esse mecanismo de criação identitária em um contexto lúdico 

ancorado em virtualidade reflete e reforça práticas sociais pautadas pelo consumismo, 

promovendo identidade voltadas a fins primordialmente estratégicos. 

 

Palavras-chave: jogos eletrônicos, consumo, identidade, virtualidade, espaço 

 

 

Introdução 

As identidades no espaço físico da vivência cotidiana constituem-se num enlace entre 

as práticas culturais, a materialidade do corpo e questões políticas e sociais (BAUMAN, 2005; 

HALL, 2006). A corporalidade manifesta em aspectos físicos como cor da pele e pelos ou 

cabelos, em características como altura e peso ou em traços como os do rosto e as proporções 

entre os membros e as partes do corpo, por exemplo, é um componente identitário obrigatório 

pois constitui uma série de informações primeiras a que quase todos têm acesso, constituindo 

algo básico na experiência do indivíduo. Ainda que na Pós-Modernidade261 busque-se 

desconstruir padrões estabelecidos de gênero e beleza, esse corpo que ancora o ser ainda traz 

aspectos importantes à construção identitária, como uma base de onde elaborações posteriores 

emanam. Mesmo em ambientes virtuais, a imagem base de um corpo simbólico forma um self 

que diz muito sobre a identidade ao traçar linhas gerais muito claramente compreendidas. 

                                                 
258 Trabalho apresentado no GT 10 Narrativas Midiáticas e Consumo do VII Seminário de Mídia e Cultura SEMIC 

/ Faculdade de Informação e Comunicação - Universidade Federal de Goiás. 08 e 09 de dezembro de 2015. 
259 Mestrando do curso de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, email: maupeccin@gmail.com.  
260 Professor titular do PPGCOM – UFG na linha de Mídia e Cultura, email: goiamerico@gmail.com 
261 Considero o momento como Pós-Moderno a partir de Bauman (tempo pontilhista, liquidez e consumismo), 

Harvey (embate entre o espaço físico e o espaço virtual), Lipovetsky (hiperconsumo) e Baudrillard (sedução suave, 

virtualidade e mediação tecnológica). Esses autores, mesmo não filiados diretamente ao discurso da pós-

modernidade, ajudam a definir um panorama contemporâneo no qual jogos eletrônicos têm grande relevância. 

mailto:maupeccin@gmail.com
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As elaborações, por sua vez, vêm por meio de conteúdos culturais, sociais, políticos e 

outros externos. Na cultura encontram-se linguagens, roupas, habilidades, hobbies e um sem-

número de construções que articulam ou são constituídas por símbolos, mensagens e textos. No 

aspecto social estão elementos econômicos e geográficos, assim como outros aplicados a grupos 

e à sociedade como um todo, bem como questões de classe, religiosas e de gênero ou etnia. No 

aspecto político encontram-se as relações entre pessoas e instituições, filiações a grupos e 

entidades, conexões com organizações diversas. Esses fatores, aqui simplificados em uma 

seleção mínima para que possam contribuir com o tema sem que se perca o foco da proposta 

em questão, são a matéria prima para que as identidades individuais floresçam ou, no que se 

observa nas elaborações teóricas mais contemporâneas, sejam construídas segundo a visão 

sociológica dos autores aqui adotados. 

Esses processos são estudados em contextos que tomamos como parte da realidade 

material que constitui a sociedade. Instituições e normas culturais que moldam ou servem de 

material para identidades são compreendidas com foco no corpo e no mundo material. Os 

espaços virtuais, que neste recorte referem-se aos ambientes e espaços simbólicos realistas ou 

estilizados observáveis nos jogos eletrônicos, apresentam, por sua evidente natureza diferente 

da material262, outras possibilidades de construção identitária. Elas podem se manifestar na 

personalização de avatares, na seleção de avatares prontos via identificação estilística ou 

escolha estratégica, na maneira de significar as informações visuais em modos de jogar com ou 

interpretar o avatar e na relação de retorno com o jogador que, obviamente, localiza-se fora do 

ambiente virtual, interagindo com ele via controles263 e informações de natureza audiovisual. 

Para compreender as diferenças, é crucial estabelecer parâmetros básicos do jogo e seu 

ambiente e a constituição de um modelo ideal do objeto (LAKATOS; MARCONI, 2003) que 

retrate a experiência independente de aspectos narrativos mostra-se uma possibilidade para tal. 

Partimos da hipótese de que essa experiência, baseada nos sentidos de visão e audição, 

apresenta-se como simulacro, oferecendo uma vivência simbólica que imita pela aparência o 

espaço físico sem, no entanto, reconstruir suas potencialidades. O jogador transfere sua atenção 

para o avatar num deslocamento de cunho afetivo que se dá em atos adversativos e estratégicos, 

uma vez que o objetivo do jogo é ser jogado. Uma vez que essa dinâmica se estabelece no 

                                                 
262 Compreendido como sinônimo de real (BAUDRILLARD, 1994). 
263 Como está efetivamente fora do espaço onde a ação acontece, o jogador interage com o ambiente através de 

objetos que traduzem ações mecânicas simples e facilmente implementadas em efeitos diversos no jogo. 
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espaço do jogo virtual, parece um bom passo dedutivo considerar que a construção identitária 

nesses espaços gui-se, também, por critérios estratégicos e adversativos. 

Essa mecânica para nós tem consonância com a lógica da sociedade de consumidores 

de Bauman (2007) em que pessoas se tornam commodities na sociedade consumista, passando 

a guiar escolhas de afetos, aparência e outros elementos identitários por critérios estratégicos, 

visando serem mais comercializáveis e, dessa forma, bem sucedidas. Para Bauman (2007) e 

Hall (2006), os processos de construção identitária na sociedade contemporânea são diferentes 

dos da Modernidade e os jogos eletrônicos são relevantes nesse contexto dada a elevada 

importância socioeconômica e cultual que adquiriram, como mídias de entretenimento, desde 

o seu surgimento. Considera-se que as consequências desse cenário, composto por novos 

espaços referenciais para a criação identitária numa sociedade pautada por consumismo, 

requerem maior reflexão crítica e esse artigo é uma tentativa de proposta nesse sentido.  

Para que a discussão seja levada adiante, será preciso constituir uma percepção primeira 

sobre o espaço virtual que constitui esses jogos eletrônicos. Uma vez que o processo de 

formação identitária é influenciado pela natureza do espaço onde ela se manifesta, faz-se crucial 

a descrição e algum entendimento sobre sua natureza, o que será tentado a seguir. 

 

A geografia rasa dos espaços virtuais 

A constatação imediata sobre os espaços virtuais, compreendidos como uma variante 

dos espaços de representação de Lefebvre (1991), nos quais os jogos eletrônicos acontecem é 

que eles são construções audiovisuais e narrativas apoiadas em plataformas bidimensionais, no 

caso telas de televisão, telefones celulares, tablets, computadores e outros. A realidade virtual, 

que promoveria uma hipotética imersão dos sentidos nesses ambientes, ainda não está 

disponível e mesmo ela baseia-se, certa medida, em projeções bidimensionais. Os espaços 

virtuais dos jogos eletrônicos constituem-se como conteúdos a serem consumidos dentro de 

contextos específicos e não vivenciados à maneira do espaço físico. Mesmo que se ofereça a 

ilusão de navegação por ambientes tridimensionais, essa é uma ilusão tornada possível pela 

computação gráfica. Uma questão é se essa busca por verossimilhança constitui uma tentativa 

de simular a realidade ou apenas uma estratégia para facilitar o consumo de conteúdos. 

Esse consumo se dá, por conta da natureza do suporte, via estética. Dados como peso, 

temperatura, odor e outros obtidos pelos sentidos são representadas de forma audiovisual e 

simbólica, como uma lentidão de movimentos do avatar se ele está pesado demais, diminuição 

e escurecimento do campo de visão se o avatar está cansado/ferido ou uma coloração 
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avermelhada em toda a tela quando navega locais com temperatura muito elevada. Esses dados 

servem a funções estratégicas e narrativas no contexto de jogo que baseiam-se em 

conhecimentos do jogador acerca do espaço real, constituindo experiências sistêmicas com 

soluções dedutíveis pela razão. Trata-se de som e imagem embalando conteúdos narrativos, 

ação e reação a eles e pouco além. Ícones são lidos como problemas ou oportunidades, com o 

conhecimento do espaço físico o jogador deduz soluções e as implementa de acordo com o 

possível no jogo. A imaginação preenche os detalhes perdidos, gerando a ilusão de imersão e 

envolvimento com o simulacro. 

Essa natureza audiovisual racional dos espaços virtuais não deveria ser problemática a 

um contexto sociocultural que convive com o cinema, mas assim se apresenta por causa da 

característica do jogo eletrônico de se completar através da interação. O cinema coloca o 

espectador na função passiva, o engajamento com o conteúdo se dá com distância e qualquer 

projeção ou transferência chega ao receptor sem que ele precise de fato se envolver. No jogo 

eletrônico existe um elemento ativo, o jogador é convocado a agir e reagir ao que o mundo lhe 

apresenta para que a experiência se faça, gerando um envolvimento imersivo. Mesmo que o 

jogador se saiba fora do espaço virtual, acesse as informações via visão e audição e interferira 

através de controles, no momento de conflito ele está na posição do avatar. Essa característica 

de transferência é capaz até de ultrapassar a importância dos significados narrativos. 

Tamanho engajamento é investido em ambientes que são, por limitações tecnológicas 

provavelmente pouco superáveis, lineares e previsíveis, capazes de oferecer possibilidades de 

exploração e surpresa que não vão além do previamente pensado e programado. Os ambientes 

são esteticamente belos, mesmo quando mostram algo que causa repulsa, mas essa aparência é 

estéril. Não se pode interagir com grande parte do que se vê, elementos de cenário costumam 

apenas constituir ambiência, verossimilhança e ganchos narrativos. As cidades virtuais, mesmo 

as mais vastas, são lineares e esquemáticas, sanitizadas, não organismos labirínticos repletos de 

imprevistos e caos como acontece no real. As regiões ermas carecem de mistério e isolamento, 

as árvores e pedras podem ser somente vistas, coletadas e pouco mais dependendo do sistema 

de jogo. O afeto investido na interação encontra uma contraparte que devolve desafios e 

recompensas nominais, raramente contemplando a criatividade e novas ideias. 

Os espaços virtuais podem ser considerados imitações de espaços físicos que sequer 

existem. É fácil perder-se em paisagens de jogos até mais bonitas do que suas contrapartes no 

espaço físico, mas pelas limitações de programação que levam à linearidade nada se pode 

vivenciar. São símbolos que conduzem a novos símbolos sem peso através de ações simples, 
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são espaços rasos onde o que se pode fazer é guiado pelas regras e vai pouco além de ações 

estratégicas e competitivas. Esses espaços carecem de dinâmica e tensão, sendo ditados pelo 

oco das aparências conduzido por ações que não causam perturbações imprevistas. Devido à 

própria essência do que constitui o jogo e o virtual, a complexidade do real precisa ser traduzida 

em ações facilmente acessíveis e acessadas pelo uso de comandos simples. 

 

Imitando o real em apenas cinco ações 

A ideia de que existem cinco possibilidades de ação dentro dos espaços virtuais que 

constituem os jogos eletrônicos baseia-se em inferências de teorias e observação participante. 

Essa definição é arbitrária, metodologicamente encontrada ao se abstrair uma gama de micro 

ações possíveis dentro do espaço virtual e organizá-las em eixos de intenção, causas e efeitos 

na busca de constituir um modelo ideal que descreva jogos eletrônicos como uma experiência 

geral, independente de narrativas e sistemas específicos. Nesses ambientes, os avatares são 

capazes de executar ações cujas aparências podem ser narrativamente justificadas e exibidas 

graficamente de uma série de formas, mas para efeitos desse artigo e da pesquisa da qual ele 

faz parte considero que todas essas ações podem ser agrupadas nos grandes grupos: 

- Movimentação (mover o avatar para escapar de perigos ou colocá-lo em posição de 

executar ações efetivas, evitar elementos do cenário que causem dano, percorrer distâncias 

arbitrárias dentro de um limite de tempo);  

- Conflito (derrotar oponentes virtuais através de sequências de comandos, destruir 

blocos / portas / pessoas / coisas, ativar ações narrativas específicas com um comando no local 

correto, apertar um botão do controle rapidamente, dar um comando na hora certa); 

- Acúmulo (de itens simbólicos como moedas e joias ou pontos para comprar coisas no 

espaço de jogo, de fotos e paisagens em jogos que permitem ou premiam grandes feitos de 

movimentação em cenários vastos, de informações e recursos narrativos, troféus264 e outros); 

- Aprimoramento (do avatar personalizado ou de avatares fixos, com habilidades 

liberadas via acúmulo de recursos ou pela via narrativa com o desenvolvimento do avatar de 

forma orgânica, de técnicas e possibilidades dentro do sistema de cada jogo, da habilidade 

pessoal para enfrentar partes do jogo cada vez mais difíceis); 

                                                 
264 Jogos mais recentes (2006 em diante) passaram a premiar ações específicas sem função narrativa ou sistêmica 

com “troféus” para entreter os jogadores. Desde a sua implantação, conseguir todos os troféus de um jogo passou 

a ser um objetivo do jogador completista, gerando, inclusive, uma economia social a mais para os jogos. 
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- Personalização (alterar e construir, com opções gradualmente habilitadas ou ajustáveis 

dentro de uma grande gama de possibilidades iniciais, ambientes, recursos narrativos, a 

aparência e características de jogo dos avatares e outros aspectos que promovem maior 

engajamento pessoal com a experiência audiovisual oferecida dentro do espaço virtual). 

Esse recorte de possibilidades de ação pode parecer reduzido, mas reflete com alguma 

propriedade o que se pode fazer num jogo eletrônico independente dos conteúdos narrativos, 

das proposições ficcionais e temáticas ou do gênero de cada iteração. Ao constituírem o cerne 

das experiências possíveis no espaço virtual, essas ações refletem uma gama de interações 

interdependentes sempre presentes, com prevalência de uma ou outra dependendo do título, que 

se mostra, da mesma forma que as possibilidades oferecidas de exploração e vivência dos 

espaços onde elas se dão, de claro cunho estratégico. Os espaços virtuais são projetados para 

oferecer um misto de liberdade direcionada e permissão de acesso via conflitos e a maneira de 

resolver conflitos é um misto de movimentação dentro desses espaços, conflito quando os 

posicionamentos estão corretos, acúmulo de recursos no médio/longo prazo, aperfeiçoamento 

de técnicas ou avatares e personalização de elementos para satisfação estética e/ou sistêmica. 

Essa experiência é claramente diferente da vivência real, sendo constituída via símbolos num 

ambiente bidimensional que simula ou não tridimensionalidade cujo resultado é uma diversão, 

no sentido de gasto de atenção e tempo, que raramente produz recursos reais. 

Evidencia-se a correlação com a sociedade consumista apontada por Bauman (2007). 

Nesta configuração social, indivíduos precisam viajar ou frequentar lugares para aumentar sua 

visibilidade e chances de serem consumidos, fazer cursos de aperfeiçoamento profissional e 

pessoal para estarem sempre aptos a oferecer novidades. Instigados a polarizações ideológicas 

em que o conflito é perene e sobressaem os vencedores, eles tornam-se solitários navegando 

um mundo de perigos e oportunidades a serem apanhadas e bens a serem acumulados tal qual 

um avatar de jogo eletrônico. Quando esse é o comportamento exigido e aceito, as identidades 

precisam ser construídas com vias a dar conta da exigência. 

Ao definirem o ponto de imersão no virtual em torno do avatar, os jogos eletrônicos 

fazem desta uma figura importante e é natural que a ela se devote energia. Como conteúdos 

narrativos embalam boa parte dos jogos atuais, personagens são essenciais para que o jogo seja 

jogado. Os jogos que permitem que os jogadores definam os traços faciais, as roupas e até 

habilidades sistêmicas dos avatares, mesmo que eles representem personagens com significação 

narrativa prévia, invocam processos de formação identitária que constituem, no âmbito desse 

artigo, as possibilidades anteriormente mencionadas. Os jogos eletrônicos, como objetos 
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culturais que emanam da cultura e a influenciam em uma relação dialógica, são reflexo de sua 

manifestação e agentes de sua transformação. O jogador sabe-se diferente do avatar, mas no 

engajamento afetivo com o jogo a barreira crítica esvai-se, situação em que algo retorna para a 

sociedade. 

 

Histórias repetidas em infinitas aparências 

Existem diferenças entre os processos de seleção e de construção de avatares. Embora 

a discussão dos motivos de escolha por personagens prontos suscite questões relevantes ao 

suscitar temas como o uso de estereótipos e tropos, o foco para este artigo encontra-se nos 

processos de formação identitária. Quando o jogo permite a seleção de avatares prontos e 

personalização de alguns aspectos, como suas roupas e cor dos cabelos ou kits estabelecidos de 

habilidades sistêmicas, o processo invocado é de seleção estratégica. Embora importante, ele 

está mais atrelado a noções de filiação e identificação, servindo como contraponto para 

estabelecer um contexto teórico mas fugindo do escopo da discussão ora proposta. 

Partindo, então, para as possibilidades de personalização de avatares, é preciso traçar 

um recorte de como elas se dão, quais suas possibilidades e formas de iteração. Muitos jogos 

eletrônicos trabalham com a premissa de que os jogadores podem construir a aparência e mesmo 

algumas habilidades do avatar protagonista da história - fortemente baseados numa experiência 

de cunho audiovisual e cinematográfico - como desejarem, para melhor refletir seus gostos 

estéticos ou oferecer possibilidades de experimentação. Devido às limitações técnicas, esse tipo 

de abordagem só se tornou realmente viável na geração de jogos iniciada no ano de 2005, sendo 

ainda mais prevalente na geração posterior, iniciada em 2015. 

Essas possibilidades de personalização colocam nas mãos do jogador o poder de definir 

a maioria dos traços faciais e alguns corporais dos avatares em que investirão tempo na 

experiência de jogo. Tons de pele, do pálido ao negro, formas e tamanhos de nariz, boca, queixo, 

orelhas, detalhes de olhos e sobrancelhas, largura do pescoço e mandíbula, textura e manchas 

da pele, cortes e cores de cabelos e barba, tatuagens, acessórios e outros são possíveis de serem 

alterados e construídos a partir de modelos pré-existentes. Embora as opções não contemplem 

toda a variabilidade humana, em alguns jogos elas são numerosas e permitem, com esforço, 

uma recriação muito próxima do rosto do próprio jogador em uma versão virtual, que será 

apresentada em ação durante todo o desenvolvimento narrativo.  

As opções de personalização são, em geral, estéticas e não promovem alterações 

narrativas significativas. Para permitir tamanha variabilidade de identidade - podem ser criados 
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de personagens de beleza clássica a deformados e sem qualquer proporção, homens ou 

mulheres, com qualquer cor de pele, cabelos ou olhos -, a narrativa ao redor deste personagem 

precisa ser genérica o suficiente para acomodar qualquer aparência. Diferente de uma obra 

literária ou cinematográfica em que é comum traços físicos dos personagens serem exaltados e 

até importantes para a trama, nos jogos que permitem personalização isso se perde. Os 

personagens são genéricos “escolhidos”, “capitães”, “filhos do dragão” ou qualquer título que 

os posicionem na narrativa e justifique capacidades de resolução sistêmica de conflitos no 

espaço de jogo, apenas. O que se personaliza é para fetiche e consumo imagético, não para que 

a personalização interfira decisivamente na experiência narrativa. O elo entre o que se vê e o 

sentido da aparência é quebrado, para bem e para mal. 

Muitos discursos emanam disso, por exemplo a ambivalência entre a centralidade do 

indivíduo na sociedade consumista e, ao mesmo tempo, sua aparente irrelevância particular. O 

que é próprio a cada um deixa de ter relevância, o que importa são os títulos, talentos, formação. 

Isso tem um lado positivo, talvez até afirmativo, mas também provoca a sensação descrita por 

Bauman (2007) de perene necessidade de construção e aperfeiçoamento de si para se manter 

viável e parte do todo. As vinculações institucionais e grupais perdem espaço, os títulos e 

capacidades de agência são elevados ao patamar de definidor da identidade. Quem é 

protagonista na vida tem de ser o melhor no que faz, o centro de uma grande história vivida em 

tempo pontilista (BAUMAN, 2007). Somos os recursos que conquistamos. 

Além do empobrecimento das possibilidades narrativas, essa abordagem torna o já raso 

ambiente virtual propenso a conflitos de sentido. Raramente se pode escolher a estatura física 

do avatar, seu peso e tamanho, sendo possível a criação de avatares com a aparência de 

princesas da Disney e outros com a aparência de halterofilistas que ocupam o mesmo espaço 

na tela. Essa aparência nada tem a ver com as possibilidades sistêmicas possíveis ao avatar, 

gerando ainda mais chances de dissociação narrativa. O avatar parecido com uma princesa 

Disney pode ser construída com habilidades de força e agressão que não correspondem com 

sua aparência frágil, para o avatar construído com feições monstruosas mesmo para os padrões 

do universo de jogo específico podem ser conferidas habilidade e permissões sistêmicas de 

charme, diálogo e sedução que o permitem, por exemplo, resolver facilmente conflitos com os 

personagens secundários, que nada mais são nesses ambientes do que obstáculos ou permissões 

que funcionam a partir de simulacros de interação via diálogos. 

As justificativas para tais dissociações são criadas pela imaginação de cada jogador, 

gerando experiências particulares difíceis de mensurar. O que interessa nesse momento é a 
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discussão teórica suscitada. Uma vez que as narrativas são pouco afetadas pelas possibilidades 

de escolha estética ou pela identidade criada para esses personagens, o que elas representam na 

experiência? O que essas identidades dizem de quem as consome e cria? Sendo pouco 

relevantes, por que são oferecidas, em primeiro lugar? Existem possibilidades que deixam de 

ser oferecidas e, caso positivo, o que essa exclusão diz dos espaços virtuais? Certamente não 

será possível responder a todas as questões nesse momento, mas se mostra importante 

estabelecê-las como horizonte de pesquisa para que não se foque apenas na experiência 

recortada do jogo eletrônico, uma vez que a Comunicação é um campo abrangente. 

Com a possibilidade de se criar avatares com aparência próxima à do próprio jogador, 

alguns podem se sentir mais imersos no espaço virtual ao ‘se verem’ na tela, conferindo mais 

uma camada de envolvimento afetivo. Pode-se, ainda, criar versões idealizadas de si mesmo ou 

ideais heroicos/identitários culturais cujas peles se pode habitar durante o jogo. É possível, 

também, construir avatares de qualquer sexo sem que isso implique grandes modificações 

narrativas e isso constitui, para muitos jogadores, uma oportunidade de experimentar num meio 

leve e fluído outras formas de identificação. Isso pode também ser usado para que se construam 

avatares fetiche que agradam aos olhos ao recriarem pessoas pelas quais o jogador nutre desejo 

ou montarem a manifestação imagética de ideais de beleza para contemplação constante e que 

estão, de certa forma, sob o controle do jogador. 

Tantas opções resultam em criações muitas vezes parecidas, como rápidas pesquisas na 

internet podem revelar. Essas construções não raro representam ideais de beleza calcados em 

rostos e traços de celebridades ou personagens famosos de quadrinhos e animações, bebendo 

de um universo referencial limitado e alimentando-o de volta com produtos da mesma natureza. 

Ainda que tais ferramentas sejam até capazes de possibilitar experimentação em outras peles, 

as outras peles costumam ser idealizadas e construídas com fins estratégicos pessoais - de 

fruição estética ou tentativa de reconstrução da própria narrativa pessoal em uma forma 

idealizada - e externos, na construção de status como commodity de alto valor. Essa pouca 

variação sugere que existem na sociedade histórias mais valorizadas que outras, repetidas por 

causa da centralidade do consumo na cultura contemporânea que oferece a chance de se viver 

como quem não se é para se consumir no virtual o que não se tem no real. 

 

Rumo ao virtual para consumir o mundo  

Segundo a visão desse artigo, esses processos são tanto reflexo quanto catalisadores das 

dinâmicas da cultura consumista, uma vez que os jogos eletrônicos são objetos culturais 
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implementados inteiramente na vigência da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2007) onde ela 

se manifesta com grande potência. Eles acabam por refletir as práticas sociais ao seu redor, ao 

que Hall (1998, p. 7) comenta “O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e 

problemático.”, sendo claro que provisórios, variáveis e problemáticos são, tudo em vista, 

adjetivos precisos às identidades construídas dentro do espaço virtual dos jogos eletrônicos. 

Uma vez que as identidades sociais tornam-se menos vinculadas à identificação e tornam-se 

projetos que cada indivíduo implementa em várias tentativas ao longo da vida, é óbvio que esse 

modelo seria reconstituído em espaços que procuram mimetizar o real. 

Que fique claro, não se está afirmando que os jogos eletrônicos têm influência social 

tamanha que estão tornando os processos de construção identitária utilitaristas e fetichizados. 

Embora tenham relevância econômica, tendo superado em muito e há muito o faturamento da 

indústria cinematográfica, sua penetração na sociedade ainda é relativamente pequeno. Mas não 

é desprezível e cresce a cada ano, com vários de seus elementos e conteúdos canalizados para 

lugares majoritários da mídia e da cultura e tornando-se pauta de discussões mesmo de quem 

não os consome. Como reflexos e, mais importante, pontos de manifestação do virtual, olhar 

para eles mostra-se crucial em vários aspectos. 

É preciso retomar alguns pontos para o seguimento da discussão: os espaços virtuais, 

onde os jogos eletrônicos acontecem, são criações simbólicas de estética agradável que podem 

ou não mimetizarer o real; esses espaços são, por sua natureza audiovisual e bidimensional, 

incapazes de fornecer informações além de imagens e sons, deixando de fora muitos sentidos 

humanos; esses espaços, por conta dessas e outras limitações, não oferecem vivência real, pois 

mesmo ambientes vastos são limitados; as ações que se desenvolvem nesses espaços são, por 

consequência, limitadas a mecânicas de jogo; as identidades que se podem construir nesses 

espaços são de cunho imagético, estratégico e sem grande relevância narrativa, sendo, portanto, 

construção mais aptas a alimentar fetiches e necessidades de imagem. 

O virtual pode oferecer, até o momento, modos de vivência baseados em estética, 

utilidade, competição, acúmulo e liquidez que significam pouco de tangível. O espaço físico, 

com sua riqueza de possibilidades e problemas, não pode ser reproduzido pela tecnologia pois 

seriam muitos aspectos a ser considerados e programados, sem contar que a imprevisibilidade 

é parte de sua natureza. O possível é recriar nos espaços virtuais a aparência das coisas, 

possibilitar construção e troca identitária rápida e sem consequências para fruição ou 

experimentação estética e pautar as interações em momentos de diversão lúdica pela via de 
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competições que colocam em jogo, no sentido de Baudrillard (1990) de sedução, nada de 

realmente importante. Embora esse cenário tenha sido descrito para um hipotético interior do 

espaço virtual, é possível enxergar em Bauman (2007) e Lipovetsky (2004) que ele se aplica 

com precisão à sociedade contemporânea que busca o consumo de tudo. Para Baudrillard 

(2000), o virtual é um estágio de existência apto a dissolver o mundo em signos consumíveis e 

a cultura consumista parece bastante satisfeita em abraçá-lo, pois consumir o mundo pela via 

dos signos pode ser a única possibilidade de consumi-lo por inteiro, algo que parece ser, ao 

mesmo tempo, a sua utopia e sua grande oferta como cultura.  

 

Refúgios e possibilidades identitárias para um mundo cada vez menos salubre 

A discussão chega às questões do espaço físico, da sociedade material e da formação 

identitária que dizem respeito à vida cotidiana. Essa compreensão será tanto entendida num 

movimento de retorno das práticas descritas para o espaço físico quanto constituída a partir de 

elaborações teóricas a respeito da época Pós-Moderna. A hipótese central da pesquisa à qual 

este artigo se vincula é a de que ao transformar o real em simulacro (BAUDRILLARD, 1994), 

recriando-o em espaços virtuais pautados por diversão, a ideia dispersada na cultura é a de 

tornar possível o consumo da realidade como um todo, mesmo que seja através de símbolos 

rasos, em ambientes com elevados graus de salubridade e previsibilidade. Essa elaboração não 

será perseguida aqui, mas articulará a discussão presente como horizonte. 

Bauman (2007) é categórico ao afirmar que os processos de identificação na cultura 

consumista, por ele descrita como parte da modernidade líquida e diferente da configuração 

encontrada na modernidade sólida, são vinculados a escolhas estratégicas. Diferente de épocas 

anteriores, onde aspectos institucionais como o local de nascimento, a religião e a profissão 

exerciam grande poder na formação das identidades, na modernidade líquida o indivíduo é 

atomizado, solitário e movido pelo e para o consumo. Ele precisa consumir para se fazer 

consumível, ser consumido para poder continuar consumindo, num jogo - coincidência 

terminológica não casual - perpétuo de recriação de si. Essa recriação é tanto de títulos e saberes 

quanto de imagem, sendo a moda um indicador cultural valioso para estabelecer os limites: para 

consumir itens da moda e afinar sua aparência a discursos vigentes, o indivíduo precisa ser 

capaz de fazer-se vendável para ter o dinheiro que permite consumo tal que, no girar do ciclo, 

significa apenas uma renovação da validade pessoal para continuar sendo consumido e, 

portanto, vivendo. Poder consumir o mundo todo é uma utopia dessa cultura. 
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Esse processo é simplificado nos ambientes virtuais dos jogos eletrônicos. Situados 

fora da obrigatória materialidade do espaço físico, mudanças de aparência são mais rápidas e 

baratas em seu interior, acionadas por mecanismos de seleção simples. Embora carentes do 

estofo e das consequência das mudanças no espaço físico, os processos de construção de si no 

espaço virtual são capazes de gerar reconhecimento e status, tornando quem os realiza de 

maneira admirável indivíduos simbólica e socialmente consumíveis e reconhecidos. Tais 

relações estabelecidas entre o físico e o virtual podem gerar recursos e ganhos materiais e 

mesmo que não gerem ganhos diretos podem gerar capital simbólico, que é desejável numa 

sociedade imersa em conteúdos. Isso não é desprezível, como bem atestam personalidades que 

fazem fama, e dela tiram ganhos financeiros, em ambientes de redes sociais. Muitas constroem 

sua imagem social, por exemplo, ao redor de jogos eletrônicos, disponibilizando suas 

impressões sobre jogos, suas criações de personagens, modificações estéticas para títulos 

famosos ou experiências de jogo gravadas. 

É claro que esses ganhos ou a fruição destes prazeres não haveriam de fazer frente aos 

oferecidos pelo real em configurações sociais mais igualitárias. É pouco provável que as 

pessoas que consomem jogos eletrônicos e mergulham em ambientes virtuais confundem a 

natureza desse espaço com a do real. As experiências advindas dessas interações, limitadas 

como já descrito, e obtidas em ambientes rasos e lineares, como já descrito, não constituem 

substitutos plenos para as sensações oferecidas pela comida, pelo sexo, pelo prazer sensorial, 

pelo reconhecimento da comunidade e outros. Mesmo assim, a demanda por esse tipo de 

experiência só faz crescer e existem razões pontuais para tal. 

Uma delas pode estar na facilidade de acesso a esses espaços. Distribuídos em lógica 

industrial, jogos eletrônicos são consumidos mesmo em rincões de pobreza dos países mais 

desenvolvidos e nas classes médias de países pobres. Com um benefício percebido como 

superior ao de outras mídias, pois um jogo diverte por mais tempo e gera envolvimento, mesmo 

que o preço unitário seja alto ele é visto como um bom investimento em lazer. Por ser um objeto 

cultural que bebe de conteúdos midiático, míticos e narrativos, ele apresenta grande potencial 

de influenciar a cultura e modos de viver, sendo facilmente implementado em pautas de grupos 

e faixas etárias diversas. Quando a diversão no espaço físico é muito cara ou ausente, como 

para pessoas em situação de miséria ou que habitam locais insalubres, o espaço virtual torna-se 

ainda mais atraente. Para quem não tem acesso a prazer sensorial como boa comida ou sexo e 

carinho, investir em prazeres simbólicos faz sentido. 
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A questão da salubridade é crucial. Com a deterioração do meio ambiente, tanto de 

paisagens urbanas quanto naturais, o mundo torna-se mais e mais um local desprovido de 

beleza. Os jogos eletrônicos, por sua vez, oferecem paisagens belas, ainda que simulacros, 

fáceis de acessar a preços módicos. Não é preciso estar em ótima forma física para ver um belo 

por do sol no topo de uma montanha, em algum jogo isso é facilmente alcançável em pouco 

tempo de andança virtual. Não é preciso viajar para as grandes metrópoles globais para ver 

prédios lindos e ruas maravilhosas, esse é o ambiente básico de muitos títulos. Num mundo 

desprovido de magia, ela está acessível aos jogadores de forma mais pessoal do que nos filmes, 

pois pela via dos avatares os mundos mágicos são vistos de dentro, em ângulos pessoais, são 

navegáveis. Mesmo que tudo seja projetado em suportes bidimensionais, a imersão no avatar 

promove uma aproximação com a experiência que torna-a senão vivência plena algo prazeroso. 

Em um contexto sociocultural confuso e frágil, a salubridade quase total do virtual é muito 

importante pois permite que se desfrutem prazeres sem tantos riscos ou gastos, mesmo que 

sejam prazeres de natureza puramente simbólica. 

As cidades hoje são pouco salubres, assim como o são desde sempre locais ermos e, 

certamente, seriam os locais mágicos da ficção. Com discursos diversos alertando sobre os 

muitos riscos do real, de doenças terríveis a violência cruel, a noção de salubridade aceitável é 

bastante tênue e o mundo é visto, via de regra, como perigoso. Para jogadores pobres, o espaço 

físico é ainda mais insalubre, o é de fato e não por discurso. As belas paisagens virtuais são um 

refúgio raro facilmente alcançável e muito atraente. 

E se tais paisagens são refúgios desejáveis em um mundo constituído por espaços 

físicos pouco atraentes, seja pela realidade ou pela coleção de discursos, a chance de se viver 

como alguém relevante, capaz e protagonista sem riscos ou esforço é uma tentação quase 

inescapável. Na contemporaneidade descrita por Bauman (2007) e Lipovetsky (2004) ser pleno 

é importante e, como não poderia deixar de ser, difícil. Dentro dos jogos eletrônicos, porém, é 

simples ter títulos, vencer, acumular, ser belo, desejável. É fácil errar e começar de novo, 

chances são infinitas e não finais como no real. O ambiente virtual é seguro, repleto de 

possibilidades e vitória. Não importa que essa vitória entregue pouco mais do que um prazer 

momentâneo simbólico, já que nada nunca esteve de fato em jogo, o que importa é, em meio a 

tanta cobrança e peso do real, poder sentir o gosto de ser tudo aquilo que os discursos da Pós-

Modernidade conclamam todos a serem. Poder consumir essas sensações é desejável. 

Num contexto cultural em que as noções de tempo e espaço colapsaram através da 

tecnologia (Harvey, 1989), práticas comunicacionais formam um emaranhado de conteúdos 
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dispersos. Jogos eletrônicos são capazes de organizá-los de maneira prazerosa ao recriarem a 

aparência do real como simulacros desejáveis, ao ordenarem mitos e narrativas de formas que 

os indivíduos podem vivenciar a partir de um ponto de vista íntimo e ao tornarem diversão e 

beleza possíveis sem que riscos sejam corridos e muito dinheiro seja gasto. Neles está uma 

possibilidade de sociabilidade a pessoas tímidas que podem experimentar e ousar; neles todos 

podem ser um espetáculo, para si ou para os outros. São ofertas generosas em uma cultura 

constantemente bastante exigente e rigorosa para os que falham ou não se encaixam. 

Esses refúgios, porém, não são paraísos, neles reinam a estagnação e a artificialidade. 

Quando se percebe que as interações dentro dos refúgios são meras simplificações das mesmas 

dinâmicas do mundo real, pergunta-se qual é o papel efetivo destes portos seguros. 

 

Considerações finais 

Talvez não haja uma intenção por trás dos jogos eletrônicos e eles sejam como são por 

contingência. Num mundo desigual, essa é uma indústria calcada em alta qualificação acessível 

a grupos e indivíduos privilegiados, possivelmente brancos e asiáticos oriundos de países ricos 

e famílias economicamente estáveis. Campo ligado à computação, é dominado por homens, 

dadas as construções sociais perversas que colocam mulheres como piores em ciências duras, 

algo manifesto na prevalência de conteúdo misógino em várias obras. Pessoas em condição de 

se tornarem programadoras ou criadoras de jogos vivem o espaço de maneira diferente das que 

mal conquistaram o direito da salubridade, ele não é um perigo e sim algo a ser fruído. O espaço 

físico, gratuito de antemão, tem cada vez mais barreiras, acessos pagos, vigilância institucional 

e segregação, tornando-se passível de fruição para cada vez menos pessoas, as privilegiadas. O 

virtual resta aos pobres. 

Por todo o exposto, as possibilidades de construção identitária nos jogos eletrônicos 

parecem, no escopo desse artigo, pouco capazes de oferecer experiências que combatem as 

desigualdades sociais. Eles constituem-se como diversões lúdicas simbolicamente carregadas 

de mensagens que dizem respeito de fato a poucos dos que as consomem, espacialmente 

segregacionistas e, no fim, apenas placebos para questões sociais prementes. O mecanismo de 

volta mostra-se particularmente preocupante ao promover um acirramento de processos da 

cultura consumista que instigam indivíduo atomizados a abraçarem identidades estratégicas, 

competitivas e perfeccionistas ao extremo. O conceito de aura some, uma vez que a interação 

obrigatória é capaz de destroçá-la, e os conteúdos estéticos e narrativos perdem relevância. 
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Em ambientes fluidos, onde tudo o que é estável no espaço físico torna-se signo 

acessível por ações sistêmicas, o mundo sanitizado e estetizado do virtual parece passível de 

consumo por completo. Coisas podem ser vistas com detalhamento obsceno em pontos de vista 

íntimos, experiências podem ser repetidas indefinidamente. Todos tornam-se passíveis de 

reinvenção e aprimoramento, de serem consumidos e, tamanha a fluidez, de dissolverem-se no 

êxtase da comunicação em que tudo perde o referencial e torna-se signo (Baudrillard, 1988). 

Não existe tempo ou espaço no ambiente virtual, existe aparência e necessidade de interagir 

com obstáculos para vencer conflitos. As narrativas e metanarrativas desaparecem pouco a 

pouco, assim como desaparecem as formas de reversão simbólica do mundo. 

As identidades criadas nesses ambientes parecem especialmente problemáticas. Não 

alimenta-se a discussão sobre a influência dos jogos em comportamentos antissociais, isso seria 

conferir às mídias um poder que elas não têm. Questiona-se, quando as identidades nas quais 

se adentram e que se criam em espaços virtuais são, em sua maioria, voltadas a conflitos 

perpetrados via ações mecânicas interpretados via sistema de jogo como atos desejáveis se o 

utilitarismo não se torna culturalmente desejável. Ao se premiar tal tipo de ação, que tipos de 

identidade emergem como consequência? Para esse artigo, tipos perfeitamente talhados à 

cultura consumista da era Pós-Moderna, pouco capazes de criticar sua pletora de problemas e, 

principalmente, dispostas a aprofundar contextos de desigualdade. O contato com a 

virtualidade, materializada no objeto focal dos jogos eletrônicos, pode trazer possibilidades e 

problemas à formação das identidades na cultura contemporânea e a hipótese, nesse momento, 

é que ele promove um gradual abandono do espaço físico, das relações duais e suas 

possibilidades de transformação que fragiliza os indivíduos e suas formas de viver. 
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Resumo 

A união das indústrias da publicidade e do entretenimento é estratégia consequente dos novos 

hábitos dos consumidores, decorrentes do surgimento de tecnologias que transferem o poder 

dos meios de comunicação ao público espectador. Recorrente no cinema com técnicas como o 

Product Placement, o modelo – conhecido como Publicidade-Entretenimento – visa à 

integração de produtos e marcas em conteúdos de entretenimento. Aqui, encontra-se uma 

análise da ocorrência e dos diferentes níveis deste recurso no filme de maior bilheteria no Brasil 

em 2011: A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1. 

 

Palavras-chave: publicidade-entretenimento; cinema; filme; marca; Product Placement. 

 

 

Introdução 

Este trabalho é parte integrante de pesquisa de iniciação científica desenvolvida na PUC 

Minas em Poços de Caldas, com a finalidade de estudar a integração de Publicidade ao 

Entretenimento, particularmente no cinema, e sua recepção no Brasil, analisando as ações deste 

modelo nos filmes de maior público no país no período de 2011 a 2014. É parte essencial do 

trabalho identificar as ocorrências do modelo, por meio de integração de produtos e/ou marcas 

nos filmes analisados, para, então, realizar um estudo de recepção, a fim de conferir a eficiência 

das ações. 

Aqui, tem-se como objetivo identificar e categorizar as ocorrências de Publicidade-

Entretenimento no filme “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1”, filme de maior bilheteria 

no Brasil no ano de 2011, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Para isso, 

serão utilizados definições de Publicidade-Entretenimento e Product Placement, com base em 

conceitos de Donaton (2007), Sêga (2013) e Covaleski (2010), além dos níveis de Product 

Placement trazidos por Bezerra (2014), fundamentados em Blessa (2006) e Palacios (2010).  

                                                 
265 Trabalho apresentado no GT10 – Narrativas midiáticas e consumo VII Seminário de Mídia e Cultura – 
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O tema se mostra relevante devido a grandes discussões no cenário publicitário mundial 

sobre a necessidade de mudança dos modelos tradicionais de se fazer propaganda, recorrentes 

da aparição de tecnologias que mudaram o comportamento do público. O grande sucesso dos 

gravadores de vídeos digitais (DVR – Digital Video Recorder), como o TiVo, que permitem ao 

usuário se esquivar dos comerciais publicitários e gravar somente o conteúdo de entretenimento 

para posterior visualização, foi visto como uma ameaça à publicidade tradicional.  

Esse comportamento demonstra uma transferência de poder dos grandes meios de 

comunicação ao público, tornando a experiência de assistir a uma programação muito mais 

democrática. A publicidade, então, teve de mudar sua forma de aproximação invasiva, com 

interrupções obrigatórias, para um modelo convidativo, que conquista a atenção do público. 

Surgiu, assim, a Publicidade-Entretenimento, que consiste em parcerias entre as indústrias de 

publicidade e entretenimento, possibilitando a presença de publicidade dentro das 

programações, de forma a chamar a atenção dos telespectadores sem comprometer a narrativa. 

Hoje, apesar de já consolidado no cinema norte-americano, é possível afirmar que este 

é um modelo ainda em processo de solidificação, visto que o mundo ainda está adotando a nova 

publicidade. 

 

Publicidade-Entretenimento 

A possibilidade de exclusão dos intervalos comerciais das programações televisivas 

reinventa os métodos tradicionais da publicidade alcançar seu público. Se antes o consumidor 

estava em posição de submissão aos meios de comunicação, a tecnologia DVR aumentou sua 

participação e colaboração com o meio. As formas de recebimento dos conteúdos da mídia 

foram reformuladas e a publicidade, para seu próprio sucesso, teve de adaptar-se a esta 

mudança. 

A TiVo, famosa e bem sucedida empresa do ramo de DVR, teve sua inauguração em 

1997, com o lançamento do seu primeiro aparelho de gravação de vídeo digital. Em 2002, um 

ano após o lançamento de uma nova versão do produto – o TiVo Series 2 –, a  empresa alcançou 

um milhão de assinantes nos Estados Unidos, somados a mais dois milhões provenientes de 

marcas concorrentes, segundo informações do site Mundo das Marcas. 

No Brasil, o recurso já é presente em TVs por assinatura, como Sky, Net, Claro TV e 

Oi TV. Disponibilizando o mesmo tipo de serviço do equivalente norte-americano, as empresas 

anunciam como grande benefício dos aparelhos receptores a possibilidade de horas de gravação 

de programações desejadas e as opções de pausar, voltar e avançar a programação a qualquer 



 

 

 

532 

momento, ainda que em transmissões ao vivo. 

Diante da detecção da mudança de perfil do consumidor, surgiram as primeiras ideias 

de aliança entre publicidade e entretenimento. Era evidente a necessidade de revisão da atuação 

destes dois setores, tendo em vista os novos hábitos de consumo e de recepção de mensagens 

publicitárias da sociedade. Para se manterem estáveis no mercado, era essencial uma 

reconfiguração de ambas as indústrias, criando novas e mais eficazes estratégias de alcance e 

comunicação com o público. A respeito disto, Donaton assegura: 

 

Essa mudança de poder vai provocar mudanças em como definir, criar, 

distribuir e consumir a comunicação do marketing. Ela vai construir novas 

marcas, e destruir outras. Os inovadores que respeitarem a realidade de que o 

controle está nas mãos dos consumidores e os convidarem a interagir da 

maneira que desejarem com as marcas vão sobreviver. Já os renitentes serão 

trucidados. (DONATON, 2007, p. 21) 

  

 O autor defende a reconstrução das estratégias de comunicação com o público, 

considerando o poder dos consumidores. No entanto, alguns representantes de agências 

publicitárias, estúdios de entretenimento e grandes marcas apresentavam medo e resistência 

diante do fenômeno, temendo a reação do consumidor, o lugar da publicidade neste novo 

cenário e o impacto de tal revolução na mídia atual (DONATON, 2007). Para o autor, porém, 

a mudança é inevitável e a adaptação é essencial. 

Quanto a essa mudança de comunicação e linguagem publicitária, Covaleski (2010) 

contribui com o conceito de publicidade híbrida, que constitui-se, basicamente, da fusão de 

elementos de diferentes naturezas como acréscimo à missão inicial de informação da 

publicidade, inserindo as funções de entreter e interagir para conceber sua adaptação ao novo 

paradigma comunicacional. “Mas, em tal relação, deve-se pontuar, não há diálogo: há 

transformação. O dialógico não é híbrido. No dialógico os elementos são identificáveis; no 

hibridismo, os elementos se tornam um só, um novo elemento” (COVALESKI, 2012, p. 54). 

Assim, inicia-se uma transformação da atuação publicitária. Considerando as alianças 

entre conteúdo e comércio, ainda em formação, Donaton (2007) demarca cinco categorias de 

ações de publicidade-entretenimento: publicidade de longo formato, integração de mensagens 

publicitárias em programas de roteiro fixo e sem roteiro fixo, parcerias com a indústria da 

música, programas financiados por anunciantes e, finalmente, integração de produtos em 

filmes, categoria na qual o presente artigo é centrado. Sobre esta, o autor afirma que, apesar de 

existente desde os primórdios do cinema, acontece de forma muito mais intensa atualmente: 
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“aos publicitários é dada voz ativa no desenvolvimento do roteiro muito antes do início das 

filmagens” (DONATON, 2007, p. 32). 

 

Product Placement no cinema 

Comumente chamada no Brasil de merchandising, a integração de mensagens 

publicitárias em filmes é também conhecida como Product Placement. Segundo SÊGA (2013), 

este recurso é um dos segmentos do chamado branded entertainment, que caracteriza-se pela 

“aparição dos produtos no vídeo, no áudio ou nos artigos impressos, em sua situação normal de 

consumo, sem declaração ostensiva da marca”. (TAHARA apud SÊGA, 2013, p. 46). Trata-se 

da integração de produtos em um conteúdo, muito utilizado em programas televisivos e, 

principalmente, no cinema. 

Neste caso, produtos de marcas específicas são inseridos no contexto do conteúdo 

apresentado, fazendo parte da narrativa, sem comprometer a experiência e a imersão do 

telespectador. Esta é uma forma efetiva para a publicidade transformar seu discurso em uma 

linguagem menos agressiva, já que é eficiente o alcance das mensagens publicitárias ao público 

sem perturbá-lo com bombardeios de mensagens persuasivas nos (antes obrigatórios) intervalos 

comerciais. 

Tal prática modifica o mundo dos negócios, tendo em vista as novas formas de alcance 

da publicidade ao seu público, como os apoios e parcerias financeiras de marcas com filmes e 

inserção de produtos nas narrativas. Como exemplo desta estratégia, já recorrente, podem ser 

citados filmes de sucesso, como O Diabo Veste Prada (2006) e Bonequinha de Luxo (1961), 

que já trazem importantes marcas em seus títulos originais (Breakfast at Tiffany's e The Devil 

Wears Prada), além de Transformers (2007), que deixa em evidência a marca Chevrolet com 

o carro Camaro, e Náufrago (2000), que apresenta um produto como personagem do enredo, 

mantendo o próprio nome da marca como nome do personagem: o famoso Wilson, representado 

por uma bola de vôlei da marca, companheiro do personagem de Tom Hanks. 

As ações de Product Placement no cinema podem acontecer de diferentes formas. 

Bezerra (2014) apresenta os níveis de Product Placement, de acordo com as definições de 

Blessa (2006) e Pallacios (2010), a fim de compreender as diferentes aplicações do recurso 

numa narrativa. 

São eles: 1. Screen Placement, o primeiro nível, que é meramente visual. Há aparição 

do produto, mas não há interação dos personagens com a marca, sendo muito utilizado para 

composição de cenários; 2. Script Placement, presente quando a marca ou o produto é 
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verbalizado pelo(s) personagem(ns), fazendo parte do roteiro; 3. Plot Placement, que posiciona 

o produto ou a marca de forma mais profunda na narrativa, sendo fundamental em determinadas 

partes do enredo; 4. Story Placement, último nível, que se configura quando o produto ou a 

marca faz parte da história e é indispensável para a narrativa, não podendo ser substituído ou 

removido. 

 A seguir, será realizada uma identificação e análise das inserções de marcas e produtos 

no filme “A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1”, objeto de estudo desta pesquisa, 

observando as aparições de acordo com o contexto e classificando-as de acordo com as 

categorias de níveis trazidas por Bezerra (2014). 

 

Análise 

No ano de 2011, o filme de maior público no Brasil, segundo dados da Ancine, foi “A 

Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1”. Após análise do filme, foram identificadas 22 marcas 

inseridas na narrativa. 

 A primeira inserção pode ser considerada Plot Placement, visto que o produto em 

questão é essencial para o enredo. Acontece nas cenas iniciais do filme, com a entrega dos 

convites de casamento de Bella Swan e Edward Cullen. A marca Connor Fine Engraver & 

Stationer é responsável pela produção dos convites, mas em nenhum momento é verbalizada 

pelos personagens ou é visível aos espectadores. As aparições do produto somam um total de 

18 segundos, divididos em cenas em que diferentes personagens seguram e leem o convite, 

tornando possível a leitura do conteúdo também para o público. Isso acontece nos primeiros 

dois minutos do filme. 

Na cena em que Charlie Swan, pai de Bell a, lê o convite de casamento, é possível 

perceber a presença de uma lata de cerveja da marca norte-americana Rainier. O produto 

aparece sobre a mesa, por seis segundos, e sua aparição constitui um Screen Placement. 

Nas cenas seguintes, é possível ver importantes elementos do figurino de Bella, a noiva, 

como inserção de marcas. Apesar de não ter as marcas visíveis, foi muito comentada à época a 

produção especialmente para o filme dos designers de moda Manolo Blahnik e Carolina 

Herrera268. Devido à sua importância para o contexto geral do filme, que tem como 

                                                 
268 http://revista.vogue.globo.com/moda/news/em-detalhes-o-vestido-de-noiva-de-bella-swan-da-saga-

crepusculo/ 

http://www.zankyou.pt/p/o-vestido-de-noiva-de-bella-swan-como-conseguir-o-look-de-kristen-stewart 

http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/veja-os-detalhes-do-vestido-de-noiva-de-bella-em-

crepusculo/#img=1&galleryId=179199 

http://atrevida.uol.com.br/moda/ta-na-moda/vestido-de-noiva-de-bella-swan-que-carolina-herrera-fez-para-
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acontecimento principal o casamento dos dois personagens, as inserções de ambas as marcas 

estão no nível de Plot Placement. 

Os sapatos da noiva levam a assinatura de Manolo Blahnik, em um modelo que passou 

a fazer parte da coleção do designer e ganha o nome de “Swan Embellished Satin Pump”, 

confirmando a produção especificamente para o filme ao utilizar o sobrenome da personagem 

que os calçou. Com um total de 19 segundos de aparição do produto, as cenas de preparação da 

noiva para o casamento deixam os sapatos em evidência. Sua primeira aparição demonstra a 

dificuldade de Bella ao andar de salto alto e mostra os sapatos ocupando toda a tela. Nesta cena, 

Bella e Alice conversam sobre o casamento e mencionam os sapatos, mas não a marca. Além 

dessa cena, os sapatos também aparecem em sonho de Bella na véspera do casamento. 

Já o vestido de noiva ficou por conta de Carolina Herrera, com uma produção de seis 

meses de duração. A peça aparece pela primeira vez apenas no dia do casamento, quando a 

noiva está se arrumando. Primeiro, Alice diz que é hora do vestido – também sem mencionar a 

marca – e pega-o no cabide, ainda envolto a uma capa. Depois, o vestido aparece já na cena de 

entrada da noiva, variando em planos gerais e planos detalhes, sendo possível ter uma visão 

geral da peça ao mesmo tempo em que as particularidades do vestido são notáveis. No total, o 

produto aparece por uma média de dois minutos e dez segundos do filme. 

Também na cena que antecede o casamento, quando Bella está testando os sapatos, a 

personagem veste uma jaqueta de couro da marca Belstaff. Nesta cena, o produto aparece por 

um total de 42 segundos, mas o logotipo da marca é visível muito rapidamente, em menos de 

um segundo. A marca volta a inserir seu produto mais à frente na narrativa, com Jacob Black 

também vestindo uma jaqueta de couro da marca. O produto aparece por um longo período, em 

diferentes cenas, no contexto da descoberta de Jacob quanto à possível doença de Bella e, em 

seguida, quanto à arriscada gravidez dela. Nestas cenas, o produto aparece por um total de dois 

minutos e 50 segundos, porém esta contagem inclui aparições de pequenas partes do produto 

que puderam ser identificadas como tal, como, por exemplo, quando apenas a gola da jaqueta é 

visível ou quando o produto aparece desfocado. O logo da marca, neste caso, é mais perceptível 

que no anterior, primeiramente durante um segundo, na primeira aparição do produto usado por 

Jacob, e, depois, em um momento de 3 segundos, no qual a marca é completamente visível. 

Neste caso, apesar de haver interação dos personagens com o produto por estarem vestindo a 
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jaqueta, a inserção da marca é de primeiro nível, Screen Placement, já que não tem importância 

ao enredo, podendo ser considerada apenas como composição de figurino. 

A primeira vez que Jacob aparece vestindo a jaqueta Belstaff ocorre em cena em que o 

personagem dirige uma motocicleta e a estaciona em frente de casa, próximo a uma 

caminhonete da marca General Motors, que é visível durante nove segundos de cena e tem seu 

logo discretamente perceptível durante o último segundo. Esta é a única aparição da marca GM, 

que ocorre de forma discreta e como composição de cenário, podendo ser considerada Screen 

Placement. 

Após o casamento, Bella e Edward deixam o local de carro rumo à lua de mel. O 

automóvel utilizado para esta cena é da marca Volvo e aparece por um total de 29 segundos, se 

contadas as imagens do casal dentro do veículo. Deste total, as imagens que mostram o carro 

por fora somam 15 segundos, dos quais a marca aparece com muita evidência em um segundo. 

Por tratar-se de um produto importante para a narrativa, pois marca a ida do casal à lua de mel, 

a inserção é considerada um Plot Placement.  

Assim como tantas outras, uma marca que muito aparece mas é de difícil identificação 

no filme é a BRIC’S, uma loja de malas e bolsas. Em viagem de lua de mel ao Brasil, uma das 

malas mais utilizadas por Bella é uma nécessaire da marca. Praticamente durante todo o tempo 

de estadia do casal, o produto é utilizado em alguma situação importante, como quando Bella 

se prepara para a noite de núpcias ou quando ela passa mal e descobre que está grávida. Todas 

as aparições somam um total de 36 segundos, sendo que em alguns deles o produto ocupa toda 

a tela. Em dois momentos, o nome da marca aparece, mas em nenhum deles é legível. Neste 

caso, apesar de aparecer em momentos importantes da trama, a marca não participa 

propriamente das situações, não fazendo parte do enredo, o que atribui à inserção o nível de 

Screen Placement. 

Em uma das cenas de maior visibilidade da marca BRIC’S, quando Bella passa mal e 

pede que Edward pegue sua bolsa, o produto ocupa toda a tela e é possível identificar outros 

produtos dentro da nécessaire, dos quais alguns têm sua marca aparente e outros não. Dentro 

de um segundo, está em evidência, em primeiro lugar, a marca TAMPAX, com uma caixa de 

absorventes higiênicos; um vidro de Pepto-Bismol, remédio contra náuseas; e, notável com um 

pouco mais de atenção, um produto da marca Alba Botanica. As três marcas compõem um 

Screen Placement. 

Uma marca de creme dental também é inserida no filme: a Crest. Em sua preparação 

para a noite de núpcias, dois segundos de cena são focados no produto, quando a personagem 
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coloca a pasta de dente em sua escova de dentes e larga o tubo em cima da pia, sendo possível 

ler o nome da marca. O produto não é significativo para o enredo e, portanto, sua inserção 

também é do nível de Screen Placement. 

No filme, duas marcas de celular estão presentes – LG e HTC –, porém  apenas uma 

delas é identificável por meio de seu nome e/ou logo. Primeiro, em cena em que Bella descobre 

que pode estar grávida, Edward e ela utilizam o mesmo aparelho celular para falar com Alice e 

Carlisle. Ao pegar o celular que toca dentro do bolso de Edward, Bella utiliza-o primeiro e a 

marca é visível por um momento, mas não é legível. Apenas em seguida, quando Edward fala 

ao telefone, é possível identificar a marca, que é legível durante um segundo. O tempo total de 

aparição do produto é de 40 segundos. Por tratar-se de um produto fundamental à narrativa, 

pois faz a comunicação entre o casal e a família de Edward, informando-os sobre a gravidez de 

Bella, esta inserção pode ser considerada como Plot Placement.  

Depois, quando Bella aguarda dentro de um carro até que o avião esteja pronto para 

levar o casal de volta aos Estados Unidos, a personagem pega seu celular dentro da bolsa para 

ligar para Rosalie. O aparelho é reconhecido como pertencente à marca HTC a partir do modelo, 

porém em nenhum momento a marca aparece. Apesar de também fazer a comunicação entre 

Bella e a família de Edward, a cena não é fundamental para a trama e o produto aparece por um 

tempo consideravelmente inferior ao anteriormente mencionado: o aparelho celular HTC é 

utilizado durante 11 segundos. Por isso, a inserção do produto é um Screen Placement, 

funcionando para compor a cena.  

Nessa cena de espera de Bella para embarcar de volta ao seu país, o avião é visto 

estacionado ao fundo por dez segundos, sendo legível a transcrição do nome do modelo: 

Challenger 650, da companhia de aeronaves Bombardier Inc. A marca não é mencionada e o 

produto aparece compondo o cenário, o que classifica a inserção como Screen Placement. 

Mais uma marca de automóveis está presente no filme. Em cena em que Jacob se 

transforma em lobo e corre pela floresta, irritado, ele atravessa uma rodovia e quase é atropelado 

por uma caminhonete da marca Dodge. O motorista do veículo desvia e quase causa um 

acidente, o que é mostrado com imagens da caminhonete girando por um total de seis segundos, 

com alternância de perspectiva de dentro e fora do veículo, e o nome da marca é visível durante 

menos de um segundo. A inserção da marca ocorre de forma sutil e desimportante para o filme, 

compondo mais um Screen Placement. 

Uma marca de fácil identificação no filme é a Apple. Primeiramente por dois segundos, 

o monitor de um computador da marca ocupa grande parte da tela, mostrando buscas de Edward 
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a respeito de gravidez de vampiros. O site de buscas utilizado neste momento é o Yahoo, que 

também é de fácil identificação na cena e ganha destaque durante o mesmo tempo. Aqui, ambas 

as marcas são inseridas na narrativa como Plot Placement, pois são utilizadas para pesquisas a 

respeito da situação de Bella, que é a trama principal da segunda metade do filme.  

 Depois, por quatro segundos, o logo da Apple aparece em evidência na parte de trás do 

computador, quando Edward deixa a sala. Em cena seguinte, é possível ver a marca mais uma 

vez na parte de trás de um computador em cima da mesa, quando Edward deixa a sala de 

aparelhos médicos após uma discussão com Bella. Assim, a Apple ocupa um total de oito 

segundos e é a única marca do filme que aparece em dois níveis diferentes de inserção.  

A sala de aparelhos médicos citada se encontra dentro da casa de Edward e é onde Bella 

é atendida por Carlisle durante sua gravidez, que a deixa muito doente, e também onde dá à luz 

a sua filha. A aparelhagem da sala é da marca alemã Dräger, companhia de equipamentos 

médicos, e seu nome é perceptível durante algumas cenas. Contando toda e qualquer aparição 

dos aparelhos no filme, incluindo imagens desfocadas dos aparelhos ao fundo de cenas, eles 

estão presente por um minuto e dez segundos. O nome da marca aparece pela primeira vez em 

desfoque, durante três segundos, mas em seguida é possível ver com clareza o logo por dois 

segundos. Mais à frente, também desfocado ou sem evidência, o nome da marca aparece por 

mais 20 segundos. A marca compõe o cenário de equipamentos médicos e sua inserção é 

considerada um Screen Placement. 

O canal de esportes ESPN também aparece no filme, quando, em introdução a uma cena 

na qual vários personagens estão reunidos em uma sala, uma tela de TV ocupa a tela inteira do 

filme, mostrando um jogo de futebol americano, por um segundo. A inserção não é relevante 

para o roteiro e, assim, é considerada um Screen Placement. 

Há também algumas marcas que aparecem no filme de forma bem desvinculada da 

narrativa. Em determinada cena, quando Jacob chega em casa e encontra o pai de Bella com 

notícias sobre ela, há diversos adesivos colados em uma porta, incluindo logotipos de diferentes 

marcas. São perceptíveis os logos das marcas Billabong, Quiksilver e outras marcas não 

identificáveis, que aparecem por um total de quatro segundos, sendo dois deles com imagens 

fora de foco dos adesivos ao fundo e um deles com bastante evidência. A inserção das marcas 

é a mais sutil de todo o filme e é do primeiro nível, Screen Placement. 
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Tabela 1 – Marcas inseridas no filme 

Marca Nível de Inserção Recorrência Tempo Total 

Connor Fine Engraver 

& Stationer 

Plot Placement 3 cenas 18 segundos 

Rainier Screen Placement 1 cena 6 segundos 

Manolo Blahnik Plot Placement 2 cenas 19 segundos 

Carolina Herrera Plot Placement 6 cenas 2 minutos e 10 

segundos 

Belstaff Screen Placement 3 cenas 3 minutos e 32 

segundos 

General Motors Screen Placement 1 cena 9 segundos 

Volvo Plot Placement 1 cena 29 segundos 

BRIC’S Screen Placement 4 cenas 36 segundos 

TAMPAX Screen Placement 1 cena 1 segundo 

Pepto-Bismol Screen Placement 1 cena 1 segundo 

Alba Botanica Screen Placement 1 cena 1 segundo 

Crest Screen Placement 1 cena 2 segundos 

LG Plot Placement 1 cena 40 segundos 

HTC Screen Placement 1 cena 11 segundos 

Bombardier Inc. Screen Placement 1 cena 10 segundos 

Dodge Screen Placement 1 cena 6 segundos 

Apple Plot Placement e 

Screen Placement 

2 cenas 8 segundos 

Yahoo Plot Placement 1 cena 2 segundos 

Dräger Screen Placement 3 cenas 1 minuto e 10 

segundos 

ESPN Screen Placement 1 cena 1 segundo 

Billabong Screen Placement 1 cena 4 segundos 

Quiksilver Screen Placement 1 cena 4 segundos 
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Considerações Finais 

 As ações de Publicidade-Entretenimento no filme “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – 

Parte 1” ocupam uma média de dez minutos e meio da narrativa, que tem duração total de uma 

hora e 57 minutos, o que totaliza mais de 8% do filme dedicados a inserções de marcas. Com 

22 marcas de segmentos variados – como automóveis, eletrônicos, produtos higiênicos, 

vestuário, entre outros – os tipos de aparições variam de acordo com o contexto. 

 Nenhuma marca tem seu nome verbalizado durante o filme ou possui função 

indispensável para a narrativa, o que configura a ausência do Product Placement em seus níveis 

Script e Story. Todas as aparições de marca no filme, portanto, se dividem entre os níveis Screen 

Placement e Plot Placement. 

 É notória a presença de marcas e produtos cotidianos sem grande envolvimento no 

enredo, importantes para a composição de cenários, pois proporcionam veracidade à trama. Esta 

condição confere ao Screen Placement, muitas vezes, a característica de inexpressividade, como 

ocorre com algumas marcas presentes no filme analisado, por não estarem em posição de 

notoriedade. É possível, no entanto, fazer com que tais elementos se destaquem na cena, ainda 

que não tenham interação relevante com os personagens, como no caso da TAMPAX, ESPN e 

Apple, visto que são facilmente identificáveis em cenas que inicialmente seriam meros detalhes, 

ainda que não possuam relevância no contexto narrativo. Para isso, é importante que a marca 

tenha boa visibilidade, mesmo que em tempo curto e, principalmente, compartilhe do mesmo 

público-alvo do filme, para melhor ser percebida. 

 Para o Product Placement, em geral, o compartilhamento do público-alvo entre a marca 

e o produto de entretenimento onde será exibido é fundamental para o sucesso da ação. Neste 

caso, é curioso o investimento de marcas de luxo como Carolina Herrera e Manolo Blahnik em 

um filme direcionado a adolescentes. Inicialmente, a parceria seria duvidosa, mas os designers 

utilizaram a visibilidade para construir desejos nos espectadores do filme, principalmente o 

público feminino. Esta afirmação pode ser comprovada pelo grande volume de notícias e 

repercussão na imprensa geradas por tais inserções. 

A saga Crepúsculo, composta por cinco filmes, construiu mundialmente uma legião de 

fãs que aguardava ansiosamente o casamento dos personagens Bella e Edward. Antes mesmo 

da estreia do filme aqui analisado, muito foi especulado a respeito do figurino utilizado, criando 

altas expectativas aos espectadores. Como já mencionado anteriormente, notícias a respeito das 

peças e suas produções de alta costura eram compartilhadas na Internet, incluindo os nomes dos 

designers, que já começaram a receber visibilidade pelo filme antes mesmo de seu lançamento. 
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As cenas em que as peças aparecem, portanto, garantiram muita atenção dos espectadores aos 

produtos, que, mesmo sem os nomes das marcas aparentes, já eram reconhecidos pelo público, 

tornando-se peças-desejo do público-alvo do filme. 

 Por isso, o vestido de noiva Carolina Herrera e os sapatos Manolo Blahnik são 

considerados como fundamentais ao filme, já que o acontecimento principal da trama é o 

casamento, constituindo um Plot Placement. Outras marcas e produtos que se configuram neste 

nível no filme são Yahoo, LG e, mais uma vez, a Apple. Teoricamente, então, os placement 

deste nível possuem mais capacidade de gerar os efeitos desejados por seus anunciantes. 

 Para confirmar tais conclusões prévias, será realizado, como complemento da análise 

aqui apresentada, um estudo de recepção do público. Sendo este artigo parte de um trabalho 

maior, o mesmo procedimento está em andamento com os filmes “Os Vingadores”, “Homem 

de Ferro 3” e “A Culpa é das Estrelas”, filmes de maior bilheteria no Brasil nos anos de 2012, 

2013 e 2014, respectivamente. Após um levantamento das marcas inseridas nos filmes e uma 

análise com embasamento teórico sobre a competência das ações de Publicidade-

Entretenimento neles inseridas, grupos focais serão realizados a fim de verificar as hipóteses e 

a eficiência do modelo de publicidade em parceria com o entretenimento. 
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Resumo 
O propósito é revelar de modo mais abrangente a trajetória do humor no contexto midiático 

brasileiro. O ponto de partida é o início do século XX e as primeiras peças cômicas inseridas 

na programação radiofônica nacional. A análise procura situar os gêneros humorísticos que 

prevaleceram na produção popular-massiva nacional no decorrer da primeira metade do século 

passado. A contextualização histórica do humor brasileiro se encerra com a inserção desse 

gênero na programação da TV.   

 

Palavras-chave: Gênero humorístico; humor no rádio; narrativas cômicas; humor no Brasil. 

 

 

Cultura midiática genérica e popular 

 A produção midiática brasileira, em seus mais diversos âmbitos, é reconhecida pela 

capacidade de construir uma perspectiva de abertura, pluralidade e contaminação mútua entre 

seus produtos e o mosaico dinâmico do contexto sociocultural. Ao apropriarem-se das 

mudanças e da vivência social cotidiana, seus mais criativos produtores conseguiram torná-la 

um paradigma de representação da multiculturalidade existente no território nacional. O êxito 

da produção depende da forma em que ela é capaz de relacionar-se com o mundo e relativizar 

os valores locais/nacionais/globais. O resultado desse processo, ao contrário do que algumas 

teorias fatalistas e patrimonialistas projetam, não tem sido a homogeneização, mas sim a 

diversificação. Como nota García-Canclini (2000), a pretensão dos artistas ou de qualquer 

trabalhador cultural de operar como mediador entre os campos simbólicos, nas relações entre 

diversos grupos, contradiz o movimento do mercado rumo à concentração e monopolização. 

 A investigação de formatos midiáticos ficcionais deve considerar os gêneros presentes 

em sua produção. Embora se perceba na Indústria Cultural uma miscigenação de gêneros no 

que se refere à qualidade técnica, estética, discursiva e comunicacional dos produtos fabricados, 

é inevitável um olhar mais atento a essas características e suas possibilidades de construção 

diferenciadas. Congregando em uma mesma matriz cultural referenciais comuns a emissores e 

receptores, os gêneros podem ser entendidos, conforme nos sugere Martín-Barbero (2003), 
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como estratégias de comunicabilidade, fato cultural e modelo dinâmico, articulados às 

dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação. A reflexão sobre os gêneros na 

cultura de massa permite interpretações variadas, e a contribuição para sua consolidação é 

significativa. Formas de comunicação culturalmente estabelecidas, os gêneros aparecem como 

elementos de constituição do imaginário contemporâneo271.  

 Esta concepção leva em conta que o imaginário comum é constituído sob um padrão de 

produção do espaço ficcional e é sustentado pelos gêneros, que são os responsáveis pela 

restituição das matrizes culturais tradicionais. Como observa Silvia Borelli (1995), a cultura 

popular de massa revela, restaura tradições, relacionando produtores culturais e receptores num 

mesmo universo de referências e incorporando também, nesse processo, subjetividades, 

conflitos e desejos. A autora parte da ideia de que um gênero é sempre a transformação de um 

ou vários gêneros antigos: por inversão, deslocamento ou combinação. Trata-se, portanto, de 

uma categoria abrangente, capaz de dar conta de uma série bastante significativa dos elementos 

presentes nas narrativas e que se refere a eles para indicar formas de comunicação reconhecidas 

dentro de determinadas comunidades sociais. 

 Para Todorov (1980) nunca houve literatura sem gêneros. Eles existem como 

“instituição”, servindo como horizontes de expectativa para os leitores e como modelos de 

escritura para os autores. Segundo o autor, estão aí as duas vertentes da existência histórica dos 

gêneros. Ao problematizar a relação entre comunicação e cultura na cena social contemporânea, 

Martín-Barbero (1995) acrescenta que o gênero não é algo que passa ao texto, mas algo que 

passa “pelo” texto: 

 

Verificamos que realmente há duas culturas em nossa sociedade, com duas 

lógicas distintas: a cultura gramaticalizada, que é aquela na qual o prazer de 

ler reside em conhecer a gramática de produção do texto; e outra, cultura 

textualizada, em que as pessoas não conhecem a gramática, e vão a outro texto. 

Isso é um gênero (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 65). 
 

 Conforme Lopes, Borelli e Resende (2002), os gêneros ficcionais atuam como 

elementos básicos de mediação, estabelecem um “pacto de recepção” que prevê que o 
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o gênero é uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada linguagem, um certo modo de 

organizar ideias, meios e recursos expressivos, suficientemente estratificado numa cultura, de modo a garantir a 

comunicabilidade dos produtos e a continuidade dessa forma junto às comunidades futuras (MACHADO, 2001, 

p. 67-68). 
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leitor/espectador mergulhe nas narrativas, histórias, enredos e personagens, reconhecendo esse 

ou aquele gênero, falando sobre suas especificidades, mesmo que ignore as regras de sua 

produção, gramática e funcionamento272. Permitem, em meio à fragmentação do cotidiano 

contemporâneo, um resgate da memória individual e coletiva e a restauração da experiência, 

além de servir para a identificação de um universo sociocultural de característica multifacetada.  

 Assim, os gêneros se manifestam como um padrão a mais na configuração da Indústria 

Cultural. Estão presentes no inconsciente coletivo, correspondem a um sistema formalizado de 

signos, aceitos socialmente. Os gêneros ocupam um lugar fundamental nas manifestações dos 

receptores. Eles são capazes de nos apontar os riscos de estabelecermos purezas. Cristalizar as 

formas do gênero é uma atitude ingênua e autoritária. Contrariamente, é possível que a sua 

riqueza e sua força sejam resultado de sua natureza circular, híbrida. 

 

Os gêneros ficcionais, portanto, em permanente estado de fluxo e redefinição, 

articulam-se, mesclando particularidades, conformando novas sínteses, 

restituindo velhas histórias. Conceituados como mitologias, reposições 

arquetípicas, restituições seletivas, estruturas narrativas, matrizes culturais, 

expressões de ideologias e poder, formas culturais, entre outras conceituações, 

os gêneros encontram-se presentes em toda e qualquer forma literária, e 

também em produções sonoras e audiovisuais (LOPES ET AL., 2002, p. 253). 
 

 

  O gênero, para Martín-Barbero (2004), constitui uma categoria básica para investigar o 

popular e o que de popular fica no massivo. “Os gêneros são um dispositivo por excelência do 

popular, pois são não só modos de escritura, mas também de leitura: um ‘lugar’ desde o qual se 

lê e se olha, se decifra e se compreende o sentido de um relato” (MARTÍN-BARBERO, 2004, 

p. 161-162). Ele apresenta pelo menos três traços diferenciados da leitura popular: o primeiro 

é a leitura coletiva – modelo que sempre predominou nas classes populares; nesse caso, o que 

é lido funciona como ponto de partida, de reconhecimento e colocação em marcha da memória 

coletiva que acaba escrevendo o texto, reinventando-o. O segundo se refere à leitura expressiva 

– que identifica os leitores enquanto sujeitos que não têm vergonha de expressar as emoções 

suscitadas pela leitura. Em terceiro, a leitura oblíqua, desviada – cuja gramática é muitas vezes 

                                                 
272  Eco (1985) considera que o espectador ideal é aquele que coopera com o texto nas atualizações previstas 

e que se propõe a seguir os indicativos oferecido pelo autor. Mesmo que o texto possa ser lido em várias direções, 

é ele que aponta as instruções que devem ser seguidas; logo, prever o espectador-modelo não significa somente 

“esperar” que exista, mas significa também mover o texto de modo a construí-lo. 
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outra, diferente da gramática de produção, embora os preconceitos de classe queiram negar aos 

códigos populares da percepção a capacidade de se apropriar do que leem273. 

 Em sua análise sobre as relações da comunicação e da cultura na América Latina, 

Martín-Barbero (2003) observa que foi precisamente o espaço da comicidade que fez a mídia 

mostrar sem pudor as faces do povo. E é também nesses programas que as classes altas, as 

oligarquias, são ridicularizadas e, mais ainda que elas, os que tentam imitá-las. As anedotas e 

piadas tão recorrentes nas produções humorísticas se aproximam, então, da cultura não-letrada, 

que procura levar ao rádio a fonética, o vocabulário e a sintaxe das ruas. Com isso, a adoção do 

conceito de gêneros ficcionais, como modelos dinâmicos inseridos numa realidade social, 

torna-se fundamental para a análise dos programas de humor no rádio. Deve-se buscar nos 

personagens e nos enredos os elementos que indicarão a qualificação do gênero e evidenciar 

traços dos múltiplos territórios exibidos na produção midiática. 

 

Sentidos intencionais e leituras populares 

 Os sentidos construídos no cotidiano configurado por mediações fazem pensar a 

experiência comunicativa na sua aproximação e interpenetração com outras práticas da vida 

social. Antes de isolar o espaço midiático, então, como sugere Martín-Barbero (2004), é preciso 

compreender como ele compõe e pontua as existências cotidianas também no que elas têm de 

efêmeras, banais e vividas. A recepção se associa a referências que estruturam e antecedem as 

relações que se estabelecem com a vida, e não só com os meios. Essa linha de pensamento tenta 

entender a comunicação, e o papel das mídias nesse contexto, não apenas como fator de 

deterioração do espaço público pela sua vinculação estandardizada e mercadológica, mas 

também como espaço de mediação no conflito social das sociedades. 

 Também fazendo das leituras dos sujeitos e grupos sociais seu principal objeto de 

investigação, García-Canclini (2003) se mostra atento aos consumos culturais e suas redes de 

significação: 

 

Uma discussão de fundo sobre o tipo de sociedade a que a comunicação 

massificada está nos levando não pode se basear em estatísticas de audiência. 

                                                 
273  Na compreensão de Martín-Barbero, observada a partir de seus modos de narrar, a cultura popular 

continua sendo a dos que mal sabem ler, que leem muito pouco e não sabem escrever. “Perguntem a um homem 

do campo de que modo ele faz sua vida, e poderão constatar não só a riqueza de seu saber e a precisão de seu 

vocabulário, mas a expressividade de seu ‘saber contar’. Peçam a ele, porém, que escreva o que disse, e verão que 

ele se cala. Isso nos aponta, em ‘positivo’, a outra face, a da persistência dos dispositivos da cultura oral enquanto 

dispositivos de enunciação do popular, tanto nos modos de narrar como nos de ler” (MARTÍN-BARBERO, 2004, 

p. 159). 
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Temos de estudar o consumo como manifestação de sujeitos, buscar onde se 

favorece sua emergência e sua interpelação, onde se propicia ou se obstrui sua 

interação com os outros sujeitos (GARCÍA-CANCLINI, 2003, p. 26). 
 

  Esse processo faz com que ele questione a centralidade atribuída ao texto-rei: “Um 

texto que já não será máquina unificadora da heterogeneidade, um texto já não-cheio, e sim 

espaço globular perpassado por diversas trajetórias de sentido” (MARTÍN-BARBERO, 2003, 

p. 291). Ou, conforme entende Buenaventura (s/d), a única escrita dos produtos midiáticos não 

é simplesmente a da Indústria Cultural. Nesse processo também encontra-se a escrita, oblíqua 

e indireta, realizada pelas audiências. Ou melhor, é possível encontrar as audiências vistas pelos 

diferentes olhares da Indústria Cultural274.  

 Como nos lembra Hall (2003) quando aborda a questão dos sentidos dominantes ou 

preferenciais, pela palavra leitura entende-se não apenas a capacidade de identificar e 

decodificar um certo número de signos, mas também a capacidade subjetiva de pô-los em uma 

relação criativa entre si e com outros signos: uma capacidade que é, em si mesma, a condição 

da plena consciência de todo o ambiente em que se está inserido. Nesse sentido, torna-se mais 

oportuno, então, tentar entender as “leituras populares” da cultura de massa:  

 

Nas leituras populares falam tanto o gozo quanto a resistência: a obstinação 

do gosto popular por uma narrativa que é ao mesmo tempo matéria-prima de 

formatos comerciais e dispositivo ativador de uma competência cultural, 

terreno no qual a lógica mercantil e a demanda popular às vezes lutam e às 

vezes negociam (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 291).  
 

 Conclui o autor que é preciso superar o didatismo, o folclorismo e o patrimonialismo 

das políticas culturais na maioria dos países latino-americanos e que isso depende da capacidade 

de assumir a heterogeneidade da produção simbólica e de responder às novas demandas 

culturais, enfrentando sem fatalismos a lógica da Indústria Cultural. 

 

A fase oral do gênero humorístico no Brasil 

 Os vínculos entre a cultura popular e a oralidade embasaram inúmeros estudos em torno 

do tema pelas chamadas “teorias da cultura”. Os conceitos procuram, em grande parte, 

desmitificar a noção de que a cultura oral está relacionada com as formas mais primitivas de 

comunicação. A própria ideia de que o popular não se define como uma essência atemporal, 

                                                 
274  BUENAVENTURA, Juan Guillermo. La programación radial: palimpsesto y mapa de la cultura urbana 

contemporânea. Colciências, Bogotá, [s/d.]. Disponível em: 

<http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/26-07JuanBuenaventura.pdf>. Acesso em: 11 out. de 2015. 
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mas como uma realização social e historicamente constituída, enfraquece a perspectiva de que 

o oral seja sinônimo de tradicional, atrasado, primário, entre outras acepções com carga 

simbólica preponderantemente depreciativa. É preciso compreender que o caráter efêmero da 

oralidade confere singularidades ao seu uso e significação. Para Martín-Barbero (2003), ela é 

característica cultural constitutiva da realidade latino-americana, onde “grandes massas” 

incorporam a cultura midiática sem passar pela cultura letrada. Nesse espaço, o humor, com as 

mais variadas derivações, complementa uma envolvente tríade comunicacional. 

 Ingrediente estratégico na produção midiática contemporânea, o trinômio humor-oral-

popular encontra espaço em diferentes suportes e não depende sequer do signo sonoro. Ainda 

assim, é impossível negar a popularidade que as representações cômicas alcançaram com a 

expansão da comunicação oral proporcionada pelo rádio. Nas melhores e nas piores fases do 

veículo, em produções mais e menos elaboradas, o humor constituiu um dos mais importantes 

dispositivos interativos da mídia radiofônica. A construção acústica de situações engraçadas 

extrapolou seu emprego em programas específicos para permear a fala dos 

locutores/apresentadores e invadir inclusive o espaço de peças publicitárias. O surgimento dos 

programas humorísticos radiofônicos no país, aliás, coincide com a instalação das primeiras 

emissoras comerciais, as quais proporcionaram uma verdadeira transformação no meio, que 

passou de erudito, instrutivo e cultural para popular, de lazer e diversão. 

 Dessa forma, a relação que o gênero humorístico mantém com o rádio não é recente. No 

Brasil, particularmente, sua inserção na programação radiofônica veio, conforme Renato Murce 

(1976), com as primeiras transmissões, na década de 1920, no formato de esquetes humorísticos 

exibidas em programas de variedades. Os mais significativos programas, no entanto, 

apareceram nas três décadas posteriores e se confundiram com o próprio apogeu desse meio de 

comunicação. Mesmo com o fato de que, a partir da década de 1950, os principais quadros 

radiofônicos migraram para a televisão, o rádio seguiu revelando inúmeras produções 

humorísticas, diversificando ainda mais seus referenciais estéticos com a implantação, alguns 

anos depois, das emissoras em Frequência Modulada. 

 Uma breve retomada da história do humor radiofônico brasileiro parte, necessariamente, 

de um olhar sobre o humorístico PRK-30. Perdigão (2003) traz uma minuciosa investigação 

sobre a produção, dando conta de que foi esse o mais importante programa de humor do rádio 

brasileiro. Apresentado semanalmente pela dupla Lauro Borges e Castro Barbosa, PRK-30 

simulava ser uma rádio clandestina, que traçava um quadro parodístico do mundo radiofônico, 

de suas personalidades e de seus produtos. A desmistificação dos valores e mitos criados pelo 
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próprio meio radiofônico se traduzia no ponto de partida dos textos do programa. Conforme 

revela Goldfeder (1980), os personagens interpretados pela dupla de locutores estereotipados 

Megatério Nababo de Alicerce (Lauro Borges) e Otelo Trigueirinho (Castro Barbosa) 

simplificavam a representação do lado embusteiro do rádio. O discurso nacionalista que 

prevalecia na metade do século XX no Brasil serviu de inspiração ao PRK-30, que satirizava a 

invasão da cultura artística estrangeira, especialmente norte-americana, identificando-se 

explicitamente com os valores identitários nacionais. Revela Perdigão (2003) que o programa 

semanal ficou 20 anos no ar, de 1944 a 1964, e teve seu auge nas rádios Nacional e Mayrink 

Veiga, no Rio de Janeiro275. 

 Antes mesmo do surgimento do PRK-30, Renato Murce, no Rio de Janeiro, e Cornélio 

Pires, em São Paulo, já faziam sucesso com suas criações humorísticas que misturavam 

diferentes facetas da cultura nacional, como o garoto-problema Manduca, interpretado por 

Lauro Borges, e os dissimulados personagens caipiras de Pires. Piadas do Manduca foi uma 

substituição do Cenas Escolares, onde, segundo o próprio Murce (1976), uma professora sofria 

com as travessuras dos alunos, liderados por Manduca. O produtor revela que a exibição de 

Cenas Escolares foi proibida depois que um grupo de professoras protestou junto à Associação 

dos Pais de Família, pedindo a retirada do programa do ar. A solicitação foi encaminhada ao 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) do governo Getúlio Vargas, que proibiu a 

apresentação do programa humorístico. Murce (1976) relata que, como produtor, fez uma 

pequena transformação: tirou os personagens da escola pública e os levou para reuniões 

semanais na casa de uma professora aposentada. “Depois do animado bate-papo, seguir-se aula 

noturna, pondo à prova a inteligência daqueles amigos e ex-alunos. O programa chamar-se-ia 

“Piadas do Manduca”. “Ah!, assim é outra coisa! Está muito bem! Não atinge ninguém”, 

disseram os “sábios” do DIP” (MURCE, 1976, p. 62). O autor/produtor salienta que o programa 

permaneceu 25 anos no ar, sempre atingindo grandes índices de audiência. 

 Mas um outro programa que efetivamente alcançou repercussão nacional apareceu em 

1951, na própria Rádio Nacional. Era o Balança, mas não Cai, um humorístico que conseguiu 

                                                 
275  Um dos mais importantes humoristas dessas seis décadas de TV brasileira, Chico Anysio argumenta 

sobre a relevância do programa para a cultura midiática nacional: “O humor no rádio – antes de chegar a ser o 

programa de esquetes com personagens fixos que se tornou o humor brasileiro – passou por duas fases: a do 

humorista solitário, quando brilhou Silvino Neto e, em seguida, o humor de duplas, nascido com Jararaca e Ratinho 

e perpetuado com Lauro Borges e Castro Barbosa. Pronto. Acontecia com Lauro e Castro o maior programa 

humorístico de todos os tempos neste país. Nada mais conseguiu se igualar ao conseguido pela PRK-30 – uma 

estação de rádio onde tudo podia acontecer. E acontecia. […] O programa mandou no humor brasileiro por duas 

décadas. Podia-se fazer qualquer coisa, naquela época, menos perder a apresentação do PRK-30. […] PRK-30 foi 

um marco. Nunca mais nenhum outro programa conseguiu alcançar o nível do PRK-30”. (PERDIGÃO, 2003, 

contracapa). 
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uma longevidade ainda maior que o PRK-30 após migrar para a TV. Os episódios escritos por 

Max Nunes e Haroldo Barbosa tinham tanta audiência que tinham de ser repetidos no dia 

seguinte. O programa se baseava em imaginárias situações cotidianas de moradores de um 

mesmo edifício, o Balança, mas não Cai276. A concepção do cenário proposto para o programa 

tinha um sentido sociocultural, conforme Nunes:  

 

Ele notou que o déficit imobiliário que ocorreu nos grandes centros depois da 

2ª guerra mundial fez com que as pessoas fossem morar em edifícios 

apertados, os famosos cabeças-de-porco. E quando muita gente diferente vive 

debaixo do mesmo teto muitas histórias engraçadas acontecem (Apud 

ESQUENAZI, 1993, p. 73).  
 

 Na televisão, em meio a algumas interrupções, os últimos episódios dos programas 

humorísticos foram apresentados em 1983 pela Rede Globo. Muitas estrelas desfilaram pelo 

programa na TV. O principal deles talvez tenha sido Paulo Gracindo, que contracenou com 

Brandão Filho no impagável quadro Primo Rico e Primo Pobre. Também merecem destaque 

dois humoristas que despontavam no cenário nacional: Chico Anysio e Jô Soares. 

 O rádio gaúcho também produziu muitos programas humorísticos nesse período. 

Conforme Ferrareto (2007), os primeiros programas a terem apelo popular foram o Drama do 

Futebol e Rádio Seqüencia, criações de Ivo Serrão Vieira e Nelson Cardoso, respectivamente. 

Ambos dirigiram as mais significativas produções humorísticas das emissoras AM no Rio 

Grande do Sul. De outro lado, o último programa radiofônico humorístico carioca que alcançou 

projeção nacional exibido em rádio AM foi A Turma da Maré Mansa. Apresentado por Antonio 

Luiz, entre as décadas de 1960 e 1970, o programa iniciou na Super Rádio Tupi e, 

posteriormente, foi veiculado pela Rádio Globo. Ele era composto por vários quadros, que se 

alternavam durante o programa. A Turma da Maré Mansa se caracterizou por apresentar um 

humor leve, sem apelações, que poderia ser ouvido por pessoas de todas as faixas etárias277. 

 Se, na primeira fase do rádio, o humor carioca apelava com frequência às imitações e 

piadas de português, no território paulista a produção humorística radiofônica se utilizou do 

linguajar dos caipiras e do forte sotaque dos descendentes de italianos. Primeiro com Cornélio 

Pires, que, de acordo com Saliba (2002), soube reproduzir o lado jocoso, matreiro, triste e 

também mentiroso do caipira, características que acabaram se transformando no mote de sua 

inserção no cenário midiático. Um dos precursores na caricaturização oral do sotaque caipira, 

                                                 
276  DAMACENO e NISHIZAWA, 1999.  
277  RÁDIO GLOBO. Turma da Maré Mansa. Disponível em: <http://radioglobo.globoradio.globo.com/alo-

bom-dia/2010/08/09/TURMA-DA-MARE-MANSA.htm>. Acesso em: 10 out. 2015. 
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conforme Nepomuceno (1999), o contista/humorista procurava inverter as posições, ironizando 

o urbano que se achava mais inteligente que o caipira. Yatsuda (1992) inclusive enaltece a voz 

de Pires que discursou contra o estereótipo do caipira preguiçoso, identificando outras causas 

para a expressão desse desânimo: a separação do seu meio de produção e a experiência nas 

margens dos latifúndios. Antes mesmo de dar início ao processo de “massificação” do caipira 

no rádio e no cinema278, o contista já fazia apresentações públicas propalando as peculiaridades 

do linguajar, a arte e a vivência dessa população.  

 No rastro de Pires, surgiu Adoniram Barbosa, ou João Rubinato, o filho de imigrantes 

italianos que se tornou uma figura paradigmática para romper com a ideia de um “tipo 

nacional”: “Síntese notável dessa estranha confusão de vozes que engendra a fala do humor 

brasileiro, Adoniram divertia os ouvintes do rádio já a partir de 1941, com suas dezesseis 

interpretações de tipos comuns da vida brasileira”279 (SALIBA, 2002, p. 252). O humorista 

esteve atento, ainda na década de 1940, ao nascente território das gravações sonoras e construiu 

uma trajetória como cantor que ainda hoje é cultuada. Entre os vários “sambas italianos” de 

Adoniram Barbosa, é possível lembrar os mais engraçados, como o Samba do Arnesto, Tiro ao 

Álvaro e Torresmo à milanesa. 

 As produções humorísticas do primeiro meio século de rádio no Brasil se caracterizaram 

pela versatilidade de seus apresentadores, capazes de representar diferentes tipos sociais do 

país. A maior parte dessa trajetória se desenvolveu sem o recurso da gravação de áudio, 

processo que passou a existir somente na final da década de 1940. Mesmo assim, pode-se dizer 

                                                 
278  Com relação ao cinema, Cattani e Melo Souza (1983) lembram que o primeiro personagem do cinema 

brasileiro a fazer graça na tela interpretava um caipira. Em Nhô Anastácio chegou de viagem (1908), o ator-cantor 

circense José Gonçalves Leonardo compunha um tipo caipira perdido na cidade grande, que, depois de envolver-

se em confusões, tem reservado um final feliz. Mas foi mesmo Mazzaropi quem melhor conseguiu retratar o lado 

grotesco do capiau na tela, produzindo, dirigindo e interpretando filmes que se transformaram em grandes sucessos 

de bilheteria, especialmente nos anos 60 e 70. Com o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, Mazzaropi fez 

surgir o caipira ingênuo e simples, mas esperto e malicioso, invariavelmente vestido com calças curtas, paletó 

apertado, camisa xadrez abotoada até em cima e um pito na boca. Seus personagens tornaram-se conhecidos em 

todo o país. A trajetória do artista coincide com o processo de desenvolvimento urbano do país: modernização, 

industrialização e crescimento econômico. Tratava-se de um processo que tinha como invólucro o chamado 

desenvolvimentismo. Neste contexto, o rural surge como a imagem do atraso. Mazzaropi veio preencher esse 

espaço, representando para as novas massas urbanas o conservadorismo: “Jogando com a carta do patético porque 

une a expressão dramática com a cômica, Mazzaropi estabelece empatia com o público pelo sentimentalismo e 

pelo riso se deixa capturar numa identificação ao avesso: todos se sentem mais modernos, mais urbanos, 

procurando ver através do Jeca a sua própria modernidade. Eles representariam para o público o distanciamento 

de suas origens justificando a situação presente. Como observa o professor Paulo Emílio, ‘o segredo de sua 

permanência é a antigüidade. Ele atinge fundo o arcaico da sociedade brasileira e de cada um de nós’” (ABREU, 

1981, p. 37). 
279  Entre eles, destacam-se Barbosinha Mal-Educado da Silva, o personagem moleque da “Escola Risonha 

e Franca”; Zé Cunversa, personagem negro que exercitava sua esperteza tragicômica; Jean Rubinet, ator de teatro 

francês; Oswaldo Luís das Gardênias Lilases, o cronista “delicheuse” dos bairros elegantes da cidade; e Moisés 

Rebinovith, “aquele que fende barrato parra senhorr, à vista e a pestaçon” (SALIBA, 2002, p. 252-253). 
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que, mais que qualquer outra mídia, o rádio teve a possibilidade de explorar a natureza 

antropofágica da língua brasileira280, desverbalizando as palavras e brincando com a 

justaposição de elementos dos textos orais. Embora toda a programação fosse produzida e 

transmitida do Rio de Janeiro e de São Paulo, os dois maiores centros urbanos do país, a mistura 

de sotaques, jargões e universos sociais fez do humor e do riso um verdadeiro símbolo da alma 

festiva brasileira e, mesmo que incipientemente, meio de expressão da diversidade cultural de 

uma nação cujo cenário, predominantemente rural se alterava com o processo de 

desenvolvimento industrial. 

 Para Martín-Barbero (2003), o rádio e o cinema permitiram, ainda na primeira metade 

do século XX, a emergência e a difusão de uma nova linguagem e de um novo discurso social: 

o popular massivo. Nessa perspectiva, o rádio foi fundamental para a gestação do sentimento 

nacional ao traduzir a ideia de nação em sentimento e modo cotidiano de viver. Houve um 

sentimento nacional que o rádio dessa época não destruiu: o de sentir-se parte de uma região. 

Este fator proporcionou, nesses anos, conforme Haussen (1996), uma experiência peculiar: a 

de descobrir-se habitante de um país mais amplo e grande do qual ainda fazem parte outras 

regiões, ao mesmo tempo em que atuou na destruição dessa pluralidade, com uma proposta de 

unificação da língua. No Brasil, o projeto cultural do governo tinha a orientação de resguardar 

os valores nacionais, incentivando principalmente a abordagem de temas e problemas 

especificamente brasileiros. Se, num primeiro momento, o rádio obedeceu esse preceito 

nacionalista, a proliferação de emissoras pelas demais regiões do país o obrigou a se adaptar à 

multiculturalidade emblemática da sociedade brasileira. 

 

Referências 

ABREU, Nuno Cesar. Anotações sobre Mazzaropi: O Jeca que não era Tatu. Revista Filme 

Cultura, São Paulo, Embrafilme, p. 37, 1981. Disponível em 

<http://www.museumazzaropi.com.br/sucesso.htm>. Acesso em: 07 out. 2015. 

 

BORELLI, Silvia Helena Simões. Gêneros ficcionais: materialidade, cotidiano, imaginário. In: 

SOUZA, Mauro Wilton (Org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 

1995. p. 71-85. 

 

BUENAVENTURA, Juan Guillermo. La programación radial: palimpsesto y mapa de la cultura 

urbana contemporânea. Colciências, Bogotá, [s/d.]. Disponível em: 

                                                 
280  Parece-nos conveniente trazer aqui a noção de Lúcia Santaella, para quem o fato de nossa cultura ser 

resultado da incorporação de um mosaico de diferentes etnias e línguas nos instrumentaliza com uma língua 

brasileira cuja natureza antropofágica incorpora, entre outros elementos, a entonação e o ritmo, no gesto do corpo 

e no gesto da fala, surpreendendo a escritura digital com elementos analogizantes (SANTAELLA, 1994, p. 08). 
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