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 APRESENTAÇÃO 
Prof.Dra. Suely Gomes 

 
 O projeto da Ciência Moderna envolveu a estruturação de um complexo 

sistema de comunicação científica que compreende canais, mecanismos de acesso à 

informação e o contexto social em que aquela ocorre. A Ciência da Informação 

tradicionalmente classifica os canais de comunicação científica em três domínios que 

interagem numa espécie de gradação do estágio da produção do conhecimento 

científico:  informal, semiformal e formal.   

 Sem nos delongarmos nas especificações e características inerente a cada um 

desses domínios, no momento nos contentamos em dizer que os canais formais 

veiculam informações já em um estágio avançado de produção e incluem publicações 

de livros, artigos em periódicos, obras de referência e artigos da literatura; os canais 

informais compreendem os contatos realizados entre pessoas envolvendo a troca de 

experiências por meio de reuniões, treinamentos, contatos interpessoais e visitas; já os 

canais semiformais são caracterizados pelo uso simultâneo dos canais formais e 

informais e aqui se incluem os eventos científicos. Cada domínio é caracterizado por 

diferentes comportamentos, contextos, públicos, objetivos, mecanismos, atores 

envolvidos e estágio na produção do conhecimento científico. E, antes de serem 

excludentes e autônomos, são complementares.  

 Sobre os canais semiformais, Mueller (2000, sp.)1 afirma que, “por ocasião da 

realização de eventos como congressos ou seminários, ou quando se reúnem em 

bancas de avaliação de teses e dissertações e de concursos docentes” é quando a troca 

de ideias se dá de forma mais intensa e se obtém as informações mais atuais, muitas 

ainda no campo das intenções. Nessa perspectiva, manter os eventos como instância 

de diálogo e de trocas é parte fundamental do fazer científico; enriquecedor não só 

para os pesquisadores de longa data, mas também para aqueles que estão iniciando no 

campo. É um momento inspirador e de intensidade criadora. E essa é a compreensão 

que nos motivou a,  mais uma vez, organizar o IX Seminário de Mídia e Cultura que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  MUELLER, Suzana. A ciência, o sistema de comunicação científica e a literatura cientifica. In: 
CAMPELO, Bernadete Santos; CEDON, Beatriz Valadares; KEMER, Jeannette Marguerite (Orgs.) 
Fontes de Informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 
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teve como tema central de suas mesas principais para esse ano A sociedade 

midiatizada: disputas, conflitos e controvérsias.  

 É um convite provocador para que lancemos um olhar  sobre a sociedade 

contemporânea na esperança de que o mesmo desvele os diversificados campos de 

tensionamentos e disputas, tanto na perspectiva macro (nações, governos, política) 

quanto na escala micro (sujeitos, identidades, grupos minoritários) que permeiam 

nossas relações. Mesmo não sendo um fenômeno novo ou exclusivo do nosso tempo, 

o processo de midiatização da sociedade traz novas dinâmicas, matizes e visibilidades 

às disputas entre nações, grupos sociais e indivíduos. O destaque é que essa 

conjuntura reverbera nas esferas da cidadania e da cultura, uma vez que a 

intensificação do processo de midiatização reconfigura as bases da vida social e está 

presente nas rotinas de praticamente toda a sociedade, seja na política, família, 

trabalho, religião. As disputas, acreditamos, estão na base dos conflitos, violências 

(físicas e/ou simbólicas) e controvérsias – são nessas instâncias que a vida coletiva se 

complexifica, seu aspecto plural fica mais evidente, “onde alianças e oposição se 

transformam de forma irresponsável; onde nada é tão simples como parece; onde 

todos estão gritando e brigando; onde os conflitos crescem mais severos” 

(VENTURINI, 2010, p. 262)2. Todas as dimensões sociais e culturais da vida se 

transmutam e se redimensionam na medida em que há agenciamentos entre a 

sociedade com os novos “mídia”. O redirecionamento se dá no sentido de não só a 

sociedade midiatizada lançar luz em determinados campos e obscuridade a outros, 

mas principalmente pela intensificação dessa luz que, em muitos casos, leva ao 

ofuscamento de questões primordiais e prioritárias para o nosso desenvolvimento 

como seres humanos.  

 Enxergar o que está invisível norteou o tom da nossa conversa durante o 

evento que agregou contribuições de diversos autores em quatro Grupos de Trabalhos 

(GTs) e também nas outras atividades realizadas nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 

na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) na Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

 Esperamos que os trabalhos disponibilizadas no presente anais do evento 

sejam inspiradores e que a leitura seja profícua. São os desejos dos organizadores do 

evento e dos anais. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  VENTURINI, T. Diving in magma: how to explore controversies with actor-network theory.  Public 
Understanding of Science. Vol 19(3).pp. 258-273. 2010.	  
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Do popular ao massivo: a apropriação do meme como estratégia de 
comunicação por artistas de hip hop 

 
Dayane Costa Oliveira da SILVA1; Lucas Alves de BRITO2;  

Luiz Felipe Fernandes NEVES3;  Ricardo PAVAN4 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

 
 

Resumo 
O presente artigo propõe-se a analisar, por meio de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, 
como alguns artistas de hip-hop se apropriam da produção de memes criados por fãs, utilizando-os 
como estratégia de comunicação e como meio de divulgação e de expansão do alcance e da 
visibilidade de seus conteúdos e produtos nas redes sociais. Tal análise articula-se às abordagens 
teóricas acerca das características que permitem delinear uma cultura do humor na internet, 
essencialmente baseada em vídeos e textos produzidos a partir de um estética intencionalmente tosca, 
compartilhados entre os integrantes de comunidades virtuais. Também leva-se em consideração o fato 
de que o humor que circula pelas comunidades virtuais, mais especificamente sob a forma de memes, 
carrega de forma expressiva a marca daqueles que se situavam no polo da recepção nos esquemas 
tradicionais dos estudos da comunicação. Diante da atual configuração social em rede e da 
convergência entre mídias e de papéis entre produtor e consumidor, constata-se que a participação do 
fã e a sua capacidade de compartilhar conteúdo de maneira orgânica são levadas em conta pelos 
grandes produtores na criação de seu conteúdo, buscando uma estética, seja em vídeos, letras ou em 
capas de álbuns, que estimule a produção de memes sobre seus produtos. 

 
Palavras-chave: Meme; Hip-hop; Convergência; Comunidades virtuais; Cultura popular. 
 

 

Introdução 

 A acessibilidade à internet proporciona novas formas de interação e sociabilização, 

particularmente no que Lévy (2010) denomina como comunidades virtuais. Dentre essas 

interações, o humor é ressignificado e compartilhado de forma massiva e em rede 

(CASTELLS, 1999, 2006) a partir do meme de internet5. O caráter expressivo do meme se dá 

a partir de seu compartilhamento de cunho viral e da independência que subsiste em seu 

processo criativo, em que seu criador modifica a mensagem a partir da acessibilidade ao 

ambiente virtual e às ferramentas tecnológicas disponíveis. 

                                                
1 Mestranda do PPGCOM da FIC/UFG, e-mail: dayanecosta91@gmail.com. 
2 Mestrando do PPGCOM da FIC/UFG, e-mail: alvesdebrito.lucas@gmail.com. 
3 Mestrando do PPGCOM da FIC/UFG, e-mail: lffernandes08@gmail.com. 
4 Doutor em Ciências da Comunicação, professor da FIC/UFG, e-mail: pavan.ufg@gmail.com. 
5 Para o presente trabalho adotamos a perspectiva de Shifman (2014), que caracteriza o meme como um discurso 
público construído socialmente e que é compartilhado via internet pelos seus usuários. O meme é aqui tomado 
como um produto das redes sociais, cuja origem remonta à cultura do digital trash (PRIMO, 2007; 
FONTANELLA, 2009). 
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Em trabalhos de artistas renomados como Drake e Kendrick Lamar, o meme surge 

como um dos fatores que estimulam a popularidade e o reconhecimento do trabalho artístico 

apresentado. Com imagens disponibilizadas na internet e acesso facilitado a ferramentas de 

edição, os consumidores personalizam capas de disco e clipes musicais, apostando no humor e 

no compartilhamento de conteúdo em redes sociais. Tais produções apostam deliberadamente 

no potencial memético de difusão e participação, explorando não só a criatividade do artista, 

mas também a de seus fãs. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e  buscando suporte 

teórico em autores com foco nos estudos acerca da internet e do consumo contemporâneo de 

conteúdo no ambiente virtual, nos propomos a discutir a configuração do meme no contexto 

cultural contemporâneo, sua capacidade de propagação na internet e como as novas formas de 

interação proporcionadas pela internet adquirem status criativo e expandem-se além de seu 

local de origem, impactando não só elementos de sociabilização e estética, mas também 

questões econômicas. Considerando a indústria musical com ênfase no gênero hip-hop, 

associamos a produção memética à cultura de convergência (JENKINS, 2009), observando a 

participação ativa do fã enquanto produtor de um conteúdo significativo, capaz de ressoar em 

artistas de alta popularidade e estimular novas formas de consumo de conteúdo estético e 

sonoro.  

 

Cultura do humor na internet 

Ainda que não esteja disponível para toda a população mundial, a internet congrega 

uma grande parte das pessoas em novos locus de sociabilidade. Desde o fim do século XX, 

observa-se o surgimento de espaços de relacionamento em ambientes virtuais onde é possível 

estabelecer relações sociais por meio de recursos mais apurados de interação, de 

compartilhamento de informações, de retroalimentação e de produção de conteúdo transmídia, 

caracterizados pela segmentação e pela personalização das mensagens. Lévy (2010) aponta a 

criação de comunidades virtuais como um dos princípios que sustentam esse ciberespaço, 

construídas sobre “[...] as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, 

em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades 

geográficas e das filiações institucionais” (LÉVY, 2010, p. 130). 

As comunidades virtuais, ou comunidades online, segundo Kozinets (2014), são 

espaços onde as pessoas se engajam, trocam conhecimentos, expressam seus sentimentos, 

valores e se socializam em torno de um objeto de interesse em comum do grupo. A 
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sociabilização respeita as regras e as normas dos ambientes virtuais e, em muitos casos, 

possuem suas próprias expressões linguísticas. 

 
Usado em seu sentido mais fundamental para referir-se a um grupo social de 
pessoas que compartilham de interação social, laços sociais e um formato, 
localização ou "espaço" interacional comum, ainda que nesse caso, um 
"ciberespaço" virtual ou mediado pelo computador. Também podemos 
identificar no termo comunidade a sugestão de algum senso de permanência 
ou contato repetido. Existe alguma interação social sustentada e, além disso, 
um senso de familiaridade entre os membros de uma comunidade 
(KOZINETS, 2014, p. 16-17). 

 

 Verifica-se, em algumas dessas comunidades virtuais, a frequente utilização de 

construções discursivas específicas, numa aproximação ao que Martín-Barbero (2006, p. 75) 

chama de “gramática de construção dos novos relatos”, ao se referir aos novos tipos de 

textualidade dos meios eletrônicos, que reúnem texto, áudio e vídeo numa lógica difusa e não 

linear. 

 
[...] a visualidade eletrônica passou a fazer parte constitutiva da visibilidade 
cultural, essa que é ao mesmo tempo meio tecnológico e novo imaginário 
capaz de falar culturalmente – e não só de manipular tecnologicamente –, de 
abrir novos espaços e tempos para uma nova era do sensível (MARTÍN-
BARBERO, 2006, p. 74). 

 

 Uma característica facilmente verificável em muitas dessas construções discursivas é a 

utilização do humor, da ironia e do sarcasmo, que tem definido um tipo específico de produto 

cultural das chamadas redes sociais: o digital trash. Fontanella (2009) define o digital trash 

como produções textuais e audiovisuais com estética intencionalmente tosca, produzidas, 

reproduzidas e compartilhadas pelas redes sociais. 

 

Parte-se aqui do princípio de que o digital trash possui uma textualidade 
específica, identificável pela valorização irônica daquilo que desafia 
determinadas hierarquias de qualidade técnica e estética culturalmente 
estabelecidos, o que é feito através da celebração do "lixo cultural" e do 
excesso audiovisual produzido tanto nos meios de comunicação de massa 
tradicionais como no caldo cultural que se desenvolve no ciberespaço 
(FONTANELLA, 2009, p. 3). 

 

Primo (2007) recomenda uma aproximação cuidadosa com o termo, no sentido de que 

trash não significa lixo, no sentido estrito da palavra (e, por isso, ruim). "Qualifica-se daquela 

forma produtos que compartilham de uma certa estética (muitas vezes grotesca) e abordagem 
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(sarcasmo, crítica, humor 'politicamente incorreto', etc.)" (PRIMO, 2007, p. 2). Entre os 

produtos do digital trash estão os spoofs (espécies de paródias audiovisuais), montagens, 

personagens fakes e os memes. Estes últimos, objeto do presente artigo, são textos, fotos e/ou 

vídeos com mensagens bem-humoradas que se disseminam – ou viralizam – pela internet. 

Atualmente, o meme é alvo de investigações científicas nas mais diversas áreas do 

conhecimento, como a Linguística, a Psicologia, a Filosofia e, como no nosso caso, a 

Comunicação. As abordagens também são as mais diversas, já tendo o meme sido estudado 

como fenômeno de comunicação (SOUZA, 2014), como gênero digital (GUERREIRO; 

SOARES, 2016), como linguagem, em uma perspectiva semiótica (HORTA, 2015), como 

gênero narrativo (VALE; MAIA; ESCALANTE, 2013), na perspectiva interacional da 

linguagem (BARRETO, 2015), entre outras. 

 A despeito das variadas incursões acadêmicas ao tema, observam-se dois elementos de 

regularidade nesses estudos: primeiro, o afastamento à ideia original de meme como simples 

imitação de comportamentos, hábitos e práticas. Tal acepção remonta à criação da palavra 

meme pelo biólogo Richard Dawkins (2007), em sua teoria sobre o que chamou de evolução 

cultural, na obra O Gene Egoísta, de 1976. Segundo, a concordância de que o meme deve ser 

analisado em seu contexto social e cultural, como sendo detentor de valor discursivo e 

simbólico. É nessa perspectiva que Shifman (2014) caracteriza o meme como um discurso 

público construído socialmente. 

 
Ao invés de definir o meme como uma simples unidade cultural propagada de 
forma bem-sucedida, sugiro definir um meme de internet como (a) um grupo 
de itens digitais que compartilham características comuns de conteúdo, forma 
e/ou contexto; (b) que foram criados com conhecimento mútuo; e (c) que 
circularam, foram imitados e/ou transformados via internet por muitos 
usuários (SHIFMAN, 2014, p. 7-8, tradução nossa)6. 

 

 Cabe ressaltar que o meme encontrou terreno fértil na era digital, pelas características 

próprias das redes sociais nas quais são criados e compartilhados. É nesse sentido que a 

referida autora considera que as novas tecnologias de comunicação instauraram uma lógica 

hipermemética. Entre as características que a internet potencializa para a difusão desses 

conteúdos estão a capacidade de propagação e compartilhamento e a reprodução por meio de 

cópias e imitações. 

                                                
6 Instead of depicting the meme as a single cultural unit that has propagated successfully, I suggest defining an 
Internet meme as (a) a group of digital items sharing common characteristics of content, form, and/or stance; 
(b) that were created with awareness of each other; and (c) were circulated, imitated, and/or transformed via the 
Internet by many users. 
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 Barros (2013) percorreu um caminho semelhante ao investigar as dimensões do humor 

na internet, embora a aproximação do autor com o tema tenha se dado a partir de entrevistas 

com os próprios usuários. Foram eles que apontaram as características que fazem com que as 

redes sociais sejam espaços propícios para a configuração de um tipo específico de humor, a 

saber: facilidade de acesso, rapidez, construção democrática, flexibilidade e inovação, 

liberdade de expressão, diversificação e dedicação, público-alvo, interatividade e superação 

das fronteiras. 

 Por fim, o humor característico das comunidades virtuais carrega de forma expressiva 

a marca daqueles que se situavam no polo da recepção nos esquemas tradicionais dos estudos 

da comunicação. Essa proliferação do meme como possibilidade de expressão do sujeito em 

uma organização social baseada em redes (CASTELLS, 2006) será melhor abordada no 

próximo tópico. 

 

O traço popular do meme 

 Em seus estudos sobre a sociedade em rede, Castells (1999, 2006) analisa a nova 

estrutura social proporcionada pela tecnologia na denominada Era da Informação. Essa 

sociedade é definida como uma “[...] estrutura social baseada em redes operadas por 

tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em redes 

digitais de computadores” (CASTELLS, 2006, p. 20). O autor discorre sobre a cultura da 

virtualidade real, em que as expressões culturais foram incluídas nas redes digitalizadas de 

comunicação e, assim, transformaram a virtualidade em uma dimensão fundamental de nossa 

realidade, e de uma auto-comunicação de massa, numa referência às redes horizontais de 

comunicação criadas pelos próprios usuários. 

 É nesse espaço de comunicação e trocas simbólicas, definido por Lévy (2010) como 

ciberespaço7, que se disseminam os conteúdos característicos das redes sociais e das 

comunidades virtuais. Constata-se, portanto, que as plataformas digitais de comunicação 

permitem usos muito mais personalizados, autônomos e interativos, em que produção e 

recepção de informação não ocupam mais posições fixas e definidas no processo 

comunicacional. Primo (2007, p. 6) pontua que “[...] a micromídia digital borra a barreira 
                                                
7 Pierre Lévy (2010), no seu livro Cibercultura, define de maneira objetiva os conceitos de ciberespaço e 
cibercultura. O primeiro termo, também chamado de rede, “[...] é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores” (LÉVY, 2010, p. 17). O termo, segundo o autor, está relacionado à 
infraestrutura material em que se dá dessa interconexão e também às informações e aos seres humanos inseridos 
nesse universo. Já cibercultura é “[...] o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 
2010, p. 17). 
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tecnológica que distanciava a produção institucionalizada daquela autônoma e até mesmo 

leiga”. Como também nota García-Canclini (1997, p. 4), cada vez mais os meios de 

comunicação perdem o protagonismo da “circulação massiva das mensagens”. 

 
A virada do século coincide com a passagem da comunicação centralizada, 
vertical e unidirecional (a “comunicação de massa”) às possibilidades trazidas 
pelo avanço técnico das telecomunicações, relativas à interatividade e ao 
multimidialismo, que reúnem num mesmo polo produção e consumo 
(SODRÉ, 1999, p. 21). 

 

Pelas características do humor em sua interface digital já delineadas no tópico anterior, 

é possível considerar o meme como expressão dos sujeitos situados no polo receptor do 

processo comunicacional, em contraponto ao polo de produção ocupado pelas tradicionais 

empresas da mídia. Indo além nessa interlocução da disseminação do traço popular do meme, 

Shifman (2014, p. 15, tradução nossa) considera que “[...] o meme de internet pode ser tratado 

como folclore (pós)moderno, em que normas e valores compartilhados são construídos por 

meio de artefatos culturais, como imagens de Photoshop ou lendas urbanas”8. 

A autora descreve três dimensões que contribuem para entender a lógica 

hipermemética contemporânea: lógica econômica, lógica social da participação e lógicas 

culturais e estéticas de participação. A primeira refere-se ao fato de que, na era da informação, 

o recurso mais valioso não é a informação em si, mas a atenção que as pessoas dispensam às 

informações. A segunda relaciona-se à marca contemporânea do individualismo em rede, ou 

seja, os indivíduos se expressando e delimitando identidades em comunidades virtuais. Já a 

terceira dimensão volta-se às práticas que envolvem os produtos culturais criados por esses 

indivíduos. “[...] práticas de recriação de vídeos e imagens tornam indefinidas as fronteiras 

entre atividades privadas e públicas, profissionais e amadoras, mercadológicas e não 

mercadológicas” (SHIFMAN, 2014, p. 34, tradução nossa)9. 

Para ilustrar essa característica hipermemética da comunicação mediada por 

computadores, com seus softwares e suas comunidades virtuais, o próximo tópico apresenta 

exemplos de como o meme é apropriado pelas grandes produtoras da indústria do hip-hop, 

seja por novos artistas como para os já consolidados, estimulando a participação e o 

engajamento dos fãs nas redes sociais, como método de promoção de seus materiais, em um 

sistema de compartilhamento predominantemente orgânico. 
                                                
8 [...] Internet memes can be treated as (post)modern folklore, in which shared norms and values are constructed 
through cultural artifacts such as Photoshopped images or urban legends. 
9 [...] practices of re-creating videos and images blur the lines between private an public, professional and 
amateur, market- and non-market-driven activities. 
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Quando o popular se torna massivo 

 No dia 2 de novembro de 2016, estudantes do ensino médio de um colégio de Ontario, 

na Califórnia, prepararam um elaborado Mannequin Challenge, um desafio que consistia 

basicamente na gravação de um vídeo com a hashtag #MannequinChallenge, em que os 

indivíduos deveriam permanecer imóveis, nas mais diferentes poses, simulando manequins10. 

Inicialmente, os desafios não possuíam uma música de fundo, entretanto, esses estudantes 

adicionaram a música Black Beatles, de Rae Sremmurd, para compor o vídeo. No dia 

seguinte, os próprios artistas aproveitaram a oportunidade e repetiram a brincadeira durante 

um show, desafiando a plateia a permanecer imóvel juntamente com a banda, enquanto o 

single tocava11. 

O vídeo viralizou no Twitter, com quase 60 mil compartilhamentos, popularizando de 

vez o meme. Centenas de vídeos de usuários de várias parte do globo fazendo o Mannequin 

Challenge surgiram nas redes sociais, desde pessoas desconhecidas a pessoas famosas, como 

o ex-Beatle Paul McCartney12. A maioria dos vídeos mantinha a música de Rae Sremmurd no 

fundo, como se a presença do single tivesse se tornado uma espécie de “regra” para a 

produção do meme. Graças a essa estratégia nas redes sociais, a música ficou no primeiro 

lugar da Billboard13 por várias semanas e conquistou mais de 430 milhões de streams no 

Spotify. 

O clipe de Hotline Bling, de Drake (um artista mais consolidado que Rae Sremmurd), 

também explorou as possibilidades dos memes, levando em conta o poder viral da estética 

trash e irônica na internet. Em entrevista à revista Fader, a coreógrafa do vídeo, Tanisha 

Scott, disse que o artista estava consciente das chances do vídeo se tornar uma matéria-prima 

para milhares de memes14. Sua dança calculadamente desajeitada, suas roupas excêntricas e o 

fundo minimalista formaram elementos que estimularam a produção de memes em vídeos, 

imagens e GIFs. O single atingiu mais de um bilhão de visualizações no Youtube e mais de 

600 milhões de streams no Spotify. 

Além dos vídeos, rappers divulgam a capa de seus álbuns antes do lançamento oficial 

das músicas, e quanto melhor for o “poder memético” da imagem, melhor será para o artista. 

                                                
10 Disponível em: <https://goo.gl/TMoQ2A>. Acesso em: 29 set. 2017. 
11 Disponível em: <https://goo.gl/T6EnZe>. Acesso em: 29 set. 2017. 
12 Disponível em: <https://goo.gl/NGDqF7>. Acesso em: 29 set. 2017. 
13 Rae Sremmurd Returns to No. 1 on Hot 100, Migos Soars to Top 10 (BILLBOARD NEWS, 2017). Disponível 
em: <https://goo.gl/ydqEsZ>. Acesso em: 29 set. 2017. 
14 Choreographer Tanisha Scott Explains How She Helped Drake Find His Groove (MAHADEVAN, 2017). 
Disponível em: <https://goo.gl/7hbkrM>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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Drake e sua equipe de marketing, por exemplo, depois de notarem a grande quantidade de 

memes com as capas de Take Care (2011), desenvolveram sites em que os fãs podiam criar 

suas próprias versões das capas de seus próximos discos. Para o lançamento de If You Are 

Reading This It’s Too Late (2016), foi desenvolvido um site em que usuários poderiam 

modificar o título, utilizando sua fonte oficial15. Já em Views (2016), também foi criado um 

site “gerador de memes”, desenvolvido pela The Young Astronauts Toronto, em que era 

possível colocar a figura do “mini Drake”, originalmente sentado em um prédio de Toronto, 

em qualquer foto16. A campanha ganhou um Cannes de bronze em 2017 na categoria Co-

criação e Conteúdo Gerado Por Usuários. Tal estratégia explora o que Jenkins (2009, p. 378) 

chama de cultura de fãs: “cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a 

participar ativamente  da criação e da circulação de novos conteúdos”. 

 

Figura 1 -  À esquerda a capa de Views (2016) e à direita um meme criado pela The Young Astronauts 
Toronto com o “Mini Drake” sentado no Cannes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Uma das hipóteses exploratórias, além da apropriação da cultura popular dos memes 

pelas grandes produtoras, é que os memes estão reconfigurando a estética dos vídeos e das 

capas dos álbuns, com o objetivo de estimular o compartilhamento e a apropriação pelos fãs 

nas redes sociais. 

A capa do álbum de Kendrick Lamar, DAMN. (2017), por exemplo, se tornou um 

meme poucas horas depois de sua divulgação. Vários fãs comentaram, desconfiados, que a 
                                                
15 Disponível em: <http://www.ifyouretypingthisitstoolate.com/?say=>.  Acesso em: 29 set. 2017. 
16 Disponível em: <http://drakesviews.com/#!/>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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arte era um meme pronto e possivelmente uma estratégia de marketing calculada, apesar de 

Kendrick não confirmar tais alegações17. A capa se tornou um dos memes mais populares de 

abril de 2017, com fãs compartilhando imagens no site Reddit para que outros indivíduos 

também criassem suas adaptações facilmente18. 

 

Figura 2 - À esquerda, capa de DAMN. (2017), e à direita meme feito por fã brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Além dos exemplos citados acima, vários artistas no hip-hop alavancaram suas 

carreiras através dos memes, como DJ Khaled e seus vídeos humorados e motivacionais no 

Snapchat com o bordão “another one”, os inúmeros memes do vídeoclipe de Bad and Boujee 

(2016), dos Migos, a foto na delegacia de XXXTentacion, a capa do single Who Dat Boy 911 

(2017), de Tyler The Creator, e os remixes de Redbone (2016), de Childish Gambino. Os 

memes se tornam uma ferramenta de marketing poderosa e extremamente barata. 

Além da mudança no formato dos vídeos e das imagens, há o surgimento do 

subgênero chamado meme rap, com letras sarcásticas, irônicas e com versos ridículos, com o 

intuito de viralizaram na internet. Lil B, Tyler The Creator, Yung Lean e Pink Guy são 

exemplos de artistas que utilizam a estética do meme nos seus trabalhos, tanto nas letras como 

do design de seus materiais de divulgação. 

                                                
17 Kendrick Lamar’s “Damn” album is getting the meme treatment (HATHAWAY, 2017). Disponível em: 
<https://www.dailydot.com/unclick/kendrick-lamar-damn-meme/>. Acesso em: 29 set. 2017. 
18 Disponível em: <https://goo.gl/7JjNzD>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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Em casos mais extremos, empresas simulam os memes de fãs para popularizar seu 

produto. Segundo uma entrevista de Ka5sh para a NBC19, produtoras como a Interscope 

contratam seu serviço para produzir pacotes de memes sobre lançamentos de músicas de um 

determinado artista. O contratado divulga suas criações em várias contas diferentes para gerar 

burburinho nas redes, despertando a curiosidade de usuários, dando a impressão de que a 

música já é um sucesso pela quantidade de memes. 

Na cultura da convergência, “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p. 29), as grandes 

corporações apropriam-se de produções criadas por usuários como usuários apropriam-se dos 

materiais divulgados por estas empresas, cada vez mais conscientes dessa troca e do diálogo. 

Os fãs são influenciados pelos conteúdos das grandes produtoras, como as produtoras são 

influenciadas pelas práticas comunicacionais dos fãs nas comunidades virtuais. 

 

Considerações finais 

 Na cultura da convergência, materiais circulam por diversas mídias, das mais 

tradicionais às mais alternativas, e os papéis de produtor e consumidor vivem em constante 

intercâmbio. Artistas produzem músicas que poderão ser remixadas e reconfiguradas por fãs, 

capas e fotos que se tornam memes e vídeoclipes se tornam GIFs de reações utilizados em 

conversas entre fãs, enquanto que esses novos conteúdos também são apropriados pelos 

artistas como estratégia de marketing e são levados em conta na criação de seus materiais. O 

popular e o massivo dialogam o tempo todo na era das mídias digitais. 

O ciberespaço, com sua facilidade de compartilhamento, divulgação e apropriação de 

conteúdo, contribui para a produção em grande escala de memes, em que fãs transformam o 

conteúdo que consomem de inúmeras maneiras A prática não comercial nas redes sociais é 

transformada em estratégia comercial pelos artistas. Compreender a estética do meme e as 

práticas comunicacionais dos fãs se torna indispensável caso os artistas queiram que seu 

produto tenha mais chance de ser divulgado organicamente por meio dos fãs. A criação é 

reconfigurada para atender a essas novas demandas. Apesar de os memes potencializarem o 

alcance das produções, através de uma divulgação orgânica e extremamente barata se 

comparada aos investimentos em mídias mais tradicionais, tais estratégias não funcionam se a 

música desagradar os ouvidos dos consumidores. 

                                                
19 Professional Meme Maker Claims Interscope Hires Him to Help Promote Artists (BERRY, 2017). Disponível 
em: <https://goo.gl/SQHWFQ>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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O presente artigo não busca esgotar completamente o tema e sim promover uma 

pesquisa exploratória inicial e levantar questionamentos sobre o papel do meme no atual 

contexto cultural, sua utilização para a divulgação de conteúdo na indústria musical, a 

convergência entre produtor e consumidor e o embate entre o popular e o massivo nas práticas 

comunicacionais no ciberespaço. 
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A expansão da marca Kardashian como ícone de identidade e cultura de 
consumo a partir dos fenômenos na cibercultura 

 
 Luciana PRADO20; GUSTAVO Miranda Alves Silva21 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho busca compreender as técnicas de comunicação utilizadas pela família 
Kardashian na divulgação e manutenção de sua marca como ícone relevante na cultura de consumo 
pós-moderna, considerando, principalmente, o uso das mídias sociais nesta manifestação de 
sociabilidade dentro da ordem da cibercultura. Os conceitos aqui discutidos tomam as teorias de 
diversos autores, como Lipovetsky,  Mccracken,  Semprini, entre outros como Jenkins, onde  os temas 
e conceitos  discutidos pela revisão bibliográfica discute o dinamismo trago pelas redes sociais no que 
se diz respeito à troca de informações e maneiras de comunicar-se, compreendendo assim como as 
chamadas novas mídias atuam na formação da identidade do indivíduo e consumidor na 
contemporaneidade. Este estudo é exemplificado por um estudo de caso da marca Kardashian. Sendo 
que em considerações finais poderemos observar e refletir como a hiper conexão entre todas as mídias 
(tradicionais e das TIC´s da cibercultura) trabalham em conjunto  na construção da identidade da 
cultura de consumo da marca Kardashian, que torna-se modelo de estilo de vida para um grande grupo 
de pessoas, atuando diretamente na cultura de consumo delas. 
 
Palavras-chave: Consumo; Cibercultura; Kardashian; Mídias; Subjetividade. 
 
 

Breves considerações iniciais 

A vida dos consumidores está cada vez mais dinâmica. São milhares de opções do que 

consumir, seguir, acreditar e defender. Por este motivo, as marcas tentam compreender o que 

leva indivíduos a desejarem determinados produtos, serviços e ideias e o que deve ser feito 

por elas para impulsionar este consumo, tendo em vista que cada pessoa ou grupo de pessoas 

recebe informações de maneira específica e característica. Alguns grupos tendem a se 

informar primeiramente através da internet e seus  aplicativos, sites e infinitas possibilidades 

de informação. Outros são mais específicos e apenas lêem reportagens, artigos e anúncios 

quando postados no Facebook, por exemplo. Alguns preferem a televisão, enquanto outros 

usam os aplicativos no smartphone. E assim também acontece no consumo de bens, serviços e 

ideias. O ato de consumir muda e se expande com a mesma intensidade e subjetividade, 

cabendo às marcas se adequar conduzindo estes estímulos de consumo do seu público-alvo. 

Essa pulverização da mídia fragmenta a informação, distribuindo-a em nichos específicos. 

                                                
20 Mestre em Mídia e Cultura pela Universidade Federal do Estado de Goiás. Docente na Pontifícia Universidade 
Católica do Estado de Goiás e Uni-Anhanguera – GO. Email : lserenini@gmail.com 
21 Publicitário, graduado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Email : gustmirandapp@gmail.com 
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Hoje busca-se o conteúdo desejado a partir da necessidade e satisfação pessoal. Não é 

necessário assistir a um  programa de auditório inteiro esperando a entrevista do seu cantor 

favorito. Ela estará disponível online quase antes do programa acabar na televisão, por 

exemplo. 

Desde meados de 2007, quando o reality show Keeping Up With The Kardashians 

começou a ser produzido e exibido nos Estados Unidos, os holofotes da mídia e dos tablóides 

de fofoca se acenderam para a família Kardashian. Hoje em 2017, dez anos após a estréia do 

reality, as Kardashians vem construindo uma nova marca forte, consolidada e principalmente, 

lucrativa22. O que era interessante apenas para as revistas de fofoca, mostrando o dia-a-dia de 

uma família rica norte-americana, hoje torna-se tema de estudos científicos, especulações em 

revistas, artigos e programas sobre tecnologia23 e economia,24 afetando cultural e 

politicamente não somente o seu país de origem, mas os outros cento e sessenta países onde o 

reality show é exibido. 

Pretende-se perceber, então, como a marca Kardashian se relaciona com as novas 

mídias sociais, impulsionando o consumo dos bens, serviços e ideias defendidos e vendidos 

pela família Kardashian. Este estudo baseia-se nos conceitos de marca como ícone, 

identidade, cultura de consumo, mídias sociais e estilo de vida.  

Observando fatores como os destacados acima, este artigo, parte de um trabalho de 

pesquisa de cunho maior, apresenta um recorte que busca discutir: “Como a marca 

Kardashian relaciona-se com as novas mídias sociais, impulsionando o consumo dos bens, 

serviços e ideias defendidos e vendidos pela família?”. O objetivo maior é interelacionar a 

dimensão onde nesta relação onde celebridades midiáticas se relacionam e comentar sobre o 

                                                
22 Segundo o portal online da Revista InStyle do Reino Unido em novembro de 2015, a família Kardashian-
Jenner tem patrimônio avaliado em trezentos milhões de dólares, número que continua crescendo. Tal 
informação não é confirmada pela família. A fortuna é consequência de doze temporadas de “Keeping Up With 
The Kardashians”, spin offs, jogos de celular, anúncios para televisão, aparições em eventos, linha de roupas e 
produtos de beleza, contratos com grandes marcas, capas de revistas, lojas de roupas, entre outros. Tradução 
livre do autor. 
Disponível em: <http://www.instyle.co.uk/celebrity/news/the-kardashian-rich-list-what-are-they-all-worth-
individually>. Acesso em: 17 Março, 2016. 
23 Kim Kardashian foi recebida na “Conferência Code", realizada pelo portal “Re/code" — site inaugurado em 
2014, referência em matérias sobre tecnologia — em outubro de 2014. Durante os trinta minutos de entrevista, 
Kim discute sobre exposição midiática, uso de tecnologia, seu jogo Kim Kardashian: Hollywood, entre outros 
assuntos do segmento. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OpUEUB1mq7o>. Acesso em: 17 Março, 2016. 
24 Em um artigo da revista americana Forbes, de 2014, Dorfman defende a prosperidade da marca Kardashian 
alegando que a família não inventou a indústria lucrativa das celebridades, mas vem trabalhando para aperfeiçoá-
la. 
Tradução livre do autor. 
DORFMAN, Jeffrey. The Kardashian economy is thriving. Disponível em: 
<http://www.forbes.com/sites/jeffreydorfman/2014/07/17/the-kardashian-economy-is-thriving/#759546b852f8>. 
Acesso em: 22 Março, 2016. 
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consumo atual e a relação entre marcas e consumidores, pois, com o avanço da tecnologia e a 

globalização, os consumidores não são mais influenciados apenas pelos comerciais 

previamente conhecidos, veiculados nas grandes emissoras de televisão, grandes revistas de 

circulação e estações famosas de rádio. Este consumidor também é influenciado por outros 

consumidores, por indivíduos — famosos ou não, com algum talento artístico ou não —- que 

através de um post nas redes sociais, um review do produto no blog ou pequenos vídeos em 

plataformas simples como Snapchat,25  ou Instagram, conseguem mover o telespectador ao 

ato de compartilhar e consumir.26 

Quando indivíduos consomem e adquirem uma aproximação maior com aplicativos e 

ferramentas de mídia social, estas pessoas passam a se inscrever nas mais variadas 

plataformas sociais, podendo comentar — elogiar ou criticar — as informações que recebem, 

tornando-se ainda mais participativas no meio em que vivem. Inseridos nesse mundo 

globalizado, estas pessoas começam a seguir outras com quem se identificam. Influenciadores 

são seguidos, assistidos e compartilhados a partir da identificação com o que eles consomem, 

usam, sugerem e dizem. Os vários nichos, segmentos de consumidores e principalmente, os 

influenciadores de hoje, trabalham em conjunto com a propaganda convencional na venda de 

produtos, serviços e ideias. Sendo grandes responsáveis pela forma em que o público-alvo de 

uma marca receberá as informações passadas, os influenciadores27 vem atuando como 

importantes porta-vozes da marca, indivíduos que conhecem a fundo os produtos, serviços e 

ideias apresentados, atuando diretamente na curiosidade e interesse do público final. E no 

caso da marca Kardashian — cujo estudo de caso será discutido durante este trabalho — os 

influenciadores, ou seja, os membros da família Kardashian, agem na divulgação da sua 

própria marca, através de técnicas de aproximação ao público-alvo final. 

                                                
25 Possibilitando a troca de mensagens com base no envio de imagens e vídeos, o Snapchat permite que seus 
usuários fotografem, filmem e compartilhem, adicionando textos, imagens e filtros antes do envio. Também é 
permitido enviar mensagens em forma de texto. O tempo de cada arquivo enviado, ou seja, cada snap, é de 1 a 
10 segundos. A imagem ou vídeo aparecem somente pelo tempo determinado pelo remetente antes do envio. 
Após aberto, o snap é excluído do dispositivo e também dos servidores. 
26 Segundo Amy Astley, editora chefe da Teen Vogue, Kylie Jenner — a caçula da família Kardashian — “vem 
fazendo tudo que os jovens querem estar fazendo — dirigindo pela cidade em um super carro, passando tempo 
com os amigos, não apresentando estar amontoada de tarefas de casa ou muitas responsabilidades. É 
emocionante de se ver”. Ela compartilha diariamente este conteúdo na sua conta do Snapchat, mostrando 
também os sapatos e acessórios que está usando, além dos lugares que frequenta e outros produtos que consome. 
Tradução livre do autor. Disponível em: <http://www.adweek.com/news/technology/how-kylie-jenner-built-
sprawling-audience-and-booming-brand-age-18-170719>. Acesso em: 12 Abril, 2016. 
27 “Um influenciador é uma terceira pessoa que, de forma significante, atua no poder de decisão do consumidor, 
podendo ter um alcance maior que a média, com grande impacto e relevância no mercado de produtos, serviços e 
ideias a serem comercializados”. 
Tradução livre do autor. 
SOCIAL@OGILVY. Who is an influencer? Disponível em: <https://social.ogilvy.com/who-is-an-influencer/>. 
Acesso em: 22 Março, 2016. 
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Compreender os variados meios em que a publicidade pode adentrar-se no 

impulsionamento do consumo é uma das razões deste estudo, aliando as ferramentas 

tradicionais às mídias sociais, tão utilizadas e discutidas hoje em dia. Este trabalho é 14 

pautado a partir das obras dos autores Henry Jenkins, Lipovetsky, Douglas Holt, Roger 

Silverstone, John Thompson e Paula Sibilia, entre outros, considerando os conceitos de marca 

como ícone, identidade, cultura de consumo, mídias sociais e estilo de vida; além de artigos, 

entrevistas e outros conteúdos informativos a respeito da família e marca Kardashian, aqui 

representada a fundo em um estudo de caso. 

 

A comunicação na modernidade: neste mundo de conexões  

Como defende Henry Jenkins (2014, p. 12)28 em sua obra Cultura da Conexão  “não 

há nada mais humano que dividir histórias, seja online ou offline”. Ou seja, com o 

crescimento das mais diversas plataformas para a troca de conteúdos, com interação mais 

intensa que as outras utilizadas pelas gerações anteriores — a pulverização da mídia —, eis 

que altera-se o cotidiano das pessoas, que passam a interagir-se ainda mais, através da 

multiplicidade de ferramentas de comunicação. Assim como vem sendo feito pela família 

Kardashian inicialmente com o reality show Keeping Up With The Kardashians e também 

através das mídias sociais. 

Uma das funções da mídia é fixar significado, ou seja, comunicar-se a um determinado 

público. Unindo imagem, escrita, televisão, vídeo, áudio e internet é possível que se 

administre informações criando novas maneiras de comunicá-las. A mídia é a união dessas 

ferramentas, um leque de oportunidades para que marcas que desejam sobressair-se neste 

mundo contemporâneo cada vez mais imagético e carregado de conteúdos. Silverstone (1999, 

p. 150)29 diz que “Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 

consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome”. 

Quando Keeping Up With The Kardashians foi lançado nos Estados Unidos em 2007, 

o reality show passou a mostrar a rotina e a privacidade de uma família rica americana, que 

conseguiu aumentar sua visibilidade nos mais diversos canais de comunicação. As 

Kardashians começaram a aparecer nos tablóides de fofoca, nos programas de televisão, nas 

colunas sociais e em comerciais de televisão. Foram centenas de aparições em eventos, 

lançamentos e programas de auditório, entrevistas em rádios, entre outros. Eles se 

                                                
28 JENKINS, Henry; GREE, Joshua; FORD, Sam. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da 
mídia propagável. São Paulo: Editora ALEPH, 2014 
29 SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? 3. ed. São Paulo: Loyola, 2011.  
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encontravam em evidência através do seriado e seus spinoffs, unindo-se posteriormente às 

redes sociais, que vem auxiliando na consolidação da marca na memória efetiva de seu 

público, alavancando assim, vendas.30 

Segundo Ryan Holmes, CEO da Hootsuite — um software de redes sociais — o Brasil 

encontra-se como o futuro das mídias sociais. Em um artigo escrito para a Forbes em 2013,31 

Holmes identifica que o Brasil é o segundo país com maior número de usuários no Twitter, 

cerca de quarenta e um milhões de pessoas. Desta forma, marcas vem enxergando nas redes 

sociais uma ferramenta importante na divulgação de seus produtos, mesmo que a publicidade 

digital no Brasil ainda se encontre em crescimento. Segundo dados do mesmo artigo, apenas 

dez porcento do mercado publicitário brasileiro é voltado para as propagandas na web. A 

televisão recebe cerca de setenta porcento das verbas de publicidade por aqui. 

Desde as rádios independentes e jornais de circulação local, por exemplo, é possível 

trazer à tona a expressão “poder do usuário”, que segundo Strutzel (2015) nada mais é que 

veículos de mídia produzidos por pessoas comuns que se comunicam através da produção de 

um conteúdo específico. Mudar a página de uma revista que você está lendo ou trocar o canal 

de televisão em que está assistindo são exemplos do poder que as pessoas comuns tinham em 

relação a comunicação. A partir da internet este poder torna-se elevado, onde cada um pode 

criar, escolher e divulgar conteúdo próprio.32 É justamente essa transferência do poder de 

decisão sobre o que consumir que deu forças aos espectadores. Porque além de ter muito mais 

opções de escolhas, agora o usuário exige uma experiência de consumo muito mais rica do 

que antigamente (STRUTZEL, 2015, p. 5). 

Com uma cultura cada vez mais participativa e uma mídia cada vez mais acessível, 

marcas e públicos vem recriando suas regras de relação. O público, que já não era mais visto 

apenas como um grupo de consumidores que apenas absorviam as mensagens dadas, mas 

como pessoas que absorvem o que assistem, comentam,33 compartilham e reconfiguram os 

                                                
30 A marca Estée Lauder, por exemplo, lançou em 2015 um batom “vermelho-alaranjado” inspirado no tom dos 
lábios de Kendall Jenner, uma das irmãs Kardashian. O produto que levou o nome de “Restless”, foi o mais bem 
sucedido produto no site da marca, alegou Jane Hertzmark Hudis, presidente da companhia Estée Lauder. Os 
produtos, esgotados pela presença de Kendall na campanha, foram comprados principalmente via smartphone. 
SULLIVAN, Robert. How Kendall Jenner stays grounded with 68 million followers and counting. Disponível 
em: <http://www.vogue.com/13415935/kendall-jenner-instagram-brand-growth/>. Acesso em: 30 Agosto, 2016. 
31 RODRIGUES, Jessé. Brasil é o futuro das Mídias Sociais segundo Forbes. Disponível em: 
<http://blog.escoladomarketingdigital.com.br/brasil-e-o-futuro-das-midias-sociais-segundo-forbes/>. Acesso em: 
26 Abril, 2016. 
32 STRUTZEL, Tércio. Presença digital: estratégias eficazes para posicionar sua marca pessoal ou corporativa na 
web. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. 
33 “No entanto, de repente, a importância das recomendações da ‘pessoa comum’ tornou-se uma propriedade 
renovada, e o boca a boca, a forma original de marketing, é tratado como um fenômeno novo devido a uma 
distinção importante: a comunicação on-line cria uma trilha textual das conversações do público sobre uma 
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conteúdos, atributo que pode ser facilmente alcançado através da democratização das mídias 

sociais.34 

 

Identidade e  Marcas como ícone na pós-modernidade: poder da subjetividade. 

Segundo Douglas Holt (2005)35, marcas devem ter discurso próprio, devem comunicar 

mais que um logotipo e embalagem aparentemente bonitos. “Uma marca precisa ter 

qualidades humanas e valores emocionais — precisa ter uma personalidade, expressando a 

cultura empresarial através de imagens que seduzem pessoas” (GOBÉ, 2012, p. 378). Ou seja, 

uma marca precisa de voz própria para que se apareça sobre as demais. E ainda, Para 

McCracken (2003), cada cultura possui suas características próprias, como língua, costumes, 

comportamento, objetos, histórias e fenômenos, construindo assim a sua realidade. E para que 

toda essa conceituação consiga tornar-se visível, é preciso que ela se materialize, o que 

acontece através da criação e divulgação de ideias, produtos, marcas e estilos.36 

Dito isto, como os indivíduos estão, a todo momento, cercados por informações e 

produtos de mais diferentes características, preços, marcas, entre outros segmentos de 

diferenciação. Até parece que tudo o que se deseja já está disponível pra compra,  já está 

pronto, segundo Barbosa (2008).37 A partir desse ponto de vista, percebe-se a necessidade das 

marcas explorarem o indivíduo pós-moderno no que se diz respeito ao que esse indivíduo 

busca e deseja, seus sonhos e aspirações mais profundas, um olhar que preencha suas 

possíveis subjetividades. Neste contexto, a contemporaneidade possibilita que pessoas do 

mundo inteiro vivenciem experiências culturais, sendo elas diversas ou semelhantes a todo 

tempo. 

Esse universo de possibilidades, onde o espaço não é considerado fator principal, faz 

com que marcas se organizem para chamar a atenção desse consumidor, na busca por tornar-

se uma marca ícone, que apareça e se mantenha na memória e no gosto do consumidor final, 

buscando até aquilo que é conhecido como os advogados da marca. Valores como “a busca 

pela felicidade momentânea”, “o prazer no agora”, “juventude eterna” e “aproveitar a vida” 

                                                                                                                                                   
marca ou empresa de mídia que pode ser arquivada indefinidamente para que todos vejam” (JENKINS, Henry; 
GREE, Joshua, 2014, p. 108-9). 
34 “Os dispositivos móveis (celulares, smartphones e tablets) proporcionaram essa liberdade. E para apimentar 
ainda mais essa mudança, muitas vezes as informações obtidas sobre os bens que deseja adquirir não vêm da 
marca ou da empresa fabricante, mas de outros consumidores que publicam reviews em blogs ou vídeos” 
(STRUTZEL, 2012, p. 7). 
35 HOLT, Douglas B. Como as marcas se tornam ícones: Os príncipios do Branding Cultural. São Paulo: Cultrix, 
2005. 
36 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e atividades de 
consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.  
37 BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2004. 
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são conceitos cada vez mais seguidos por indivíduos contemporâneos, garantindo as marcas 

uma infinita possibilidade de comunicar e vender neste mundo cada vez mais globalizado e 

democrático.38 Essas necessidades simbólicas dos indivíduos, de acordo com McCracken 

(2003)39, podem ser tanto pessoais quanto coletivas. São pessoais quando são escolhidas a 

partir do que os consumidores pensam de si mesmos e a construção e manutenção da sua 

imagem. E são coletivos quando servem de mediação para outras relações sociais, refletindo 

na manutenção de grupos sociais. Para ele, o significado se origina no meio culturalmente 

construído, como “o mundo da experiência cotidiana através do qual o mundo dos fenômenos 

se apresenta aos sentidos dos indivíduos, totalmente moldado e constituído pelas crenças e 

pressupostos de sua cultura” (MCCRACKEN, 2003, p. 12).40 É a cultura em que o indivíduo 

está inserido a responsável por determinar como o sujeito relaciona-se com o mundo. 

Entender o consumo como fenômeno cultural é compreender que bens de consumo e 

serviço são produzidos e comercializados carregados de significados culturais. E esses 

consumidores, que além de utilizá-los participam da sua divulgação, conseguem, através do 

seu valor cultural, expressar princípios, ideias e estilos construídos ou apenas defendidos por 

eles mesmo. Ou seja, o acesso a uma marca ícone permite que os ideais daquela marca sejam 

transmitidos a esse consumidor, que a reconhece como algo relevante e construtor do seu 

estilo de vida. 

Se uma marca consegue transmitir significados de cultura, costumes, de forma 

evidente ou não, através dos instrumentos materializados, como bens de consumo, ela torna-se 

um ícone cultural. Por exemplo, sempre que se fala no “pretinho básico”,41 expressão tão 

utilizada pelos canais de moda para explicar e representar uma combinação de se vestir de 

forma elegante e sexy usando um vestido preto, tornou-se um ícone cultural desde que os 

filmes de Audrey Hepburn viraram febre.  Hoje em dia, mesmo que ainda seja cedo para fazer 
                                                
38 “O consumo serve para pensar”. Com esta frase, o estudioso Néstor Canclini (1999) mantém uma posição de 
pensamento positiva em relação ao consumo na pós-modernidade. Para ele, o ato de consumir passa a ser uma 
ação social e cultural, ou seja, consome-se aquilo que se defende e acredita, aquilo que te faz sentir-se pleno, 
realizado e representado. Mais que um conjunto de compras impensadas e cheias de capricho, o consumo 
significa, para o autor, libertar-se de fato. Assim, considera-se o consumo democrático porque é o que permite o 
acesso a maneiras mais facilitadoras de vida. É através do consumo que se desenvolvem tecnologias capazes de 
aumentar a expectativa de vida das pessoas, que acabam consumindo mais informações e métodos para se viver 
mais e melhor. Por exemplo, é pelo avanço do consumo e da possibilidade de se pensar e criar novas tecnologias 
que torna-se possível hoje ir a uma farmácia e comprar um remédio. 
39 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e atividades de 
consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.  
40 Idem 21. 
41 Chamado assim pela própria criadora Coco Chanel, o little black dress tornou-se um modelo padrão para 
quase qualquer situação, sofisticada ou não e até hoje é considerado uma peça importante no guarda-roupa 
feminino. O vestido, porém, só ficou popularmente conhecido a partir de 1961, com a estreia do filme 
Bonequinha de Luxo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2015/09/1676833-conheca-
a-historia-do-pretinho-basico-e-outros-icones-de-vestuario-da-moda.shtml>. Acesso em: 27 Setembro, 2016. 
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qualquer afirmação, é possível que a família Kardashian atue como ícone cultural de consumo 

no que se diz respeito à sua aparência, por exemplo. 

Como tem sido visto por todos desde sua ascensão na mídia, as Kardashians não são 

modelos brancas e extremamente magras. Elas tem curvas, que se aproximam bastante as 

mulheres latinas e até mesmo as brasileiras. Além de agradar e influenciar diretamente na 

produção e consumo de moda, essa nova manequim pode representar uma tendência de 

aceitação e valor do próprio corpo42. Valores que apontam números plausíveis de dados de 

venda e comercialização de produtos, mostrando a sua força no consumo e que no futuro 

podem aumentar ainda mais. 

Quando essa relação é construída com sucesso, é até possível que se utilize a marca 

como marcador de espaço e tempo. Como defende Holt (2005), “o produto é, apenas, o 

conduto pelo qual eles (consumidores) podem fruir as histórias transmitidas pela marca”.43 

Por outro lado é importante observar que formada ao longo do tempo através de 

processos externos e inatos, a identidade está sempre incompleta, sempre em 

desenvolvimento. Segundo Stuart Hall (2004),44 a busca pela identidade deve ser realizada 

como uma forma de identificação, que pode alterar-se com o tempo, sendo preenchida a partir 

do exterior do homem. Já defendia Klein (2012),45 “as corporações podem fabricar produtos, 

mas o que os consumidores compram são marcas”. Ou seja, consumidores escolhem e adotam 

determinadas marcas por motivos diferentes. Primeiro, escolhe-se uma marca de preferência a 

partir de como aquela marca transmite a ela certas sensações e como se dá esse processo de 

identificação. Outro motivo seria a representação de um conjunto de sentimentos e estilos que 

a marca detém e que este indivíduo também tem vontade de ter. Ao adotar uma marca 

específica, adota-se também, parte do que ela representa, os estilos e a identidade que ela 

adota. 

 

Cultura de consumo e a Marca Kardashian: O show do eu 

Na tentativa de impulsionar esta cultura de consumo dentro das ideias de Rocha 

(2005) e Silverstone (2011), as marcas vem se apropriando das mais variadas formas de se 

fazer propaganda, como o uso das redes sociais, aplicativos, entre outros. Além do uso das 
                                                
42 Durante a campanha da coleção assinada pela Kim Kardashian para a C&A, por exemplo, ficou evidente que 
as peças foram pensadas na mulher brasileira, como a própria Kim defende, para as suas curvas. Disponível em: 
<http://ffw.com.br/noticias/moda/kim-kardashian-lanca-no-brasil-colecao-em-parceria-com-a-ca-452/>. Acesso 
em: 27 Setembro, 2016. 
43 HOLT, Douglas B. Como as marcas se tornam ícones: Os príncipios do Branding Cultural. São Paulo: Cultrix, 
2005. 
44 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004, p. 12-75. 
45 KLEIN, Naomi. Sem logo. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
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propagandas e meios de comunicação já existentes — como o reality show Keeping Up With 

The Kardashians — e aproximando-se ainda mais do seu público. 

Quando um indivíduo apropria-se46 da mensagem da propaganda e a coloca próximo a 

sua realidade, na tentativa de divulgação de um produto ou ideia, este indivíduo torna a 

mensagem mais realista. Uma coisa é assistir a um comercial lúdico de um perfume francês 

na televisão, realizado por atores que talvez você não reconheça, no intervalo do seu 

programa favorito. Outra coisa é assistir a um vídeo de dez segundos no Snapchat em que a 

sua celebridade favorita cita, mostra e realmente parece fazer uso daquele objeto, neste caso o 

perfume francês. Uma forma de divulgação do produto não exclui ou deixa a outra menos 

importante, mas consegue complementá-la.47 Vivemos em uma sociedade globalizada e pós-

moderna em que o autoral, próximo à realidade é interessante, faz sucesso, chama a atenção e 

principalmente, gera lucro. 

Um exemplo dessa aproximação da propaganda com a realidade vista em Keeping Up 

With The Kardashians é o uso do restaurante Nobu48 como inserção49 no reality show. O 

restaurante japonês considerado um dos mais caros e requintados dos Estados Unidos é 

apresentado em seu comercial institucional como um ambiente para encontros, refeições 

carregadas de requinte, momentos especiais, boa comida, entre outros conceitos do tipo. 

Quando o mesmo restaurante é mostrado em algum episódio do reality show como ponto de 

encontro da família Kardashian, que se reúne nele para um encontro de família ou para a 

comemoração de um aniversário, passa a comprovar que tudo aquilo que é defendido pelo 

restaurante na apresentação da sua imagem é real e de fato possível de se realizar. É alcançar 

não somente o que se espera, o tangível, o prato de comida japonesa, mas também o prazer, a 

celebração e o luxo, neste caso. 

Ao adentrar as redes sociais, as marcas enxergam a possibilidade de se aproximar 

ainda mais do consumidor final, uma relação que vai além da compra e venda de um produto 

fixo, mas na conquista de uma relação pessoal e próxima daqueles que a consomem e por fim, 

a defendem. Utilizando o exemplo deste estudo, a família Kardashian utiliza as mídias sociais 

                                                
46 Segundo Paul Ricoeur (1981), apropriar-se de uma mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo e 
torná-lo próprio. 
47 “Dizer que a apropriação das mensagens da mídia se tornou um meio de autopromoção no mundo moderno 
não é dizer que ele é o único meio (…) Mas não devemos perder de vista o fato de que, num mundo cada vez 
mais bombardeado por produtos das indústrias da mídia, uma nova e maior arena foi criada para o processo de 
autoafirmação. É uma arena livre das limitações espaço-temporais da interação face a face” (THOMPSON, p. 
46, 1998). 
48 Considerado um dos melhores restaurantes japoneses do mundo, a rede de restaurantes Nobu está presente em 
vinte países pelo mundo, concentrando doze — dos trinta restaurantes — nos Estados Unidos. 
49 O reality show Keeping Up With The Kardashians apresenta, durante os episódios, inserção de outros 
restaurantes e lugares frequentados pela família Kardashian no seu dia-a-dia. 
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na propagação dos seus produtos de forma pessoal e próxima, quase amiga do seu público 

final. 

Como defende Semprini (2010), “a evolução pós-moderna leva os indivíduos a 

valorizar os aspectos cada vez mais abstratos, conceituais, virtuais de suas vidas e de sua 

interação com o ambiente”,50 ou seja, na pós-modernidade, o intangível é mais valorizado, e 

consequentemente, mais explorado. Como defende Rocha (2005) sobre consumo “ele é algo 

central na vida cotidiana, ocupando, constantemente (mais do que gostaríamos), nosso 

imaginário. O consumo assume lugar primordial como estruturado dos valores e práticas que 

regulam relações sociais, que constroem identidades e definem mapas culturais”.51  

Com o sucesso do seriado, dos spin-offs52 e o avanço dos produtos da marca 

Kardashian pelo extenso mercado de beleza e estilo de vida, a família viu nas novas 

plataformas sociais um local promissor para investimento e utilização em tempo integral. Se 

consumir é trazer satisfação substitutiva e momentânea e se indivíduos e grupos de indivíduos 

buscam alegria, delírios, segurança e felicidade em bens materiais e prestação de serviços, 

pensa-se na importância de se investir em comunicação para nichos específicos, como o caso 

da marca Kardashian, que mesmo representando uma mesma família, engloba dentro de si 

pessoas e personalidades diferentes, que vem comunicando, produzindo conteúdo e vendendo 

coisas diferentes, para públicos também diferentes, mantendo assim uma unidade segura e 

representativa que o nome “Kardashian” trás. 

Assim, podemos compreender que segundo Lipovetsky (2000), “a sociedade de 

consumo mais libera do que oprime”53, ou seja, a publicidade não consegue obrigar ninguém 

a consumir nada em específico, ela age naquilo que a sociedade previamente deseja. Assim 

como a moda, que para o autor, hoje tem função libertadora. Quando comparado a décadas 

passadas em que determinados produtos e ideologias só podiam ser comercializados e 

compartilhados por uma parcela específica da sociedade, vive-se hoje em uma era mais 

democrática. O individualismo de hoje permite que cada um se vista como deseja, por 

exemplo. 

                                                
50 SEMPRINI, 2010, p. 60. 
51 ROCHA, Everaldo. Culpa e prazer: imagens de consumo na cultura de massa. Revista comunicação, mídia e 
consumo / ESPM, São Paulo, v.2, n.3, mar. 2005. 
52 Termo utilizado para identificar um produto derivado de outro já existente. No caso da família Kardashian, os 
spin-offs são reality shows semelhantes a Keeping Up With The Kardashians, mas com um período de duração 
menor e uma abordagem diferente. Enquanto “Keeping Up” retrata a família de maneira geral, o spin-off 
“Kourtney and Khloé Take Miami” retrata apenas duas das irmãs em um período de férias em Miami. 
53 LIPOVETSKY, Gilles. Sedução, publicidade e pós-modernidade. Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 12, 
junho 2000. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3062/2340>. Acesso em: 04 
abril 2016. 
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Analisando a forma como a família Kardashian inicia seu relacionamento com a mídia 

com um reality show e depois expande toda sua rede de conexões com a mídia permeada por 

produtos lançados por praticamente todos os integrantes da família, e com  presença em todas 

as mídias conectadas na narrativa de cada passo de suas vidas, podemos observar as  

colocações antropóloga Paula Sibilia (2008)54  quando argumenta em sua obra “O Show do 

Eu” a sociedade pós-moderna moldada a partir da individualização, representando o conceito 

de intimidade no âmbito das redes sociais de hoje. Ela discute a possibilidade de seres 

considerados comuns modificarem — através da auto exposição nas mídias sociais — as 

artes, a política e o comércio, de maneira a serem percebidas pelo mundo, tal como vem 

acontecendo com a família e marca Kardashian, exemplo trago neste estudo. 

Trabalhando com os conceitos de “intimidade”, “vida privada” e “realidade”, a autora 

explica a cultura de compartilhamento e visibilidade e defende que esta nova maneira de se 

portar perante as mídias sociais concede as pessoas a tão sonhada categoria de celebridade, ou 

seja, o ser visto e lembrado remete-nos a ideia de ser famoso e, consequentemente, ser 

alguém. Hoje em dia, através da exposição da sua realidade através das mídias sociais apenas 

com um smartphone, por exemplo, permite a busca por esses cinco minutos de fama. 

Ambientes considerados íntimos, como a residência, por exemplo, passam a ser os cenários 

desse espetáculo, em que tudo parece valer a pena. Como no antigo ditado popular em que só 

quem é visto é lembrado, cai sobre os indivíduos a pressão de se reinventarem e 

compartilharem conteúdos de modo em que a sua realidade pareça mais interessante que a do 

outro, consequentemente mais feliz.  

Junto com esse desejo de mostrar-se e ser notado pelo outro, também cresce, na 

mesma proporção, o número de pessoas dispostas a consumir aquele conteúdo que está sendo 

compartilhado. Um exemplo desse crescimento é o avanço dos reality shows. “Cerca de 

novecentas mil pessoas assistiram ao primeiro episódio da primeira temporada de Keeping Up 

With The Kardashians nos Estados Unidos. Um milhão e novecentos mil telespectadores 

acompanharam o último da mesma temporada, no mesmo ano”, segundo reportagem realizada 

pelo New York Times.55 . Daí a ideia compartilhada por boa parcela de indivíduos que creem 

que ser contemporâneo e moderno é ser visto e compartilhado. É necessário que você apareça, 

se explique e se exponha. Sendo assim, os limites do que pode ser mostrado ou escondido se 

                                                
54 SIBILIA, Paula. O show do eu — a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
55 BRODESSER-AKNER, Taffy. Where would the Kardashians be without Kris Jenner. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2015/05/10/magazine/where-would-the-kardashians-be-without-kris-
jenner.html?_r=0>. Acesso em: 01 março, 2016. 
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alargam.56 Quando celebridades ou marcas percebem a possibilidade de propagar suas ideias 

através das mídias sociais compartilháveis, agindo na divulgação de seus produtos, marcas e 

estilos de vida, percebe-se um aumento da popularidade daquilo que está sendo compartilhado 

e divulgado. Pessoas assistem, consomem e comentam. 

 

Considerações finais  

Desde que a matriarca da família Kardashian, Kris Jenner, decidiu sair por completo 

do anonimato, juntamente com o restante da sua família — marido, filhos, genros, noras e 

amigos —, uma série de acontecimentos permitiu que ela e a família alcançassem, através da 

aparição nos principais veículos de comunicação do mundo, uma alta visibilidade, nos cento e 

sessenta países em que o reality show ainda é exibido hoje em dia. Com o intuito de divulgar 

as duas lojas que a família tinha no estado da California, Estados Unidos, o reality show 

surgiu para inserir os negócios da família nos veículos de grande circulação, como a televisão, 

por exemplo, no intuito de aumentar as vendas e tornar as lojas mais conhecidas. 

Conforme o reality show alcançava índices de audiência agradáveis, a família passou a 

assinar mais contratos e idealizar outros produtos, já apresentados e exemplificados durante 

este estudo. Além das temporadas seguintes do reality show,  a família passou a estrelar 

outros programas do segmento, além de se adentrar as novas mídias sociais. Considera-se 

importante, também, o ano de 2009, período em que a rede social Twitter surgiu com maior 

influência. Logo que Kim Kardashian criou o seu perfil na plataforma, ela percebeu ali novas 

maneiras de divulgar, comentar e principalmente, aproximar-se do seu público-alvo. As outras 

personalidades da família seguiram os passos da irmã e passaram a tuitar também. 

No reality show e também nos spin off, os membros da família Kardashian são 

filmados nos mais diversos cenários: dentro de carros, enquanto realizam atividades externas, 

quando praticam atividades físicas, dentro consultórios médicos, em viagens, restaurantes, 

lojas, escritórios e principalmente, dentro das próprias casas. A ideia de abrir as portas de uma 

determinada residência para que alguém adentre também tenta comunicar ao público-alvo 

uma ideia de relacionamento íntimo, próximo e pessoal. Tanto entre a família quanto entre os 

                                                
56 “Trata-se de um verdadeiro festival da vida privada: imagens e relatos que se oferecem sem pudor algum 
diante dos olhares sedentos de todos aqueles que desejarem dar “uma olhada”. A tendência é bem atual e, de 
fato, excede as margens da web para inundar todos os meios de comunicação. Basta pensar no sucesso dos 
reality shows e dos programas de TV que ventilam toda sorte de dramas pessoais, ou no sucesso de vendas das 
revistas de celebridades e mesmo das biografias, tanto no mercado editorial como no cinema” (SIBILIA, Paula. 
O espetáculo do eu, 2009. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/o_espetaculo_do_eu.html>. Acesso em: 26 abril 2016). 
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telespectadores. Quem assiste o reality passa a se enxergar naquelas situações, como se 

também fosse um membro da família. 

Da mesma maneira que os relacionamentos acontecem na vida de pessoas anônimas, 

fora da mídia, não se convida um desconhecido ou alguém indesejado para entrar dentro da 

sua residência, nem sentar-se a sua mesa, por exemplo. Mas, pelo contrário, se convida um 

conhecido, alguém que se preze pela presença, alguém de determinada importância para você. 

E isso também é representado durante os episódios de Keeping Up With The Kardashians. Ao 

abrir as portas da casa, das atividades e do dia-a-dia da família, as Kardashians acabam 

aproximando-se de um grande número de pessoas, ficando mais acessível e próximo para 

comunicar e vender produtos, serviços e principalmente, ideias. 

Um exemplo dessa aproximação das socialites com o seu público-alvo é a criação de 

aplicativos para cada uma das irmãs. As cinco plataformas apresentam conteúdos diferentes, 

mas seguem as mesmas características de estilo e identidade, o que unifica cada um dos apps 

tornando-os parte do todo, no caso, da marca Kardashian. Essas plataformas permitem às 

Kardashians apresentar, principalmente dicas de identidade e estilo de vida. Nessas redes, é 

possível encontrar tutoriais de arrumação de prateleiras, mesa de jantar, decoração, 

ambientação, dieta, exercícios físicos, além de dicas de moda, indicação de lugares para 

visitar, tutoriais para cuidar de filhos, entre outras temáticas. Por exemplo, em eventos e 

feriados nacionais e internacionais, como o Halloween ou o Natal, cada um dos aplicativos 

ganha posts que comentam e dão dicas sobre como se preparar para as festividades, a partir da 

perspectiva de cada irmã e unindo-se a uma identidade maior representada pelos ideais e 

estilos da família Kardashian. 

Essa ideia, por exemplo, indica uma segmentação, afinal, as irmãs tem idades 

diferentes, moram em casas diferentes e por mais fieis à família que sejam, acabam adotando 

atividades e estilos diferente. Portanto, recebem plataformas diferentes que também se 

comunicam para públicos distintos. Mas, claro, sem deixar de lado a identidade principal 

representada pelo nome “Kardashian”. É comercializar o estilo de vida mostrado e divulgado 

pela família impulsionando assim o consumo de objetos e ideias que coordenam a pluralidade 

desses estilos, moldando assim uma identidade característica e representativa para o meio em 

que atuam: a cultura do consumo. Afinal, é através da cultura de consumo que valores são 

mediados e significados muitas vezes abstratos, associados a objetos, serviços e ideias. 

Significados esses que são constantemente compartilhados.  

Através dos modos convencionais de se comunicar com o público, no caso da família 

Kardashian através de um reality show na televisão, primeiramente, a marca conseguiu chegar 
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a cento e sessenta países, o que comprova a influência dos grandes veículos de massa até 

então. Mas, quando os membros da família se associam as redes sociais e começam a idealizar 

produtos e ideias a partir de plataformas mobile esse número se expande, a comunicação 

torna-se mais democrática e mais próxima do receptor. Quando uma marca ou seus 

influenciadores conseguem expressar seus sentimentos através dos estilos de vida adotados 

por elas, ela acaba por influenciar nas decisões do comprador. Afinal, fatores culturais, 

pessoais, sociais, econômicos e psicológicos, inerentes aos estilos de vida, atuam diretamente 

no consumo. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como intenção analisar a representação social do empoderamento feminino na 

publicidade contemporânea brasileira. Assim disserta brevemente acerca da teoria das representações 

sociais proposta por Moscovici (1976) e seus desdobramentos nos estudos de Rocha (2006) e Gastaldo 

(2013), reconhecendo os processos de representações existentes. Percorre o caminho do breve 

histórico do movimento feminista no Brasil e no mundo destacando momentos que marcaram essa 

caminhada e que através delas contribuíram para a equidade de homens e mulheres e outros 

parâmetros de desigualdades existentes entre eles. Também usando do princípio da metodologia da 

análise fílmica proposto por Amount e Marie (2004), o mesmo faz uma análise do vídeo da campanha 

“É PRA MIM!” da marca “quem disse, berenice?”[sic]. Levanta também que a publicidade é um 

sintoma da sociedade, onde são retirados fragmentos da cultura e atual posição social acerca do uso do 

feminino, ou seja, a publicidade reforça conceitos que são de uso do comum da sociedade. Mesmo 

ainda disseminando ideologias do patriarcado acerca da mulher, o estudo releva que em campanhas 

contemporâneas pode ser perceber novas representações emergentes do feminino, que reforça os 

avanços conquistados pela luta feminista e com isso a lenta, porém progressiva transformação do 

pensamento social a respeito da mulher. 

 

Palavras-chave: Empoderamento; Representação Social; Movimento Feminista; Publicidade. 

 

 

Introdução 

O anúncio publicitário emoldura um amplo conjunto de relações sociais, ele destaca 

pessoas, tipos físicos, formas de interação social, de maneira que a publicidade se comporta 

como uma representação dos “ideais de convivência e sociabilidade de uma sociedade”, a que 

Rocha (2006) se refere. O exercício de analisar a publicidade permite perceber que ela carrega 
                                                
57 Mestre em Comunicação – FIC – UFG, docente dos cursos de Publicidade e Propaganda da PUC-Goiás e Uni-
Anhanguera. E-mail: franciellefelipe@gmail.com . 
58 Graduado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário de Goiás, Uni-Anhanguera. E-mail: 
wilsoncsfilho@gmail.com.  
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uma ampla gama de significações, pois através de suas reconstruções do real idealizado, são 

percebidas temáticas do cotidiano que regem uma cultura. Desta maneira, para que seja 

eficaz, a publicidade caminhará no sentido de refletir as atitudes, esperanças e sonhos dos 

consumidores alvo, penetrando na sua forma de pensar e ideologia a fim de gerar uma ponte 

de significação e diálogo entre anunciante e consumidor.  

 Rocha (2006, p. 13) sugere pensar a publicidade em dois planos: (1) enquanto sistema 

de significação, “que permite descortinar um panorama do estilo de vida da sociedade 

contemporânea” e (2) como conjunto de valores que perpassa realidades locais, definindo 

práticas e fazendo com que indivíduos convivam com experiências diferenciadas de 

consumo”. 

 A investigação da narrativa publicitária, a partir da perspectiva das representações 

sociais ali contidas, nos consente percebê-la como um sistema simbólico da 

contemporaneidade. Comporta-se como narrativa capaz de revelar os valores que indicam 

práticas sociais, os significados que o indivíduo atribui a sua existência pelas vias do consumo 

e orientam as formas como este interage com pessoas, ideias e objetos. 

Este exercício permite aprender a ter visão crítica da cultura pós-moderna da imagem, 

exige que se saiba ler de modo crítico essas imagens e desvendar as relações entre elas, os 

textos, as tendências sociais e os produtos da cultura comercial. Kellner (2001) destaca que 

este tipo de leitura da propaganda não só ajuda a resistir à manipulação, mas também mostra 

que uma coisa tão aparentemente inócua quanto a propaganda pode revelar mudanças 

significativas nos modelos e nos modos de identidade. 

 

Representações Sociais e a Mulher 
 No vasto universo de anúncios e representações temos a representação da mulher, que 

por sua vez reforçam alguns papéis que já são usualmente esperados pelo senso comum 

acerca do gênero, ou seja, são consensuais entre as pessoas e seus grupos cotidianamente. Em 

um estudo Goffman (1977) destaca que as imagens da mulher se enquadram em categorias 

como submissa, escondida, criança, brinquedo, engraçada, dócil e feliz, além disso a maioria 

dos anúncios coloca abertamente a divisão hierárquica e tradicional entre os sexos, aonde a 

mulher aparece frequentemente como subalterna. 

 
É claro que a mulher, como de resto as demais representações presentes nos 
anúncios, tem por definição o dever de viabilizar a venda de produtos e 
serviços. Para tanto, é preciso que o mundo dentro dos anúncios mantenha 
diálogo intenso e constante com a sociedade, fazendo uma edição muito 
particular das experiências sociais disponíveis. (ROCHA, 2006, p. 39) 
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 Essa ideologia contida em anúncios e em suas narrativas constitutivas representam 

grande parte do pensamento comum e patriarcal existente, mesmo se tratando de tempos 

contemporâneos onde se há uma zona de quebra de pré-conceitos, conceitos  e um possível 

empoderamento feminino, lembrando que ainda é perceptível o uso da mulher de forma 

incoerente na publicidade, pois a incoerência dos anúncios é o reflexo da sociedade, que a faz 

como suporte para sustentação dessas ideologias machistas presentes nos anúncios, 

representando-a de forma a “coisifica-la”.  

 Como reforça Grillo (2006, p. 99): 
 
Se é a circunstância que nos habitua a usar determinados significados, 
significa que é a ideologia de uma sociedade que nos habituou a ver a figura 
feminina como objeto. E com base no conhecimento e expectativas do 
público as mensagens publicitárias são feitas de forma a conotação e 
denotação que este público espera de tal imagem.  

 
 Muitos esforços têm sido empreendidos para romper paradigmas a respeito da imagem 

da mulher na publicidade, mas o discurso feminista ainda ocupa poucas proporções na 

sociedade e por consequência, nos anúncios.  
  

A ideologia da propaganda é nefasta porque reforça as tendências que 
procuram tornar estática a sociedade – não no sentido de evitar o 
desenvolvimento de novos produtos e a criação de novas oportunidades de 
lazer, mas no de retardar ou impedir a revisão dos princípios básicos da 
ordem social, quer no nível macro (‘democracia’), quer no nível micro 
(papel dos sexos). (VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004, p.227). 
 

 As construções ideológicas existentes durante muito tempo dentro da propaganda 

ilustradas com as representações sociais têm contribuído para a manutenção do pensamento 

patriarcal, mesmo com avanço da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.  

 Pequenas mudanças nas representações femininas em anúncios são observadas, aonde 

a mulher assume novas posições e ganham espaço, fruto da problematização e crítica que a 

luta feminina por igualdade de gênero promoveu. 

 Mesmo com tantos avanços ainda se encontra representada a mulher na publicidade 

como um uma pessoa subalterna que realiza as tarefas domésticas sendo nominada como 

‘mãe’ e ‘dona de casa’, mas logo depois aparecem como objeto sexual que é desejado pelo 

masculino e também modelo de padrão de beleza para o feminino com corpos exuberantes, 

impecáveis e ambos criados e ideologizados a partir da sociedade e ilustrados pelas 

campanhas publicitárias. Veríssimo (2005), aborda sobre o papel da mulher na publicidade:  
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Ao longo da história da publicidade a mulher tem sido associada aos mais 
diversos produtos, mesmo que estes não lhes sejam destinado, como é o caso 
dos produtos para homens. Nestas situações, a mulher acaba por ser ela 
própria um produto, um objeto, já que emerge nas mais diversas poses, 
funcionando como um elemento altamente persuasivo (VERÍSSIMO, 2005, 
p.7). 

 
 O mercado continua fortemente oferecendo uma ampla diversidade de produtos e 

também serve como parâmetro para reforçar as ideologias acerca da mulher que ainda são 

reflexos de uma sociedade baseada no patriarcalismo onde o homem exerce a posição mais 

alta enquanto a mulher aparece as vezes nas posições de subalterna. 

	  
Feminismo e em(poder)amento feminino 

O feminismo é o movimento que luta contra todas as formas de opressão sobre as 

mulheres e a igualdade de direitos, também é um movimento filosófico que aborda aspectos 

da política, economia, família, educação e sociedade em geral. Em uma visão abrangente, 

pode-se dizer que o feminismo objetiva uma sociedade sem hierarquia de gênero: o gênero 

não sendo utilizado para conceder privilégios ou legitimar opressão. 

 
Falar da mulher, em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante 
busca de transformação, falar de tudo o que envolva a condição feminina, 
não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômico, 
social e cultural. É mais do que isso. É assumir a postura incômoda de se 
indignar com o fenômeno histórico em que metade da humanidade se viu 
milenarmente excluída nas diferentes sociedades no decorrer dos tempos. 
(TELES, 1999, p.9) 

 
Academicamente, Pinto (2003) relata a existência de três grandes momentos (ou 

ondas) do feminismo, caracterizadas por lutas, discussões, conquistas e pesquisas 

predominantes em cada período. 

Os primeiros passos surgem depois da Revolução Francesa conforme Cancian (2016), 

onde as mulheres exigiam direitos que antes eram restritos somente aos homens, mas o 

feminismo como movimento organizado, conforme Alves e Alves (2013), teve seu início nos 

Estados Unidos em meados da década de 1960 e logo após expandiu para vários outros países. 

A principal pauta desta primeira onda é a reinvindicação de direito ao voto e vida pública. 

 A segunda onda teve início nos anos 1970 momento de crise da democracia e 

liberdade de expressão em diversos países. No Brasil, além de lutar pela valorização do 

trabalho da mulher, o direito ao prazer, contra a violência sexual, também protestou contra a 

ditadura militar (PINTO, 2003). 

 A terceira onda, a partir da década de 1990, começa a discutir os paradigmas 

estabelecidos nos períodos anteriores e se apresentou como meio para corrigir as falhas e as 
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lacunas deixadas pela fase do movimento que veio antes. “A terceira fase procurou contestar 

as definições essencialistas da feminilidade que se apoiavam especialmente nas experiências 

vividas por mulheres brancas integrantes de uma classe média-alta da sociedade” (JÚNIOR, 

2017). É o feminismo da diferença. 

 Um dos sintomas do feminismo de terceira onda é o crescente questionamento de 

como a luta por igualdade de gênero pode operar de maneira efetiva na mudança da realidade. 

É neste contexto que a palavra “empoderamento” passa a ser utilizada de maneira crescente. 

 Nos últimos anos, notadamente a partir de 2013, conforme atesta o Google Trends 

(NEXO, 2017) a busca na internet e utilização do termo “empoderamento” aumenta de 

maneira expressiva. Esta parece ser a “palavra da vez”, tornando-se comum tanto no discurso 

acadêmico, quanto de órgãos governamentais, não-governamentais e na publicidade, para 

referir-se ao movimento feminista, às questões de gênero e desenvolvimento feminino. 

RAI (2002, p. 134) coloca que no âmbito do movimento feminista, têm-se usado o 

termo empoderamento em preferência a poder por muitas razões, destacando-se, dentre elas: 

a) o maior foco nos oprimidos, ao invés de nos opressores; b) a ênfase em “poder para” ao 

invés de começar com “poder sobre”; e, portanto, sua insistência no “poder como algo que 

capacita, como competência no lugar de dominação”. 

 
Empoderamento, enquanto categoria, perpassa noções de democracia, 
direitos humanos e participação, mas não se limita a estas. É mais do que 
trabalhar em nível conceitual, envolve o agir, implicando processos de 
reflexão sobre a ação, visando a uma tomada de consciência a respeito de 
fatores de diferentes ordens – econômica política e cultural – que conformam 
a realidade, incidindo sobre o sujeito. Neste sentido, um processo de 
empoderamento eficaz necessita envolver tanto dimensões individuais 
quanto coletivas. (BARQUERO, 2012, p. 184). 

 
Nesta perspectiva, empoderar envolve tomada de consciência, percepção por parte das 

mulheres de que existe uma ideologia que legitima a dominação masculina e perpetua a 

opressão. “O processo de empoderamento, portanto, tem que ser desencadeado por fatores ou 

forças induzidas externamente. As mulheres têm que ser convencidas, ou se convencer do seu 

direito à igualdade, dignidade e justiça”. (SARDENBERG, 2009, p. 8) 

Um destaque relevante do tipo de ação que tem sido empregada neste sentido foi  a 

divulgação em 2010 por parte da ONU (Organização das Nações Unidas) os “Princípios de 

Empoderamento das Mulheres”59. As diretrizes tratam de considerações direcionadas à 

                                                
59ONU. Princípios de Empoderamento da Mulher. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/ Acesso em: 27 de out. 
de 2016. 
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comunidade empresarial para a prática da equidade de gênero e empoderamento das mulheres 

em seus negócios assim associando valores e práticas para o seu exercício.  

 Este tipo de discussão tem ganhado visibilidade, norteado ações que questionam 

abusos, violências e ações opressoras direcionadas às mulheres. Nos últimos anos ganha 

contornos “pop” ao serem incorporados também por celebridades da música e cinema norte-

americanos em seus discursos e práticas, tais como o show da artista Beyoncé no prêmio VMA 

(Video Music Awards)60 em 2014, onde na abertura a artista aparece do lado da palavra 

feminist projetado ao fundo do palco. Outro exemplo é o da atriz Viola Davis que na 67ª 

edição do Emmy Primetime Awards (2015), se tornou a primeira mulher negra a ganhar um 

Emmy na categoria dramática por sua atuação na série How to Get Away With Murder61. Em 

seu discurso aborda questões sobre preconceito e subalternidade da mulher negra em 

Hollywood. Em 2016 é a vez da cantora Lady Gaga na 88˚ edição do prêmio Oscar, onde a 

cantora em sua música Til It Happens To You (Até que isso aconteça com você) aborda 

questões de violência e abuso sexual contra a mulher. 

 Tais ações ganharam exposição midiática instantânea, tomaram a internet e as redes 

sociais, tornando-se pauta das discussões, culminando num momento que em 2016 foi 

denominado “Primavera das Mulheres” por diversos veículos noticiosos brasileiros, em 

especial as revistas Época62, Carta Capital63 e os jornais Huffpost64 e El País65. 

	  
Análise do filme publicitário da campanha “É pra mim!” 
 A fim de observar como a publicidade incorpora o discurso social vigente, no que 

tange à pauta feminista e o conceito de empoderamento feminino, foi selecionado o vídeo da 

campanha “É PRA MIM!” divulgado pela companhia de cosméticos “quem disse, berenice?” 

[sic], veiculado no segundo semestre de 2015. O filme aborda em síntese a libertação da 

mulher dos estereótipos e proibições impostas cotidianamente, como o uso de minissaia, 

batom vermelho, cabelo curto entre outras coisas.  

                                                
60 FORUM. “Beyoncé Brilha no VMA e exalta feminismo”. Revista Fórum: São Paulo, 2014. 
http://www.revistaforum.com.br/2014/08/25/beyonce-brilha-vma-e-exalta-feminismo/ Acesso em: 22 de out. de 
2016. 
61 Série Americana que ao traduzir significa (Como se safar de um assassinato). 
62EPOCA. “Primavera das Mulheres”. In: Revista Época, 2015. Disponível em:  
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mulheres.html . Acesso em: 10 de set. de 2017. 
63 JEAN WILLYS. “A primavera é das mulheres”. In: Revista Carta Capital, 2015. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-primavera-e-das-mulheres-8802.html . Acesso em: 10 de set. de 
2017. 
64 HUFFPOST. “Primavera das mulheres”. In: Huffpost Brasil, 2015.  Disponível em: 
http://www.huffpostbrasil.com/news/primavera-das-mulheres/ . Acesso em: 10 de set. de 2017. 
65 ELPAIS. “Primavera das mulheres”. In: El Pais, 2015. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html . Acesso em: 10 de set. de 2017. 
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Para análise do filme foi utilizada a metodologia de análise fílmica proposta por 

Aumont e Marie (2004). A análise fílmica é feita com a decomposição do filme e em seguida 

retirar fragmentos importantes do mesmo para a análise, deste modo associa-se estabelecendo 

relações dos fragmentos selecionados. 	  

 Para realização da decomposição e relacionar elementos isolados e interpretá-los, são 

necessários alguns instrumentos da análise, conforme é classificado por Amount e Marie 

(2004), como Instrumentos Descritivos, Citacionais e Documentais, os quais são detalhados 

abaixo: 

a) Instrumentos Descritivos: Decomposição plano a plano, Segmentação, Descrição de 

imagens no filme, Quadros, Gráficos e esquemas, 

b) Instrumentos Citacionais: Excerto do filme, Fotograma. 

c) Instrumentos Documentais: Elementos anteriores à difusão do filme e elementos 

posteriores à difusão. 
 

O filme “É PRA MIM!” tem duração de 1 minuto e 6 segundos. Começa abordando o 

tema, com a projeção da frase “a vida das mulheres tem ‘não’ demais” em uma parede. A 

projeção na parede com o tema da campanha está em Plano Geral com Zoom In dando ênfase 

ao assunto que será abordado, juntamente com uma trilha sonora, com ruídos de bateria, 

teclado e trompetes. As cores em dégradé chamam atenção do espectador para o assunto.  

 

Figura 1: A vida das mulheres tem não demais - Introdução do vídeo 

  
 Em continuação o vídeo traz uma mulher negra de cabelo afro e junto dela há a 

projeção na parede da frase “batom vermelho não é pra mim”. Em plano americano a mulher 
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representada vai até a frase e risca o “não” da sentença, fazendo com que a leitura passe a ser 

“batom vermelho é pra mim”. 

 Na obra “Beleza do Século”, Faux (2000) evidencia que é só no início do século XX 

que o pensamento moderno acerca do uso de maquiagem começa a se delinear. Destaca-se 

aqui o uso que as sufragistas faziam do batom vermelho forte como símbolo da emancipação 

feminina, chocando conservadores do sexo masculino. A conotação negativa que as 

autoridades repressoras masculinas deram ao batom durante boa parte da história fez com que 

esse item de maquiagem fosse o símbolo adequado da campanha a favor igualdade de gênero 

e liberação feminina. 

 Neste contexto sócio-histórico possibilitar a uma mulher negra, periférica e portanto 

subalterna em nossa sociedade, afirmar-se empoderada e decidir usar o referido cosmético 

traz significados profundos, característicos da pauta feminista da terceira onda, do feminismo 

da diversidade. 

 

	  
Figura 2: Mulher risca o não da frase “batom vermelho não é pra mim” 

 

 Na próxima sequência, vê-se uma mulher branca de cabelo curto. A mesma 

posicionada em Primeiro Plano (PP), ela vai até a projeção da parede onde está a frase “cabelo 

curtinho não é pra mim” e assim risca a palavra não, que fica modificada “cabelo curto é pra 

mim”.  
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Figura 3: Cabelo curtinho não é pra mim 
	   	  

 Os cabelos longos, atributo historicamente ligado à figura feminina, atributo de 

sedução, quando questionado põe em destaque mais uma faceta da luta feminista, o 

questionamento do que é ser mulher e os estereótipos da beleza feminina para agradar ao 

olhar masculino e não para satisfação pessoal. 

 Na próxima sequência, outra mulher de cabelos brancos e marcas de expressão em 

volta dos olhos e rosto, ganha a cena. O olhar da senhora parece em plano detalhe, com 

câmera fixa. 

 

 
Figura 4: Mulher com linhas de expressão e cabelos brancos 

 

 Na mesma sequência a mulher se aproxima da projeção do muro que contém a frase 

“maquiagem não é pra mim”, e mais uma vez a palavra “não” é riscada, o que a modifica para 

“maquiagem é pra mim”. Em seguida, com vários cortes em plano detalhe, alternando com 
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takes da mulher referida utilizando maquiagem em plano geral, ao lado da projeção rabiscada. 

Ela faz movimentos de dança que denotam liberdade de usar maquiagem e sobretudo, estar à 

vontade com o envelhecimento e a própria idade.  

 O estereótipo colocado em questão deixa claro que o empoderamento feminino não se 

restringe a um grupo específico de mulheres, abrange todas as mulheres com idades, raças e 

traz benefícios a indivíduos de todas as gerações que se permitem questionar a ideologia 

opressora vigente, neste caso em especial, os padrões opressores de beleza infringidos 

secularmente às mulheres e a representação da “velhice invisibilizada socialmente” 

(GOLDENBERG, 2016). 

 Na sequência posterior, vê-se a frase “ser chefe não é pra mim” projetada na parede 

onde uma mulher de blazer amarelo, cabelo preso e salto alto, em uma apresentação pessoal 

típica de uma mulher de negócios, caminha de costas para a câmera em direção à projeção a 

fim de rabiscar a palavra não.  

 Nessa abordagem fica explícito a não aceitação do pensamento que ainda permeia o 

senso comum de que a mulher não tem competências para exercer funções de chefia, bem 

como as lutas travadas por igualdade no exercício de suas funções profissionais.  

 

	  
Figura 5: Ser chefe não é pra mim 

 

 Na próxima sequência, em plano geral outra mulher negra de minissaia laranja, cabelo 

em forma de coque vai até a projeção na parede com a intenção de rabiscar a palavra não da 

frase “minissaia não é pra mim”, um exercício que foi feito nas menções anteriores desta 

análise. Após riscada a palavra não, feito em plano detalhe com corte rápido, corta para plano 

médio da mesma sentada próxima à projeção na parede. 
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Figura 6: Minissaia não é pra mim. 

 

 Após encarar a câmera, novamente a mulher representada neste frame faz passos de 

dança que balançam sua minissaia e reforçam a ideia de mulher empoderada pela escolha 

desta peça de vestuário.  

A liberdade no uso desta vestimenta evoca a pauta da “cultura do estupro” que volta às 

discussões nas redes sociais brasileiras após o episódio do estupro coletivo de uma 

adolescente no Rio de Janeiro – RJ em janeiro de 201666 protagonizado por trinta e três 

homens, que foi filmado e divulgado pelos seus abusadores nas redes sociais. Durante o 

período, houve um intenso embate aonde diversas pessoas, incluindo a polícia militar do RJ, 

culpava a vítima pelo ocorrido.  

A culpabilização da vítima por atos de violência e abuso faz parte do discurso da 

cultura do estupro, termo cunhado na década de 1970 por feministas americanas, “utilizado 

para descrever um ambiente no qual o estupro é predominante e no qual a violência sexual 

contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular” (GALILEU, 2016). O 

silenciamento e a culpabilização das vítimas por estarem por exemplo, usando roupas 

inadequadas, como a minissaia ou tendo comportamentos ditos inapropriados para uma 

mulher, são alguns dos principais artifícios da cultura do estupro que justifica a ocorrência 

com base no comportamento da vítima, o que socialmente inocenta o responsável pelo ato e 

invisibiliza a violência. 

                                                
66 GALILEU. “6 coisas que você precisa entender sobre cultura do estupro”. In: Revista Galileu, 2016. 
Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-que-voce-precisa-entender-
sobre-cultura-do-estupro.html Acesso em: 10 de set. de 2017. 
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Na última sequência do filme, vê-se uma mulher de cabelo azul, branca e gorda. Ela 

surge em primeiro plano de costas para a câmera, o que chama a atenção do expectador para 

sua ação. A mesma está também rabiscando a palavra não da frase (camisinha não é pra mim) 

que foi projetada na parede. Com um corte seco, mostra-se em plano detalhe as mãos da 

mulher com esmalte preto nas unhas e pondo em destaque preservativos masculinos. 

Nesse breve momento os planos e imagens detalhados disseminam a concepção de que 

a mulher empoderada pelo feminismo tem controle sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade e 

prazer sexual, assuntos que antes eram silenciados. É interessante observar a escolha de uma 

mulher gorda, fora dos padrões de beleza que definem o corpo socialmente aceito, 

sexualmente excitante e digno de receber/dar prazer. 

 

	  
Figura 7: Comprar camisinha não é pra mim 

 

Considerações finais 

Após realizada a análise fílmica da campanha publicitária “É PRA MIM!” observa-se 

que a representação feminina referida se assemelha ao processo de “objetivação” levantado 

por Moscovici (1976) comentado por Santos; Almeida (2005) e Alvez-Mazotti (2008) sob a 

perspectiva da Teoria das Representações Sociais. No processo de “objetivação”, o processo 

de tornar familiar um objeto desconhecido (a mulher empoderada), que se transforma em um 

conceito em imagem ou núcleo figurativo, torna a imagem mais próxima do senso comum.  

Apesar da presença do pensamento patriarcal sobre o objeto (a mulher) na publicidade, 

a representação construída no filme publicitário já não causa tamanho estranhamento ao ser 

veiculada em dispositivos sócio-midiáticos na sociedade, pois o movimento feminista abriu 

caminhos para mudança e novas possibilidades para mulher na sociedade. 
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 A marca de cosméticos usa da fuga de estereótipos (clichês) como um recurso criativo 

em sua campanha, aproveita-se da discussão aquecida pelo fenômeno da “Primavera das 

Mulheres” a fim de vender o produto que anuncia, criando uma ponte de significação com seu 

target. Mas só questiona os estereótipos, porque os elementos estão intrínsecos à vida social e 

ao universo psicológico de suas consumidoras. 

 Em seu exercício de informar e vender, faz uso do senso comum do público a que se 

direciona, disseminando conceitos que já são aceitos socialmente. Este mecanismo de ação 

nos leva a concluir que a publicidade pode ser analisada enquanto sintoma da sociedade, se 

analisada na perspectiva das representações sociais. 

 Ao analisar campanhas publicitárias que representam as mulheres e se direcionam a 

elas, é percebido que há uma mudança significativa e gradual da presença do feminino em 

toda a execução e narrativa. Com os avanços sócio-históricos que contribuem para a equidade 

de direitos e participação da mulher na sociedade, notamos a inclusão lenta, porém 

progressiva, dos valores do movimento feminista na sociedade: respeito, preocupação e 

empoderamento da mulher pelas próprias mulheres. 

 Retomando a problematização desta pesquisa, foi levantado como a publicidade 

representa o empoderamento feminino e isso foi exemplificado ao retirar fragmentos da 

campanha “É PRA MIM!” da marca de cosméticos, Quem Disse, Berenice?[sic]. Nos mostra 

que mudanças sociais ocorreram e começaram a ser elaboradas pelo mercado publicitário e 

pela mídia. Isso não quer dizer que se aplica a toda a sociedade, tendo em vista que em geral, 

há uma dificuldade de aceitação e adesão de todos os princípios que o feminismo aborda, o 

que é aceitável, pois toda e qualquer mudança requer tempo até se enraizar no pensamento 

coletivo do senso comum. 

 A publicidade aqui demonstra o enunciado pela Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici, que se utiliza do senso comum e carrega consigo valores culturais, representações 

da sociedade e da mulher, no qual tem papel essencial na naturalização de condutas, modos de 

vida, relações de poder e outros parâmetros que são vividos no cotidiano social.  
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O estupro em #OsDiasEramAssim: memórias da violência no Twitter  
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Resumo 
Ao refletirmos acerca do Twitter, tende-se a destacar suas questões de efemeridade, sobretudo no que 
diz respeito ao seu fluxo de comunicação. Entretanto, o que buscamos neste trabalho é traçar uma 
relação de perenidade entre memória, narrativas seriadas ficcionais e o Twitter. O corpus de análise 
serão as postagens filtradas do Twitter a partir da hashtag “#OsDiasEramAssim” e também da palavra 
“estupro”, pois o que buscamos em nosso trabalho é compreender quais as memórias e significações 
dessa violência, a partir da série Os Dias Eram Assim da Rede Globo (2017) e sua reverberação de 
sentido no Twitter. A análise parte do entendimento de que as redes são estruturas sociais de caráter 
coletivo (Castells, 1999), o que vai ao encontro com os aspectos de memória destacados por Nora 
(1993), que fala da relação entre coletividade e memória e de sua natureza grupal e viva. Para tal, 
compreendemos a hashtag como extensão lúdica e memorial da narrativa (Fechine, 2011), o que nos 
permite refletir acerca da memória e sua relação com as redes informacionais e as narrativas de ficção. 
Entendendo que as narrativas ficcionais balizam o imaginário social (Maffesoli, 2001) e a cultura da 
sociedade, traçando ao longo da história aspectos de identidade e identificação.  
 
Palavras-chave: Estupro; Memória; Narrativa; Televisão; Twitter.  
 

INTRODUÇÃO 

 “Novela das onze, Os Dias Eram Assim, tem tentativa de estupro, tortura e farsa 

contra mocinhos”, essa é a manchete do site TV em Foco 68 ao anunciar a estreia da super 

série - Os Dias Eram Assim, da Rede Globo (2017). Podemos observar como o estupro é 

colocado como um tema central da narrativa, se equiparando, vide a manchete, até mesmo a 

recorrente “farsa contra mocinhos” presente na maioria das narrativas ficcionais clássicas e 

também modernas. É a partir desse cenário que nos propomos a analisar as significações de 

sentido encontradas no Twitter acerca das cenas de estupro que foram exibidas em Os Dias 

Eram Assim. Como mecanismo de coleta, utilizaremos a própria “busca avançada” do Twitter, 

que permite a filtragem de conteúdo a partir de palavras-chave. Para nortear nosso trabalho, as 

palavras buscadas foram “estupro” e a hashtag da super série “#OsDiasEramAssim”. Nossa 

análise será voltada para os tweets selecionados pela aba Em Destaque, ou seja, aqueles que 

tiveram maior engajamento na rede social digital - Twitter.  

                                                
67 Bolsista Capes e Mestranda da Linha de Mídia e Cultura do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
FIC/UFG; Professora Doutora da Faculdade de Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás.  
68 http://www.otvfoco.com.br/ 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 52 

As narrativas são autoexames. Ao falar, escrever, assistir e opinar projetamos diversos 

segmentos da nossa memória e identidade. Portanto, a partir da articulação entre “estupro” e 

Os Dias Eram Assim (narrativa) propomos um diálogo entre narrativa audiovisual, produção 

de sentido e convergência. Diante da excitação coletiva causada pela violência (estupro), 

estudaremos o reflexo disso nas interações entre a audiência nas redes sociais digitais, com 

foco no Twitter. As narrativas seriadas ficcionais têm assumido o papel de arte “engajada”, 

assim como as redes sociais digitais têm sido um campo emergente de experiências estéticas e 

discussão de temas polêmicos (tabus) da sociedade. Dessa forma, entenderemos o caráter 

social que cada “tweet” carrega e quais o desdobramentos narrativos da série na Internet a 

partir da sua veiculação na TV.  

 

SISTEMATIZAÇÕES DO ESTUPRO  

O estupro pode ser estudado a partir de diversas áreas do conhecimento. Entre elas as 

Humanidades, Sociologia, Biologia, Psicanálise, dentre outras. Como buscamos uma reflexão 

do tema a partir da Comunicação, faremos uma breve discussão do tema a partir de órgãos 

como o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que faz uma leitura baseada nas 

ciências sociais aplicadas e busca entender as fases do estupro a partir de dados numéricos 

agregados às reflexões de pesquisadores e pesquisadoras que pensam essa violência dentro do 

próprio Instituto.  

“A violência de gênero é um reflexo direto da ideologia patriarcal, que demarca 

explicitamente os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres” (CERQUEIRA , 

COELHO, 2014, p. 2). Quando falamos de estupro, estamos tratando diretamente de relações 

de poder. Aqui, debruçaremos nossa análise a violência sofrida por mulheres, mas destacamos 

que o estupro não é uma “exclusividade” do gênero feminino. Sabemos que crianças, de 

ambos os sexos, homens, idosos e qualquer outro ser humano está sujeito à esse tipo de 

agressão física e psicológica, porém o estupro narrado na série - Os Dias Eram Assim, é 

sofrido por uma mulher, o que nos exige o afunilamento da temática ao recorte feminino. 

A violência contra a mulher é histórica, vide que nosso próprio Código Civil (1916) 

colocava o homem como provedor da família e a mulher como um mero adorno familiar, 

visto que seu gênero (feminino) supostamente determinava a sua incapacidade. Até os anos 

1970, um homem poderia alegar judicialmente que estava salvando sua “honra”, assassinando 

ou cometendo qualquer outro tipo de violência/crime contra uma mulher, que supostamente 

estaria lhe traindo. Esses amparos previstos em lei foram a base das primeiras lutas 
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feministas, no fim dos anos 70 (1979), que culminaram em mudanças significativas pelo 

menos em termos éticos e legislativos. 

 
Conforme documentado na literatura, existem graves consequências do 
estupro, de curto e longo prazo, que se estendem no campo físico, 
psicológico e econômico. Além de lesões que a vítima pode sofrer nos 
órgãos genitais (principalmente nos casos envolvendo crianças), quando há o 
emprego de violência física, muitas vezes ocorrem também contusões e 
fraturas que, no limite, podem levar ao óbito da vítima. O estupro pode gerar 
gravidez indesejada e levar a vítima a contrair doenças sexualmente 
transmissíveis (DST). (CERQUEIRA; COELHO, 2014. p.3) 

 

Ao falar de relações de gênero, é importante ressaltar que a categoria “mulheres” traz 

em si problemáticas particulares e bem diferentes dos demais sujeitos. Qualquer abordagem 

teórica e interpretativa de temáticas femininas e feministas traz uma ótica histórico-discursiva 

do que é ser mulher, sobretudo em nossa sociedade. Pacheco (2013) indica que o conceito de 

gênero se dá nas relações sociais, sobretudo nas diferenças. Ainda que busquemos um cenário 

de igualdade, é necessário entender os contextos de identidades que são pré-fixadas pelas 

relações de poder. Dessa forma:  

 

Daí porque gênero não é sinônimo de “mulheres”. Nem o relacional que uma 
perspectiva de gênero pede se resolveria apenas no simples acréscimo, 
homens e mulheres. Mesmo porque, a perspectiva relacional é intrínseca ao 
conceito de gênero e não está na dependência de recortes empíricos. Quero 
dizer que, mesmo recortando-se empiricamente apenas mulheres (ou 
homens, ou mídia, ou qualquer outro recorte) a interpretação poderá fazer-se 
sob a perspectiva de gênero. (KOFES, 1993, p. 06) 

 

Diante disso, compreendemos a razão de alguns dados divulgados pelo IPEA (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada), estarem relacionados às práticas masculinas de vida, que 

acabam por refletir os números da violência sexual contra mulheres. O uso abusivo de álcool, 

os postos de trabalho, as circunstâncias de abordagem e até mesmo os dias da semana, são 

algumas das variáveis apontadas na “Nota Técnica – Estupro no Brasil: uma radiografia 

segundo os dados da Saúde” (2014). Dessa forma, entendemos porque Pacheco (2013) e 

Kofes (1993) colocam gênero e mulher como categorias relacionais e não excludentes. A 

materialidade sexual se dá nas relações, ou de fato seriam apenas marcas de nosso imaginário. 

Daí a complexidade em entender o estupro como cultura e suas interseccionalidades com 

outros marcadores sociais, como as narrativas ficcionais, por exemplo.  
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NARRATIVAS E SUAS SENSIBILIDADES 

A narrativa da televisão é cada vez mais sensível, observamos um resgate do caráter 

teatral nos roteiros das telenovelas, onde a experiência física tornar-se parte essencial do 

processo. Entretanto, existe um deslocamento do conceito do que é físico, já que essa 

comunicação é mediada. Considerando as ciências exatas, o conceito de “físico” abarca a 

dinâmica entre matéria e energia como variáveis que produzem interação. É neste produto – a 

interação, que ancoramos nosso estudo que busca as sensibilidades de uma violência, a partir 

do consumo em segunda tela (articulação entre TV e Internet). Interação é sentido e é a partir 

disso que compreendemos as narrativas do audiovisual como palco de sensibilidades.  

Segundo Pallotini (2012), as ficções televisivas latino-americanas possuem um 

realismo absurdo. Essa peculiaridade aproxima sensivelmente o público da narrativa da 

telenovela, fazendo com que ele se sinta parte da mesma. Dessa forma, temos em uma 

característica histórico-social, um trunfo das narrativas seriadas ficcionais brasileiras, que é o 

de cada vez mais aproximar-se do “real”, pautando questões sociais e morais da nossa 

sociedade. A mistura entre magia, realismo, temperamentos e paixões encontrada nas tramas e 

subtramas da ficção são estendidas para outros meios, como por exemplo, a Internet. 

Trazendo conteúdos reformatados, informativos e de opinião para as redes sociais digitais 

concomitante à exibição da narrativa na televisão.  

As narrativas audiovisuais contemporâneas estão cada vez mais imersivas. A busca é 

por uma comunicação que seja assimilada como natural e que não apresente uma marcação 

ritualística de consumo tão forte, como era no passado. Sentar, contemplar e assistir 

passivamente não são mais os principais objetivos tanto dos produtores de conteúdo, quanto 

dos espectadores. A dinâmica cultural na contemporaneidade é a do movimento, que faz as 

narrativas ficcionais irem além do entretenimento. A telenovela busca entreter, não só no 

sentido de diversão, mas também como entretenimento que fomenta memória e identidade. 

As narrativas seriadas ficcionais são textos repletos de intenções, onde enunciação, 

enunciado e conteúdo aliam-se às categorias estéticas comunicando e silenciando a serviço de 

estratégias de consumo, audiência e até mesmo facetas históricas. Quando uma telenovela69 

aborda algo tão intrínseco e crucial para o entendimento das nossas relações sociais como o 

“estupro”, o que estamos publicizando de fato, é um aspecto cultural e violento de nossa 

estrutura social. Dessa forma, compreendemos como o conceito de cultura tem um impacto 

praticamente totalizante ao refletirmos sobre o que seria o “homem”. Na interpretação das 

                                                
69 Aqui, por termos estruturais consideramos Os Dias Eram Assim como uma telenovela, mesmo a Rede Globo 
colocando-a como uma “super série”.  
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culturas proposta por Geertz (1973) entendemos como o protagonismo dos estudos 

antropológicos e culturais é uma importante demarcação na história da ciência, visto que: 

 
A ascensão de uma concepção científica da cultura significava, ou pelo menos 
estava ligada à derrubada da visão da natureza humana dominante no iluminismo 
(...) A perspectiva iluminista do homem era, naturalmente, a de que ele constituía 
uma só peça com a natureza e partilhava da uniformidade geral de composição que 
a ciência natural havia descoberto sob o incitamento de Bacon e a orientação de 
Newton. Resumindo, há uma natureza humana tão regularmente organizada, tão 
perfeitamente invariante e tão maravilhosamente simples como o universo de 
Newton. Algumas de suas leis talvez sejam diferentes, mas existem leis; parte da 
sua imutabilidade talvez seja obscurecida pelas armadilhas da moda local, mas ela 
é imutável. (GEERTZ, 1973, p.46) 

 

Entendendo Geertz (1973) quando o mesmo diz que a cultura é pública porque o 

significado também é, colocamos em debate a problematização do real. Quando falamos em 

visualidades (narrativas audiovisuais), devemos considerar a existência de uma antropologia 

visual, portanto “ver” não se resume apenas ao sentido da visão, mas trata-se também de 

questões de aprendizagem e exercício. Assistir à uma telenovela é uma negociação constante, 

onde estamos o tempo todo colocando em disputa nossos sentidos documentais e ficcionais. A 

ficção não é sinônimo de mentira, muito pelo contrário, ela é capaz de acionar nossas 

reflexões morais e de comportamento, fazendo com que a linguagem alcance as mais 

profundas camadas de sensibilidade e entendimento do real. Dessa forma, quando analisamos 

a produção de sentido do “estupro” articulado à sua dramatização em “Os Dias Eram Assim”, 

estamos falando de cultura, memória e coletividade, pois as facetas dessa violência só se 

tornarão novas narrativas (postagens no Twitter), pela existência de uma negociação de 

significações e significados.  

 

ARTICULANDO TV, INTERNET E MEMÓRIA  

Sobretudo na América Latina, a mestiçagem é um fator crucial para o entendimento da 

comunicação em um cenário de globalização de convergência. Barbero (2009) atenta para o 

fato de que os meios estão sendo reinventados, visto as perceptíveis mudanças estruturais da 

televisão com o advento da Internet. Para o autor, há uma intensa interação e contaminação 

entre os meios que desestabilizam seus próprios discursos e criam o que ele tem nomeado de 

“as formas mestiças da comunicação”. Enquanto campo, a telenovela foi reinterpretada por 

Barbero, visto que, ele é um dos pioneiros no entendimento de que o receptor não é passivo 

diante de uma narrativa. É preciso atribuir valor à figura do sujeito para entender e fazer uma 
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ciência verdadeiramente comunicacional. De maneira curta e popular, Barbero (2009) inova 

em sua reflexão: “o sujeito da comunicação não é o meio, mas a relação”. 

A telenovela publiciza a característica mutável do homem, que advém de sua natureza 

cultural. No entanto, apesar das diversas rupturas, temos uma constante hibridização entre 

passado e inovação nas narrativas ficcionais seriadas. Todo “muro” derrubado deixa suas 

marcas de sentido e território, assim também é a narrativa da telenovela, que evolui, atualiza-

se, mas mantém com vigor as matrizes culturais nas quais se ancora – o Melodrama e o 

Folhetim (PALLOTINI, 2012). Os avanços nas telenovelas não estão necessariamente em 

suas temáticas, mas sim na linguagem desenvolvidas por elas. Esta linguagem não é 

necessariamente verbal, mas integra também os recursos utilizados para contar determinada 

história e ainda seus usos e articulações. As interações cognitivas fazem parte da evolução 

antropológica. De fato, nem todo ser humano é um consumidor de telenovela, porém o modo 

de pensar melodramático, popularizado por essas narrativas, é vigente em praticamente todo o 

mundo ocidental, o que interfere diretamente nas relações sociais desses espaços. 

Dessa forma, quando falamos em redes, tratamos das relações entre indivíduos. Para 

Castells (1999) as redes são formas de engenharia social e já existiam antes mesmo da rede 

mundial de computadores (a Internet). Sobretudo as reflexões da modernidade, como aponta 

Maffesoli (2001), busca-se um caráter individualista das redes. Porém, até mesmo o 

isolamento na contemporaneidade tem um caráter coletivo, visto que, valores, interesses, 

afinidades e projeções individuais estão sempre articulados às características grupais. Assim, 

tanto as redes, quanto a memória estão em constante evolução e aperfeiçoamento. Como 

propõe Nora (1993), a memória é carregada pela coletividade e pela vivência dos grupos. De 

modo que, entendemos em nossa reflexão a telenovela (Os Dias Eram Assim) e o Twitter (a 

partir das hashtags e palavras-chave) como lugares de memória dos sentidos do “estupro” em 

um recorte de nossa vivência humana. É possível portanto, compreender tanto as narrativas 

ficcionais, como as redes sociais digitais expoentes arquivistas de uma época fortemente 

marcada pela memória.  

 
Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a 
nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente 
produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação 
de que se dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida 
em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a 
acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, 
discursivos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez mais 
prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que tribunal da história.  
(NORA, 1993, p. 15)  
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Trazendo a memória para uma discussão que integra cibercultura e narrativas seriadas 

ficcionais, analisamos as hashtags para além de um mecanismo de busca do Twitter. Fechine 

(2011) categoriza o uso das hashtags como uma extensão lúdica da narrativa ficcional. Esses 

conteúdos encontram-se dentro das estratégias de expansão, que são aquelas que alargam o 

entendimento do espectador diante do universo ficcional. Portanto, analisar a hashtag 

“#OsDiasEramAssim” já se configura como um recorte histórico dessa narrativa em um 

cenário convergente, digital e memorial. Os conteúdos de extensão lúdica visam manter um 

vínculo identitário entre a narrativa e seus espectadores. No caso do uso da hashtag, estamos 

diante de uma extensão vivencial que em sua maioria avalia o conhecimento do público 

perante a trama e envolve o consumidor através da cultura participativa. Formando em torno 

da história uma comunidade de interesse e memória. Nesse sentido, atrelando essa análise a 

palavra “estupro”, estamos diante de uma comunidade que produziu sentidos diversos, acerca 

dessa violência articulando cultura, identidade, memória e narrativa.  

A materialização da memória (NORA, 1993) está em rede e suas significações 

culturais vivem uma espécie de jogo de ressignificação constante. O indivíduo está em rede 

em uma dialética entre o individual e o coletivo. Habitamos a sociedade da linguagem, que é 

em sua totalidade cultural. Assim, a cultura é maior via de interatividade, pois é a partir dela 

que os conteúdos simbólicos tornam-se significações e práticas socioculturais. Os veículos de 

comunicação, as redes sociais digitais e as narrativas ficcionais são lugares de escoamento e 

agrupamento de memórias. A comunicação envolve produção, transmissão e recepção, sendo 

que entender seus desdobramentos de forma a isolar uma dessas fases é comprometer sua 

perspectiva de significação social. 

 

O UNIVERSO FICCIONAL DE OS DIAS ERAM ASSIM 

Os Dias Eram Assim70 é uma série de televisão brasileira, produzida e veiculada pela 

Rede Globo, que foi exibida entre os dias 17 de abril e 18 de setembro de 2017, totalizando 88 

capítulos, na faixa das 23 horas. A série foi escrita por Ângela Chaves e Alessandra Poggi e 

tinha como enredo principal o amor impossível de Alice e Renato, que foi cerceado pela 

ditadura militar no Brasil (1970). A produção marcou a estreia das duas autoras como titulares 

no desenvolvimento de uma trama global. O elenco principal era composto por Sophie 

Charlotte (Alice Sampaio), Renato Góes (Renato Reis), Daniel de Oliveira (Vitor Dumonte), 

                                                
70 Compilação de conteúdo informativo disponível na Plataforma GShow da própria Rede Globo.  
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Maria Casadevall (Rimena), Gabriel Leone (Gustavo Reis), Marco Ricca (Olavo Amaral), 

Susana Vieira (Cora) e Cássia Kis Magro (Vera Reis).  

 A trama se inicia em 21 de junho de 1970, data da final da Copa do Mundo, do qual o 

Brasil sai vitorioso. Em meio as comemorações e o contraste político e social preocupante, 

promovido pela Ditadura Militar. Alice e Renato se conhecem, iniciando uma história de 

amor que irá perdurar por quase 20 anos, passando por diversos eventos históricos até as 

Diretas Já. A autora Alessandra Poggi, em entrevista ao Jornal O Globo, afirmou que a 

inspiração foi Romeu e Julieta, dando assim indícios de uma narrativa intertextualmente 

histórica e clássica. Os Dias Eram Assim apresenta vários elementos da memória social 

brasileira, aliando questões históricas à uma narrativa ficcional que busca fortemente a 

verossimilhança. Dessa forma, entendemos que as temáticas políticas e culturais da série, 

inclusive o estupro, fazem parte um trabalho de pesquisa e roteiro, que busca trazer à tona as 

nuances da violência e das relações familiares no período da ditadura militar, de maneira 

também crítica, pois estamos diante dos “dias que eram assim” e que em certa medida, 

infelizmente, continuam iguais atualmente em termos de violação aos direitos humanos, 

sobretudo das mulheres.  

 

 “#OS DIAS ERAM ASSIM” E O ESTUPRO NO TWITTER 

Neste tópico iremos sistematizar nossos dados, a partir da nossa filtragem de conteúdo, 

em seguida, diante da bibliografia apresentada, iremos discorrer sobre as possíveis produções 

de sentido presentes em cada tweet (postagens do Twitter). A aba “Em Destaque” apresentou 

um total de 46 postagens filtradas a partir da busca combinada: “estupro; 

#OsDiasEramAssim”. Seguem: 
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Figura 1: Montagens Twitter 
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Diante das postagens, podemos observar uma interação predominantemente feminina, 

o que pode ser entendido a partir da audiência prioritária das telenovelas, mas também pode 

ser compreendido como um recorte de quais são as pessoas que se interessam e 

problematizam questões sociais ligadas diretamente as relações de gênero como o estupro. 

Outra marca discursiva das postagens, é a discussão de culpabilização ou não da vítima. 

Cotidianamente sempre se busca algum vestígio na atitude da vítima, que acaba por validar 

esse tipo de violência. Apesar da audiência levantar essas questões, acabam por finalizar seu 

pensamento colocando o estupro como culpa em sua totalidade do agressor.  

Outra pauta importante que foi levantada tanto em Os Dias Eram Assim quanto nas 

postagens dos espectadores foi a ocorrência do estupro dentro do casamento. Tal prática, 

apesar de figurar como um tabu, merece ser discutida amplamente. Pois, historicamente, 

tenta-se colocar o estupro como uma violência que dificilmente ocorre dentro da família, 

apesar das pesquisas que indagam tal tema, apontarem para sua recorrência em âmbitos 

familiares e supostamente afetivos. Outra questão curiosa é a banalização do estupro como 

apenas uma “pauta quente” da narrativa, isso demonstra como a ficcionalização e certo 

afastamento da “realidade” pode ser perigoso para algumas pautas sociais retratadas em 

narrativas ficcionais.  

Ainda focando no engajamento feminino, vemos como as mulheres comemoram 

quando alguma personagem acaba salvando-se de um estupro. Onomatopeias como “ufa” e 

“ainda bem”, estão presentes nos tweets, o que mostra engajamento e sobretudo afetividade e 
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comoção diante da pauta levantada. Ainda discorrendo sobre a audiência feminina, vemos que 

também é cobrado engajamento da narrativa/emissora, espectadoras reclamam uma 

“problematização” da temática do estupro, para que isso não passe apenas como uma 

temática/acabamento do roteiro. Diante disso, vemos como o espectador está cada vez mais 

ciente do compromisso educacional, histórico e memorial das narrativas. Em suma, as 

postagens filtradas versam sobre memórias sobretudo coletivas do estupro e suas 

problematizações culturais.  

 

POSSÍVEIS CONSIDERAÇÕES  

Nossas lembranças interagem com a sociedade. A mídia participa do processo de 

rememoração e localização de nossas lembranças no tempo, visto que, fatos elevados ao papel 

de acontecimentos integram nossa linha do tempo como notícias. Analisando o cenário da 

convergência midiática podemos entender como uma narrativa seriada ficcional reorganização 

a temporalidade da cultura, dessa forma vemos como um fato/ violência social – o estupro, 

pode ser identificado com o reincidente “nostalgia”, que de alguma forma faz parte das 

significações sociais, sendo como memória traumática, discussão gênero ou apenas como uma 

temática histórica. Na atualidade, as narrativas estão em uma constante dinâmica estética e de 

distribuição, onde estamos constantemente relatando memórias de curto e/ou longo prazo que 

são resultado de nossas vivências cotidianas e subjetivas. 

O telespectador é, antes de tudo, um ser social. Ao assistir a telenovela ele dá sentido e 

refaz significados a partir daquela narrativa. A vivência sociocultural deste ator social 

(espectador) será decisiva para propagação de conteúdo. Assim podemos entender a memória 

a partir da sua ótica histórica e sua relação com a mídia. O processo é de constante negociação 

entre memória coletiva e as memórias individuais que de fato serão base para o 

desdobramento narrativo de uma telenovela. Dessa forma, presenciamos como o estupro pode 

ir além das significações que tecnicamente poderiam ser findadas na tela. O espectador passa 

a ser um ator social que protagoniza uma mudança comportamental e histórica. A 

comunicação não é uma etapa, mas sim um processo vital. Trata-se de uma realidade histórica 

e cultural, onde é possível educar, apesar da existência de sistemas sociais com anomalias. 

Não é possível “desligar a cabeça” para assistir televisão, assim como não é possível se 

desprender da própria “mitologia social” ao assistir uma telenovela. 
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Narrativas Midiáticas em torno da construção de feminino 
Um olhar sobre a produção e recepção das mensagens publicitárias e a 

participação engajada. 
 

 Luciana PRADO1; Beatriz BORGES2 
Pontifícia Universidade Católica, Goiânia, Goiás 

 
 

Resumo 
As discussões sobre como a mulher é representada pela mídia nunca esteve tão atual, principalmente 
por esse cenário ser muito influenciado pelo ciberativismo. Este trabalho tem o objetivo de investigar a 
recepção de como as próprias mulheres estão se percebendo e se sentem referentes a essa nova forma 
de se publicizar as questões do belo. Dessa forma, foi escolhida a campanha de 2016 do “Projeto pela 
Autoestima” da Dove – “A beleza nos meus próprios termos” - para responder à questão-problema 
“De que forma as campanhas da Dove tem auxiliado na aceitação da mulher para consigo mesma e no 
que isso contribui para o empoderamento feminino?”. A mesma foi explorada pela Revisão 
Bibliográfica e Documental, utilizando as ferramentas de Análise Fílmica, e Pesquisa de Recepção, 
apresentando como principais aportes teóricos de Moscovici, Lipovetsky, Clay Shirky, entre outros 
autores da área do consumo e da expressão da representação social e cibercultura. Os resultados 
demonstram, de forma sucinta, que mesmo reconhecendo que uma sociedade livre de padrões e 
imposição de estereótipos possa ser uma realidade ainda no campo da utopia, é possível verificar que 
muito já tem sido feito no sentido da tentativa de alterar essa realidade, notadamente percebe-se uma 
crescente inclusão da diversidade na mídia em geral, tendo a publicidade muito a contribuir com essa 
luta. 
 
Palavras-chave: Ciberativismo; Narrativa publicitária; Empoderamento; Feminino; Dove. 
 

 

Discursos em torno da imagem e representação social feminina: uma luta secular. 

 Uma das razões que nortearam a intenção de investigar este tema partem da 

observação de uma participação cada vez mais ativa dos indivíduos na rápida resposta aos 

conteúdos publicizados pelas mais diversas mídias, neste caso do ciberativismo voltado às 

campanhas relacionadas aos temas da beleza e estereótipos da beleza feminina. Porém, 

mesmo antes do acirramento destes debates, em 2004, a Dove3 realizou uma pesquisa4 acerca 

                                                
1 Mestre pela Universidade Federal de Goiás:  Luciana Ferreira Serenini Prado - publicitária, docente das 
instituições Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Uni- Anhanguera. lserenini@gmail.com.   
2 Beatriz de Paula Borges Carlos. Publicitária, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
beatrizdpbc@gmail.com. 
3 A Dove iniciou seus trabalhos em 1957, com sabonetes em barra, e por muito tempo desenvolveu produtos 
voltados apenas para o público feminino, e hoje foram abrangidos para as linhas Dove Men+Care e Baby Dove. 
Desde que surgiu, a mesma trabalha para inspirar “as mulheres para que queiram parecer a melhor versão de si 
mesmas, porque olhar e sentir o seu melhor faz você mais feliz” (http://www.dove.com/br/home.html). E como 
forma de se manter fiel a esse compromisso, feito há 60 anos, no site oficial são declarados três votos: 1. Exibir 
mulheres reais, ao invés de modelos; 2. Retratar as mulheres como são na vida real, ao não utilizar programas de 
manipulação de imagem; e 3. Ajudar garotas a construir confiança corporal e autoestima.  
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da percepção da mulher consigo mesma, em que constatou que apenas 2% das mulheres se 

achavam bonitas. Além de outras questões que o estudo explorava, os números mais 

alarmantes estavam vinculados particularmente a que nível os meios de comunicação social 

desempenharam um papel ao retratar e comunicar uma definição limitada de beleza, pois, 

como demonstrado pela pesquisa: 

- Mais de dois terços (68%) das mulheres concordam convictamente que “os meios de 

comunicação social e a publicidade definem padrões irreais de beleza que a maioria das 

mulheres nunca poderá alcançar”5.  

- Um pouco mais de cerca da metade da totalidade das mulheres (57%) concorda 

convictamente que “os atributos da beleza feminina se tornaram muito limitados no mundo 

atual”6.   

Por conta disso a Dove viu a necessidade de fundar o “Projeto pela Autoestima”, para 

“garantir que a próxima geração cresça com um relacionamento positivo com a própria 

aparência, ajudando as meninas a aumentar sua autoestima e desenvolver todo o potencial que 

tem”7. Com a existência desse projeto, e através de pesquisas acerca do mesmo, nasceu nossa 

investigação que norteia o foco deste artigo: De que forma as campanhas da Dove podem 

estar contribuindo na aceitação da mulher para consigo mesma e no que isso colabora para o 

empoderamento feminino?  

 Não se pode deixar de racionalizar sobre o fato de que quando uma marca, dentro da 

concepção que entendemos por “nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses 

elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de 

fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”8, elabora estratégias comunicacionais que 

extrapolam a visão somente mercadológica de seus produtos, consequentemente amplia sua 

definição, vai além disso, como “algo que criou um certo nível de conhecimento, reputação e 

proeminência no mercado” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 2).  

                                                                                                                                                   
4 Pesquisa realizada com 3200 entrevistadas em 10 países. “Apenas 2% das mulheres acham que são bonitas”. 
Disponível em <www.dove.pt/pt/Dicas-Topicos-e-Ferramentas/Artigos-e-Conselhos/Apenas-2-das-mulheres-
acham-que-sao-bonitas.aspx>. Acesso em 19/02/2017. 
5 “Apenas 2% das mulheres acham que são bonitas”. Disponível em <www.dove.pt/pt/Dicas-Topicos-e-
Ferramentas/Artigos-e-Conselhos/Apenas-2-das-mulheres-acham-que-sao-bonitas.aspx>. Acesso em 
19/02/2017. 
6 “Apenas 2% das mulheres acham que são bonitas”. Disponível em <www.dove.pt/pt/Dicas-Topicos-e-
Ferramentas/Artigos-e-Conselhos/Apenas-2-das-mulheres-acham-que-sao-bonitas.aspx>. Acesso em 19/02/2017 
7 Trecho retirado de “Nossa missão em ação” do Projeto pela Autoestima. Disponível em 
<http://selfesteem.dove.com.br/Articles/Written/Our_Mission_in_Practice.aspx>. Acesso em 21/02/2017. 
8 Definição American Marketing Association (AMA). In. KELLER, MACHADO, 2006, p. 2.  
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 No caso da Dove, podemos perceber que, como estratégia na construção de sua 

reputação através dos seus valores, a mesma utilizou-se do brand equity9 na criação do 

“Projeto pela Autoestima”10. Conceito este que possui um modelo denominado CBBE 

(customer-based brand equity), em que é o brand equity sob a perspectiva do consumidor, 

pois “entender as necessidades e os desejos dos consumidores e oferecer produtos e 

programas para atendê-los constitui o cerne do marketing bem-sucedido” (KELLER; 

MACHADO, 2006, p. 36). No caso das narrativas publicitárias da empresa em análise, a 

continuidade de seu projeto tem demonstrado uma linha de coerência, pois, depois de seis 

anos do início do projeto, em 2010, a pesquisa pela Beleza Real foi refeita11. A mesma foi 

realizada em 20 países, com mulheres entre os 18 e 64 anos, e mais de 6400 entrevistadas. 

Dos dados levantados em 2004, os números de 2010 melhoraram: dos antes 2%, agora 4% das 

mulheres já se consideram bonitas. Apesar de ser o dobro no comparativo, ainda é um 

percentual muito baixo, porém a marca mantém-se fiel ao seu objetivo de encorajar cada 

mulher a encontrar a beleza em si mesma. Em forma de testemunho na “visão”12 

disponibilizada pelo site, a Dove declara que “nós queremos que mulheres e garotas de todas 

as idades encarem a beleza como uma fonte de confiança, não de ansiedade, porque quando 

elas escolhem não participar inteiramente de suas vidas, a sociedade como um todo perde”.  

 Ao transmitir os ideais da marca (ao desconstruir ideais estéticos), através também das 

campanhas institucionais do projeto, a Dove contribui para a mudança comportamental da 

sociedade, porque “a comunicação também tem caráter educativo” (NÃO ME KAHLO, 2016, 

p. 230). Assim, compreendemos o poder transformador que a mídia pode exercer (mesmo 

reconhecendo a pulverização dos mercados13, sabemos da longa trajetória dos movimentos 

feministas que datam de muitos anos antes das TIC´s e do ciberativismo). Mesmo que 

discussões acerca do feminismo estejam mais afloradas nos últimos anos, essa luta é antiga 

com os mais diversos acontecimentos. Estes são retratados por diversas produções 

bibliográficas, grupos da sociedade civil organizada, e até mesmo ações colaborativas, como 

                                                
9 Importante conceito de marketing que surgiu em 1980, e pode ser traduzido para “patrimônio de marca” e 
“valor de marca”. In. KELLER; MACHADO, 2006, p. 29. 
10 “O projeto oferece lições educacionais sobre autoestima a jovens (especialmente garotas) com idades 
entre 8 a 17 anos por meio de aulas em escolas, oficinas para grupos de jovens e material online para os 
pais.” Informação retirada do site oficial <http://www.dove.com/br/historias-Dove/sobre-Dove/our-
vision.html>. Acesso em 09/04/2017. 
11 Para acessar a última pesquisa: <http://view-storage.com/dove/estudo-beleza-real-dove.pdf>. Acesso em 
09/04/2017 
12 Para acessar “Nossa Missão”: <http://www.dove.com/br/stories/about-dove/our-vision.html>. Acesso em 
09/04/2017. 
13 Cauda Longa – Cris Anderson 
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as feitas pela Universidade Livre Feminista14 e da linha contida na obra “Uma História do 

Feminismo no Brasil” (PINTO, 2003), que são instrumentos utilizados para montar um 

panorama dos principais acontecimentos dessa luta, que não poderemos retratar de forma 

contínua neste trabalho que mostra somente pequena parte de nossa pesquisa. Porém, vale a 

pena citar que muito antes do ativo ciberativismo em torno das causas feministas, e apesar de 

datar do século XIX, a primeira chama do feminismo começava a se acender em 1791, com a 

publicação da “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” durante a Revolução 

Francesa, por Olympe de Gouges, como resposta à “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”. Em seu manifesto, a escritora e militante “reivindica em nome do “direito natural”, 

que estes sejam estendidos ao sexo feminino” (PITANGUY, 2011, p. 27), mas a declaração 

fora rejeitada e esquecida até 1986, quando foi publicada por Benoîte Groult. Apesar de ter 

sido esquecido por tanto tempo para depois ser resgatado, o discurso de Olympe de Gouges, 

“que propõe a inserção da mulher na vida política e civil em condição de igualdade com os 

homens tanto de deveres quanto de direitos” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 34), foi 

utilizado como base na luta das feministas pelo sufrágio ao longo do século XIX. 

 Pouco tempo depois, em 1792, foi mostrado como o acesso à informação é essencial a 

qualquer indivíduo, mas que no caso específico das mulheres, a sua falta as faziam parecer 

inferiores aos homens. Com essa premissa, a escritora e filósofa inglesa, Mary Wollstonecraft, 

publicou "A Reivindicação dos Direitos da Mulher" (1792). A obra contestava as ideias de 

Jean Jacques Rousseau15 sobre a existência de “diferenças naturais no caráter ou na 

inteligência de meninos e meninas. A inferioridade da mulher, segundo ela, adviria 

unicamente de sua educação” (Ibid., 1991, p. 36). 

É possível dividir o movimento feminista em três ondas16, e mesmo que, como visto, 

contendo acontecimentos datando de antes do século XIX, considera-se o início da primeira 

onda a partir do mesmo. Foi utilizado o termo “onda” por ser o primeiro movimento 

organizado em prol das mulheres, em que esta consiste na batalha pela reforma nas 

desigualdades sociais e legais das mulheres no século XIX, desencadeada na Inglaterra. Essa 

onda refere-se principalmente à luta pela igualdade e não distinção de gêneros, defendendo o 

acesso das mulheres à educação, direito ao voto e oportunidades de ingressarem ao mercado 

                                                
14 Universidade Livre Feminista. História. Disponível em <http://feminismo.org.br/historia/>. 14/10/2016. 
15 “Toda a educação das mulheres deve ser relacionada ao homem. Agradá-los, ser-lhes útil, fazer-se amada e 
honrada por eles, educa-los quando jovens, cuidá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a 
vida útil e agradável – são esses os deveres das mulheres em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado 
desde a infância” (ROUSSEAU apud ALVES; PITANGUY, 1991, p.35). 
16 BCC FEMINIST PHILOSOPHY. First Wave Feminism. Disponível em: < 
https://bccfeministphilosophy.wordpress.com/tag/first-wave-feminism/>. Acesso em 29/03/2017. 
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de trabalho sem a necessidade da concessão do marido. Após este breve recorte, passamos 

nosso olhar para o conjunto da questão que rege a produção deste trabalho. 

 

O empoderamento feminino, o ciberativismo e a mídia: Consumo, mulher e beleza: as 

narrativas de uma marca na construção de visibilidade midiática. 

 Não é possível falar sobre feminismo sem mencionar o termo tão divulgado nos 

últimos anos: empoderamento feminino. A explosão do movimento impulsionado pelas 

mídias sociais – principalmente as redes sociais, que estão inseridas na cibercultura, definida 

por Lévy (2000, p. 17) como “o conjunto de atitudes (materiais ou intelectuais), técnicas, 

práticas, modos de pensamento e valores desenvolvidos junto com o ciberespaço” - demonstra 

que a força dessa palavra não vem diminuindo, mesmo depois de ser utilizada de forma tão 

massiva. Durante o avanço histórico da luta feminina, esse termo foi apresentado na III 

Conferência da ONU sobre a Mulher, realizada em Nairobe no ano de 1985, como “estratégia 

conquistada por mulheres do Terceiro Mundo para mudar as próprias vidas, ao mesmo tempo 

em que isto gera um processo de transformação social” (DEERE; LEÓN, 2002, p. 53). 

Este conceito pode ser definido como: Estratégia ou dispositivo através do qual os 

vários sujeitos e atores sociais, individuais e coletivos, tomam consciência de que possuem 

habilidade e competência para produzir, criar, gerir e transformar sua própria vida, seu 

entorno, tornando-se protagonistas de suas histórias (COSTA, 2004 apud SOUSA, 2008, p. 

38). 

 Diante da crescente potencialização do acesso às tecnologias digitais, é possível dizer 

que estamos vivenciando a quarta onda feminista, caracterizada pelo ciberativismo, em que 

consiste em toda estratégia utilizada na luta da inclusão de um tema recorrente, mas que não 

possui grande discussão social, tendo sua propagação através do boca-a-boca, sendo 

multiplicado pelos meios de comunicação e publicação eletrônica pessoal (UGARTE, 2008, 

p. 55). Esse ativismo online pode ser dividido em três categorias (SANDER VEGH apud 

RIGITANO, 2003, p. 3-4): 1. Fonte alternativa de informação; 2. Organização e mobilização, 

a partir da Internet, para uma determinada ação; 3. Hackitivismo, ou ativismo hacker, em que 

consiste nas iniciativas de ação/reação. 

 A internet possibilitou que os cidadãos passassem de espectadores para produtores de 

conteúdo (VALLE; FOSSÁ, 2015, p. 143), assim então, como resultado desse ciberativismo, 

surge, em 2011, a Marcha das Vadias. Sua primeira edição no Brasil foi realizada em São 

Paulo, mas sua origem é canadense, quando o policial Michael Sanguinetti, após relatos de 

abuso sexual na Universidade de Toronto, disse para as mulheres não se vestirem como vadias 
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se não quisessem ser vítimas. Guimarães Jr. (1999, p. 113) defende que a internet “oferece 

suporte a um espaço simbólico que desencadeia repertórios de atividades de caráter societário, 

tornando-se palco de práticas e representações dos diferentes grupos que o habitam”. Dessa 

forma, coincidindo com o crescimento do Facebook em 2011, a marcha espalhou-se 

conquistando cidades ao redor do mundo, como, por exemplo, Los Angeles, Chicago, Buenos 

Aires, Amsterdã e Rio de Janeiro. Essa marcha, mesmo provocando opiniões adversas por 

conta do nome, é uma forma de empoderamento, pois quer mostrar para a sociedade que a 

mulher é dona de si mesma.  A rapidez com que se espalhou por conta da internet é o que 

Shirky chama de “poder da ação grupal, usando-se as ferramentas certas”. Pois estamos 

vivendo em meio a um extraordinário aumento de nossa capacidade de compartilhar, de 

cooperar uns com os outros e de empreender ações coletivas, tudo isso fora da estrutura de 

instituições e organizações tradicionais (SHIRKY, 2012, p. 23). 

 Então, percebe-se que o Facebook se encontra inserido na primeira e segunda 

categoria de ativismo online definidas por Sander Vegh (2003), levando o que está dentro do 

virtual para o espaço físico. Assim, “a internet se constitui como ferramenta imprescindível 

para as lutas sociais contemporâneas” (RIGITANO, 2003, p. 2), em que consiste em um 

espaço para se expressar opiniões, realizar debates construtivos e desconstruir paradigmas; 

resultando, cada vez mais, no progresso do movimento. Assim, também, a utilização das redes 

sociais virtuais como forma de intensificar a atuação popular, e fomentar a interação e o 

compartilhamento de conteúdos, cria um espaço público de reivindicações, reconfigurando 

relações de poder e as representações dos diferentes atores sociais, dando força aos 

movimentos mobilizadores e às ações coletivas (VALLE; FOSSÁ, 2016, p. 145). Apesar da 

importância da luta feminina no campo político para a conquista de diversos direitos, o 

presente trabalho irá direcionar o empoderamento realizado através das diversas 

representações da mulher na mídia e cultura pop, porque, como nos explica Escosteguy 

(PEDROSO; COUTINHO; SANTI, 2011), a mídia organiza e regula as mais diversas práticas 

sociais. Isso acontece porque o entretenimento é o principal produto oferecido pela cultura da 

mídia, que espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a 

identificar-se com as representações sociais e ideológicas nela presentes. (ROCHA; 

CASTRO, 2009, p. 50) 

 Porém, a mídia, com seu grande poder de mobilização de discursos variados, tem 

demonstrado, por meio de ações como as da indústria do entretenimento, que também possui 

uma forte tendência a alterar desgastadas formas de representação do feminino, exemplos 

deste fato: um grande nome da indústria televisiva hoje em dia é Shonda Rhimes. Ela criou a 
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ShondaLand, produtora responsável pelas famosas séries How to Get Away With Murder, 

Scandal e Grey’s Anatomy. Sobre a primeira, ela é apenas produtora-executiva, quanto às 

outras duas a mesma ocupa o cargo de roteirista. A necessidade de pontuar essas séries aqui 

está no enredo de cada uma, que apesar das diferenças entre si, possui de semelhante o posto 

de protagonista exercido por mulheres. A primeira se trata de uma advogada criminal, 

Annalise Keating, interpretada por Viola Davis, que é temida por todos. Na segunda, Olivia 

Pope, interpretada por Kerry Washington, possui uma firma de advocacia especializada em 

mediar crises empresariais e políticas de seus clientes. E na terceira, Meredith Grey, 

interpretada por Ellen Pompeo, é uma renomada médica cirurgiã.  

 Em artigo feito para a revista Ave Palavra17, Guerra explica que a mídia, a partir de 

certas determinações sociais, históricas e ideológicas, produz uma ilusão da realidade “que 

permite aos seus destinatários produzirem formas simbólicas de representação da sua relação 

com a realidade concreta” (GREGOLIN, 1997, p. 47 apud GUERRA, 2004, p. 10).  

 O que Rhimes fez foi abrir caminho para essas protagonistas, já que “quem tem o 

poder de representar, tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, p. 91). 

Com isso, acredita-se que essas personagens poderão empoderar outras mulheres, por 

representarem o gênero em ambientes fora daqueles o qual as eram designados anos atrás18 e 

poderão servir de exemplo para aquelas, que se espelham nelas, projetarem um futuro com 

aspirações profissionais e sociais maiores. Essa necessidade da representação se apresenta 

ainda maior quando partimos da esfera da mídia, e fazemos o recorte para a publicidade, 

porque “as mulheres representadas pela publicidade atual, em geral, se apresentam para serem 

admiradas pelas próprias mulheres” (OLIVEIRA; FERNANDES; SILVA, 2009, p. 32). Em 

que o termo “atual” ganha peso, por conta do longo histórico de conduta feminina apresentado 

por esse meio. E isso acontece porque a presentificação na mídia em geral está mudando, 

fazendo com que todas as formas de comunicação se adequem para responder aos anseios e 

acompanhar as mudanças da sociedade a qual ela se dirige.  

 

 

 
                                                
17 Artigo disponível em <http://www2.unemat.br/avepalavra/EDICOES/09/artigos/GUERRA.pdf>. Acesso em 
19/10/2016. 
18 “[...] ao masculino, as figuras do intelectual, da criatividade, da praticidade, da superação e gerência, 
ambientadas, quase sempre, em espaços públicos; ao feminino, as figuras da beleza, vaidade, sedução, 
misticismo, intuição, casamento, cercadas por espaços da domesticidade ou de envolvimento emocional, 
perpetuando, assim, a busca por um conjunto de valores que, apesar de nortear as representações de gênero no 
social, estão longe de corresponderem à realidade ou mesmo serem representativos dos anseios e possibilidades 
do feminino.” (OLIVEIRA, FERNANDES, SILVA, 2009, p.32) 
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A imagem feminina na publicidade e o processo de desconstrução da mesma 

 A publicidade é uma das atividades representativas responsáveis por criar desejos em 

nós, através da criação de realidades diferentes da maior parcela da sociedade, que culminem 

no impulso da compra de produtos, porque “as pessoas buscam, no consumo, o suprimento de 

demandas psicossociais que envolvam sentimentos, como autoestima, status, evolução pessoal 

e conquista” (MASLOW, 1954, p. 80-106 apud KNOLL, 2007, p. 63). Então, para atender às 

demandas psicossociais, “os anúncios devem preencher a carência de identidade, a 

necessidade que cada pessoa tem de aderir a valores e estilos de vida que confirmem seus 

próprios valores e estilos de vida e lhe permitam compreender o mundo e seu lugar nele” 

(VESTERGAARD; SCHRØDER, 2000, p. 74). 

 Se ligarmos a televisão hoje, ou abrirmos uma revista, encontraremos propagandas que 

utilizam mulheres no padrão europeu: altas e extremamente magras, que ignoram “a 

existência da beleza em traços, cores e formas que não se enquadram no fenótipo europeu” 

(NÃO ME KAHLO, 2016, p. 213). A mídia, ao adotar determinado tipo de presentificação do 

feminino, acaba por regular um modo de presença, “gerando representações sociais que, 

compartilhadas no coletivo, apontam para a consolidação de estereotipias” (OLIVEIRA; 

FERNANDES; SILVA, 2009, p. 23). Ao passo que: 

  
Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 
Conjuntamente, uma representação social é a organização de imagens e 
linguagens, porque ela realça e simboliza atos e situações que nos são ou se 
nos tornam comuns. Encarada de um modo passivo, ela é apreendida a título 
de reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um objeto, de um feixe 
de ideias que lhe são exteriores. (MOSCOVICI, 1978, p. 25) 
 

 As marcas querem se conectar com o consumidor e o consumidor quer estabelecer 

esse sentimento de identidade com a marca, porque “compramos aquilo com o que nos 

identificamos” (NÃO ME KAHLO, 2016, p. 65), pois “a publicidade constitui um processo 

de significação em que a carência de identidade se transforma na carência do produto” 

(KNOLL, 2007, p. 63). Mas como uma marca espera se comunicar com uma sociedade, como 

exemplo a brasileira, utilizando um padrão estético eurocêntrico, ignorando uma cultura tão 

miscigenada que se encontra aqui? Pereira (2011) explicita essa indagação utilizando dados 

da Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios (PNAD) - realizada pelo IBGE em 2007 – 

que mesmo que a população que se identifica como negra seja superior a branca em questões 

numéricas, a mesma não se via representada de forma equilibrada nos anúncios publicitários. 
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 Então, apesar de serem muito condenadas pelas representações irreais, já é possível 

perceber que a publicidade e mídia estão dando pequenos passos rumo à mudança do seu 

modo de produzir, porque “a publicidade influencia a sociedade e é influenciada por ela” 

(GONÇALVES; NISHIDA, 2009, p. 51). Diferente do que a teoria hipodérmica19 pregava, 

não existe mais uma comunicação de mão única; as marcas falam o que pensam que seu 

consumidor quer ouvir, e a sociedade faz um feedback para as mesmas, muitas vezes 

coagindo-as a se moldarem nesses novos modelos, pois é “a partir da imagem que os 

interlocutores fazem uns dos outros que são estabelecidas as linhas virtuais da comunicação” 

(EMEDIATO, 2005, p. 104 apud GONÇALVES, NISHIDA, 2009, p. 51).  

 
 “A beleza nos meus próprios termos”: resultados da análise da campanha da Beleza 

Real 2016 e pesquisa de recepção com o grupo “Indique uma mana – Em Goiás” – 

Facebook 

 Utilizando parte da técnica indicada por Vanoye e Goliot-Lété (1994), foram 

realizadas todas as etapas de uma análise fílmica, tendo a primeira etapa da análise na 

descrição do filme sido fundamental para depois interpretá-lo. A campanha: “A beleza 

nos meus próprios termos”, vídeo da Dove para o Projeto pela Autoestima do ano de 

2016, com duração de 1’30”, consistia em um filme com nove mulheres, a princípio sem 

nome, que, sem falar diretamente para a câmera, apresentam testemunhos do que já 

ouviram por conta de sua aparência física. Depois há o destaque, de forma mais 

acelerada, dos adjetivos proferidos às mesmas. Até que há uma mudança no discurso, 

agora falando diretamente para a câmera, palavras que demonstram intervenção nessas 

ofensas que precisaram ouvir, defendendo-se de que são como são, e se amam desse jeito. 

Após esse momento que é apresentado quem são essas mulheres, já que uma das políticas 

da Dove é não utilizar modelos20. Para fechar, o encerramento do vídeo é feito com uma 

última frase de efeito para quem assiste: “Nunca deixe que definam sua beleza”. E então 

a assinatura, junto à marca da Dove, “#MinhaBelezaMinhaEscolha”. Estudamos, como 

segunda etapa, aspectos técnicos da produção: os ângulos das filmagens, os parâmetros 

fílmicos e do roteiro, decupando quadro a quadro as imagens filmadas e o som presente 
                                                
19 “Cada indivíduo é um átomo isolado que reage isoladamente às ordens e às sugestões dos meios de 
comunicação de massa monopolizados” (Wright Mills, 1963, 203). Se as mensagens da propaganda conseguem 
alcançar os indivíduos que constituem a massa, a persuasão é facilmente inoculada. Isto é, se o alvo é atingido, a 
propaganda obtém o êxito que antecipadamente se estabeleceu. (WOLF, Mauro. 1987, p.8) 
20 “Modelos refletem uma estreita visão da beleza. Dove acredita que beleza é para todos, por isso exibe 
mulheres reais, de diferentes idades, tamanhos, etnias, cores de cabelo, tipos ou estilos.” Trecho retirado 
do site, disponível em <http://www.dove.com/br/historias-Dove/sobre-Dove/dove-real-beauty-
pledge.html>. Acesso em 23/04/2017. 
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nas cenas, para somente após tais medidas realizarmos a interpretação do filme como um 

todo. Ao total pontuamos um roteiro com 57 cenas, mas retrataremos aqui somente os 

pontos centrais e fundamentais para sua compreensão: 

É possível pontuar que o filme se divide em dois momentos: quando as mulheres são 

sujeito-passivo sobre o que é dito pela sociedade, até a cena 29; e quando essas mulheres se 

tornam sujeito-ativo, respondendo essa mesma sociedade que as reprimiram, a partir da cena 

30. Nesta cena a música é interrompida, e o recurso de quebra da quarta-parede21 começa a 

ser utilizado, onde elas declaram que as regras são ditas por elas mesmas, e não por terceiros 

(“Não vou ser definida pela expectativa dos outros”). E que a beleza não é definida por um 

gabarito, e sim composta por uma pluralidade (“Minha beleza” – Grace; “Minha beleza” – 

Heather; “Minha beleza” – Hannah). A ruptura do discurso que ocorre na cena 30 (“Eu disse: 

“Nada disso!”), demonstra o reflexo da situação vigente na sociedade, em relação ao gênero 

feminino. Em que a publicidade não mais dita como a mulher precisa ser, e sim a escuta, 

passando a representá-la de como ela quer ser.  

Observando-se cena a cena, e a característica de cada mulher, é perceptível um toque 

de ironia na relação texto-imagem no primeiro momento do filme, utilizada justamente para 

deixá-lo mais impactante. Heather fala o que ouviu quando decidiu lutar enquanto está 

treinando em uma academia de boxe. Jessica ouviu que não se encaixava nos padrões para 

usufruir da moda, enquanto utiliza roupas de cores claras e vibrantes, justas e que marcam seu 

corpo. Marcia diz que duvidaram de sua profissão, ao tempo em que está chegando em seu 

escritório. Judith está em um cômodo com decoração retrô, em um vestido brilhoso, com seus 

cabelos grisalhos em evidência, e sorrindo, quando foi criticada pela forma de se vestir em sua 

idade. Elaine soprando um dente-de-leão e rindo, quando fora aconselhada a arrumar os 

próprios dentes. Rain rindo quando repete o que lhe foi dito. Elizabeth deixando o cabelo cair 

sobre seu rosto, quando fora insultada pelo mesmo, não escondendo-se de vergonha, mas 

enaltecendo seus cachos. 

Essa ironia contribui para mostrar a força de cada uma, e que não se importam mais 

com o que a sociedade pensa a respeito delas, representando uma parcela crescente de 

mulheres que agem da mesma forma. Força essa que passa a ser transparecida em suas 

expressões e atitudes, que serve para construir o orgulho que elas sentem de serem quem são. 

                                                
21 “(...) “olhar para a câmera”, que é um olhar ao espectador-interlocutor, olhar proscrito no cinema narrativo 
clássico, comum em publicidade. É, em geral, acompanhado de um plano próximo em enquadramento frontal e 
significado o dirigir-se diretamente ao espectador, o personagem que fala fingindo a presença do interlocutor, 
apagando, graças ao código fílmico, a distância e o tempo que o separam dele.” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 
1994, p. 109) 
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Da cena 18 até a 29, quando só consta insultos na narração, nota-se um jogo de 

câmeras que antecede o segundo momento do filme, que é a transição para o sujeito ativo. Na 

cena 18 Elizabeth aparece primeiro de costas para a câmera, mas virando-se de frente para a 

mesma, como se a posição do espectador fosse a de emissor daquelas palavras, e ela estivesse 

virando-se para responder. Ainda sobre Elizabeth, na cena 39, a mesma aparece dizendo “Esta 

sou eu. Este é o meu cabelo”, não como se estivesse desculpando-se, mas sim evidenciando o 

óbvio, em como seu amor-próprio é mais forte que todas as ofensas. Da cena 44 a 52, quando 

ocorre a identificação dessas mulheres, com seus nomes e profissões, não é apenas a música, a 

falta de narrativa, ou a câmera frontal que as conectam produzindo um padrão, transformando 

isso em um perfil sequencial. Há também um detalhe do conjunto que o une: o sorriso. Em 

todas essas cenas elas se encontram sorrindo, desde um sorriso mais tímido até gargalhadas, 

mostrando mais uma vez que elas não se importam com o que pensam. 

O encerramento do vídeo com a frase “Nunca deixe que definam sua beleza” traduz 

tudo o que foi dito ao longo do filme, em que no primeiro momento tentaram definir a beleza 

dessas mulheres, mas no segundo elas impediram que isso acontecesse. Beleza esta que 

depende unicamente delas, com uma hashtag finalizando a campanha e contemplando essa 

ideia, #MinhaBelezaMinhaEscolha. 

Após a análise fílmica, e como complementação ao proposto por nossa pesquisa, foi 

realizada uma pesquisa de opinião, que é um método quantitativo que “possibilita a coleta da 

vasta quantidade de dados originados de grande número de entrevistados” (NOVELLI, 2005, 

p. 164); sabemos que existem três tipos básicos de técnicas de coleta de dados (Ibid., p. 166-

167): entrevista pessoal, entrevista por telefone e questionário por correio. O tipo aqui 

escolhido fora o de questionário, realizado pela internet - viabilizado pelo Google Forms22 - 

pois o mesmo possibilita se alcançar amostras inacessíveis aos outros métodos (delimitação 

geográfica), e se utiliza do uso de recursos visuais (gráficos e tabelas) que ajudam na 

complementação e compreensão das respostas. Para a coleta da amostra levou-se em 

consideração a identificação do universo, em que consiste no “conjunto de pessoas que 

possuem características comuns e detêm algum grau de informação sobre o tema a ser 

explorado” (Ibid., p. 168). O grupo do Facebook “Indique uma mana! – Em Goiás”, foi 

escolhido pois o mesmo é composto unicamente por mulheres, tendo como propósito, ajudar 

mulheres no mercado de trabalho no estado de Goiás. A pesquisa caracterizou-se por 

amostragem, que engloba parte desse universo, e é probabilística, pois todas as pessoas 

                                                
22 Ferramenta da Google que serve para a criação de formulários, que tem como objetivo o recolhimento de 
respostas, com disponibilização e apresentação dos dados coletados.  
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daquele universo possuem a mesma chance de serem selecionadas para participarem do 

questionário. Para que a pesquisa tivesse credibilidade, a mesma precisava obter 380 

respostas23. Durante o período de um mês (27 de março de 2017 – 26 de abril de 2017) foram 

coletados 443 formulários, analisados a seguir, em conjunto com as considerações finais deste 

trabalho que faz parte de uma pesquisa maior, ainda em projeto de continuidade. 

 

Considerações Finais: ou o cruzamento dos dados das duas análises 

Tanto por modificações aceleradas por parte do cenário do comportamento do 

consumidor, quanto pelas novas formas de propiciar uma amplificação nos campos de 

publicização das falas dos grupos organizados e cidadãos comuns, a publicidade precisou 

adequar-se por necessidade, já que apenas o ato de exposição ao produto não era mais 

suficiente para que o mesmo fosse consumido. As mulheres utilizadas pelas propagandas 

eram selecionadas com foco em sua aparência física, como estratégia para a venda do 

produto, transformando seu corpo também em mercadoria. Hoje, com avanços notórios, 

percebe-se que várias marcas procuram dar espaço para o protagonismo de mulheres por 

serem quem são, e não necessariamente como são.  

Mesmo tendo passado por diversas transformações físicas e adequações sociais, o 

corpo feminino era regido pelo padrão de cada época, padrão que era definido e pregado de 

forma massiva, até o surgimento de seu sucessor. O que é visto atualmente na mídia, 

principalmente na publicidade, independente de ser oportunismo ou não, é a tentativa 

paradoxal de quebra desses padrões, em que o padrão é não ter padrão. 

Visto que o objetivo geral consistia em investigar se era possível utilizar a própria 

mídia em prol da desconstrução de estereótipos, o mesmo foi alcançado através do objetivo 

específico que se encarregou de analisar a narrativa da “Beleza Real” por meio da campanha 

selecionada. E a mesma mostrou-se eficaz quando - no segundo objetivo específico – foi 

aplicada a pesquisa de opinião, que serviu para averiguar a recepção da mesma, e notou-se 

que esta foi vista de forma positiva por aproximadamente 92% das entrevistadas. 

Mesmo que as questões fechadas possuíssem opções de respostas positivas, negativas 

e neutras sobre o assunto, a questão aberta que viabilizou às entrevistadas um espaço para que 

expressassem sua percepção do comercial. Dos 443 formulários gerados, 438 das 

entrevistadas responderam à pergunta aberta. 

                                                
23 Número obtido por cálculo amostral, em que se mantem 95% do nível de confiança e 5% de erro amostral. 
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Para quantificar a pergunta qualitativa, considerou-se algumas palavras de teor 

positivo e relacionadas ao trabalho (representada/representatividade,  

empoderada/ empoderamento, reais/real/realidade, diversas/diversidade), e que representam 

92% das opiniões (403 respostas). Algumas dessas opiniões giraram em torno de que a 

propaganda “é mais condizente com a realidade das mulheres reais”, e outras reconheceram 

que há “empoderamento e a quebra de padrões pré-definidos pela sociedade no geral”. 

Enquanto que, para ser considerada negativa, levou-se em consideração respostas de 

quem não sentiu nada – ou não se sentiu bem assistindo ao vídeo - representando 8% das 

opiniões (35 respostas), por exemplo: “Sinto que em qualquer estilo que a mulher se defina 

nunca irá estar nos padrões que a sociedade impõe. Sempre teremos algo a "aperfeiçoar" 

para sermos aceitas como normais”. E respostas que compreendem esse tipo de comercial, 

que supostamente abraça uma causa, como oportunismo, que algumas marcas se utilizam 

disso como estratégia de marketing para obter lucros, pois “é uma propaganda comercial que 

prioriza atingir maior público, portanto, maior lucro, não me convence enquanto consciência 

a favor do “empoderamento” feminino”. 

E também tiveram aquelas que, mesmo vendo isso como uma estratégia de 

marketing, ainda reconhecem a mesma válida para a causa, como expresso em uma das 

opiniões, “a campanha demonstra que a indústria e a publicidade têm acompanhado as 

mudanças e anseios das mulheres a partir do empoderamento das mesmas”. 

Ao destrinchar o filme escolhido, foi evidenciado que todos os componentes deste 

tinham como objetivo empoderar as mulheres: a escolha das protagonistas, a trajetória do 

discurso, o posicionamento da câmera. Por mais simbólico que seja até a falta de um script, 

isso já se mostra suficiente para que ocorra a identificação com as situações apresentadas 

pelas histórias que cada uma compartilhou, pois são situações que já ocorreram no cotidiano 

de muitas outras, como destacado em uma das respostas, “Uma realidade para mim. Passo 

por isso todos os dias!” 

Isso faz com que a hipótese de que a publicidade vem trabalhando para reconhecer o 

devido valor das mulheres e suas singulares formas de beleza pelo mundo seja válida, pois 

essas mulheres estão se sentindo representadas, sinal que a comunicação está sendo efetiva. E 

o esforço que algumas delas precisariam ter para atingir determinado padrão estético, poderá 

ser empregado para outras conquistas, porque sua beleza já está na mídia sendo enaltecida nas 

suas diversidades.  

Mesmo reconhecendo que uma sociedade livre de padrões e imposição de 

estereótipos possa ser uma realidade ainda no campo da utopia, pode se perceber que já está 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 77 

se tentando mudar essa realidade. Cada dia mais observa-se crescente a inclusão da 

diversidade na mídia em geral, e que a publicidade tem muito a contribuir com essa luta.  
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O consumo do luxo e a comunicação mercadológica para produtos premium 

 
Frank MICHAEL WANDERLEY;24 

UniAlfa, Goiânia, Go 
 
 

Resumo 
A medida que os mercados foram crescendo, novas marcas e um novo sortimento de produtos 
carregados de especificidades e qualidade cada vez mais singulares caíram no gosto de um seleto 
grupo de membros da sociedade. O luxo assim passou a ser consumido principalmente por sua 
natureza exclusiva, assumindo então um papel segregador entre classes, o que leva a discussão a 
respeito de que além de suas atribuições relacionadas a suprir necessidades de desejo, o consumo do 
luxo para as classes superiores carrega, além de tudo, uma carga social e simbólica. Sendo assim, caso 
queiram manter suas perspectivas de crescimento, é fundamental para as marcas do segmento não 
ignorar as idiossincrasias e a representatividade simbólica do luxo para os seus mais diferenciados 
grupos de consumidores. Desta forma, este artigo traduz o luxo e toda a magia simbólica construída 
em torno de seus vários significados, assim como seu papel representativo na formação de classes ao 
longo dos anos, agindo como aliado de poucos, mas objeto de desejo de muitos, tendo como objetivo 
discutir através de análise bibliográfica os principais aspectos associados à construção da comunicação 
do mercado de luxo, assim como sua influência mercadológica quanto à construção da imagem e da 
fantasia em torno destes produtos.   

 
Palavras-chave: Luxo, Marca, Comunicação, Ricos, Comportamento. 
 

 

Introdução  

O mercado de luxo cresceu e conquistou sua relevância nos últimos anos, a alta 

demanda de seus produtos fez girar a economia de vários países que, inclusive, adotam como 

indicador de sua saúde econômica o sucesso e o crescimento deste mercado. O que se baseia 

na premissa de que o consumo de itens pertencentes à classe de luxo só será possível 

mediante a capitalização de sua massa de consumidores, seu acesso ao crédito e um 

incremento em sua qualidade de vida. 

Dessa maneira, conforme reafirmado por Tejon, Panzarani e Megido (2010), a 

demanda de expansão internacional de produtos pertencentes às categorias de luxo não se 

trata de um fenômeno passageiro, pois estão ligadas principalmente às raízes socioeconômicas 

e às mudanças relacionadas ao poder de consumo adquirido entre as classes. 

        Classes que se expandem e se reorganizam conforme as tendências de mercado, 

comportamento e cultura se modificam, transformando suas configurações de maneira 

                                                
24Especialista em Gestão de marcas e Branding pela UniAlfa, frankmichael.ads@gmail.com 
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constante, colaborando para a formação de novos nichos específicos de consumidores. Nichos 

estes com comportamentos e motivações cada vez mais características, o que obriga as marcas 

a se readaptarem caso queiram se aproximar para conquistar tais clientes. 

Como dito por Karsaklian (2004) um estudo das motivações dos consumidores é hoje 

diferencial fundamental para traçar uma estratégia mercadológica assertiva, principalmente 

com respeito à propaganda, que tem por um de seus objetivos estimular comportamentos de 

compra e reduzir os freios que inibem o consumo de produtos. 

Segundo a Revista Forbes25, somente no Brasil, a cada dia, 19 novos ricos surgem, 

aumentando um número de mais de 137 mil milionários já existentes, um fator que explica o 

crescimento do público consumidor dos bens de luxo. O que tornaria justificável, um estudo 

relacionado às motivações ao comportamento e ao impacto da comunicação que as marcas de 

luxo causam atualmente nas diversas classes sociais. 

 

O consumo e suas simbologias sociais 

A natureza do consumo é umas das variáveis mais relativas de serem analisadas no 

campo das relações humanas. Devido às constantes motivações, o consumo pode ser 

influenciado por inúmeros fatores de natureza psicológica, social, econômica e cultural que 

consequentemente agindo sobre o comportamento e as escolhas feitas pelo indivíduo.    

Em um viés sociológico, Alléres (2000), explica que cada classe social se define por 

seu estilo, modo e padrão de vida. Inserido nesse contexto, o indivíduo, por sua vez, procura 

se estabelecer e mostrar-se presente. 

   O fato é que as necessidades conferidas ao consumo estariam relacionadas também à 

necessidade de expressão individual e troca de informação o que segundo Richard (1980 apud 

ALLÉRÈS, 2000) uma forma de comunicação e interação entre o indivíduo e o meio. Sendo 

assim, a necessidade individual seria um ato de expressão interna com o intuito de se fazer 

perceber externamente por outrem, os desejos e fantasias pertencentes à natureza pessoal. 

 
Cada um desses atos subjetivos de consumo, mais ou 
menos simbólicos, traduz, ao mesmo tempo, a pesquisa de prazeres 
pessoais e uma necessidade de significações dentro de um grupo 
social ou com relação aos outros grupos sociais. (ALLÉRÈS, 2000, p. 
48). 
 

                                                
25 Forbes – Brazil’s Booming Economy is Creating 19 ‘Milionaires’ every day Disponível em: 
<www.forbes.com/sites/ivancastano/2011/11/28/brazils-booming-economy-is-creating-19-millionaires-every-
day/> acesso em 12/10/2017. 
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O consumo seria visto como um processo que serviria para o homem como fator 

relacionado, convivência e permanência em determinados grupos como forma de reafirmação 

de sua identidade, sendo a posse do objeto para Baudrillard (2007) um fato que além de sua 

utilidade funcional carregaria também uma funcionalidade social. 

 Richard (1980 apud ALLÉRÈS, 2000) afirma ainda que ao satisfazermos uma 

necessidade, apesar de um ato individual, e de certa forma subjetivo, a fazemos mesmo assim 

de acordo com uma harmonia universal. Sob esse aspecto, as necessidades criadas 

internamente seriam influenciadas por fatores externos.  

A realização de tais necessidades, além do sentido de satisfação pessoal, segundo 

Tejon, Panzarani e Megido (2010), estaria também relacionada a um padrão adaptativo e da 

expressão de nossa identidade a signos, conceitos e expressões culturais ocorridos 

universalmente em grupos que queremos nos incluir acessando essas novas realidades ou que 

expressarmos nossa presença através de nossos atos de consumir. 

 

 O luxo e seus significados 

O conceito da palavra luxo é dado por Allérès (2000) como originária do latim “luxus” 

e significa suntuosidade excessiva, riqueza. Ele sempre esteve presente na cultura e na 

sociedade. Lipovetsky (2005) cita o fato de que o luxo é relatado desde o período paleolítico, 

antes dos grandes palácios e arranha-céus, onde o homem tem tido comportamentos ligados à 

exaltação, ao uso de adornos, regalias e ao consumo despreocupado.  

O autor argumenta ainda que o conceito do luxo tarda de tempos anteriores ao período 

industrial. A hipótese levantada é que o luxo estava ligado a práticas religiosas e a rituais 

antigos relacionados inclusive com magia. Acreditava-se que era um elo entre os vivos e os 

mortos sendo a eles ofertados objetos de alto valor. 

        As separações entre pobres e ricos obteve seu peso a partir da formação do conceito de 

“Estado”, por volta de 4.000 a.C. O autor Lipovetsky (2005) relata que o luxo a partir daí 

assumiu sua função social, diferenciando na maneira de viver, vestir e se alimentar entre as 

classes. Desta forma o luxo era direito somente dos mais abastados que, por sua vez, deveriam 

gozar do que de melhor os recursos da época ofereciam. No total intuito de demonstrar sua 

superioridade e seu papel social. 

O início do conceito mais próximo de luxo como o conhecemos, veio no século XVIII. 

O desenvolvimento tecnológico com suas bases na Revolução Industrial propiciou o 

surgimento do luxo moderno. Esse que fora reinventado com apelo mais sedutor, enaltecendo 
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características hedônicas e não sendo somente algo relacionado unicamente ao status político 

e social. (ALLÉRÈS, 2000) 

Galhanone (2005) afirma que o luxo traduza características de privilégio e prestígio 

relacionados à nobreza e a aristocracia de forma representativa, por meio de seus valores 

simbólicos. Isso é reafirmado por Strehlau (2007), que defende que o luxo não possui 

atribuições exatas, pois estaria ligado a percepções de valores, comportamento, história, 

tradição, e “ao conhecimento embutido no consumo e suas representações”. Portanto, o que é 

luxo para uns, pode não ser para outros. 

 

Os produtos e o mercado de luxo 

Lipovetsky (2007) divide a evolução do mercado de luxo de acordo com a forma de 

consumo que acompanham as mudanças culturais e econômicas ocorridas na sociedade. Para 

ele, o que mais se aproxima da realidade que vivemos hoje, é datado no final dos anos 70 e é 

caracterizado como uma forma de reestruturação do sistema capitalista por ser fortemente 

influenciado pela velocidade das informações e a globalização de mercados. Um fator que 

possibilitou a formação de grandes marcas internacionais, construídas graças às novas 

tecnologias que propiciaram a produção personalizada em massa. 

 O refinamento dos hábitos de consumo adotados pela população no período pós 2ª 

Guerra Mundial, é apontado segundo a autora Allérès (2000), como um marco da evolução do 

consumo do luxo. Assim como defendido por Lipovetsky, a autora acredita que as altas 

demandas geradas neste período aqueceram o mercado e modificaram, consideravelmente, 

os hábitos de consumo da população que, gradativamente, evoluíram no sentido de exigir cada 

vez mais qualidade e diferenciação dos produtos.  

Na década de 1960, como resultante da evolução das formas de comunicação, Allérès 

(2000) afirma que juntamente com um desenvolvimento generalizado e acelerado da cultura, 

os “estilos de vida” foram se modificando, o que orientou os consumidores a consumirem 

bens de valores cada vez menos utilitários, mais personalizados, exclusivos e mais hedonistas.   

Conclui-se então que o consumo destes bens só seria acessível a determinadas castas 

sociais, que, por sua vez, possuíssem recursos suficientes para adquiri-los. Assim, sua posse 

representaria um símbolo de natureza segregadora.  

Allérès (2000) acredita que os produtos e serviços de luxo, estão relacionados a uma 

classificação ligada diretamente com a maneira em que foram criados, principalmente quanto 

à sua complexidade de concepção, elaboração e composição. Sendo assim, categorizados 

como: Luxo inacessível ou ultra luxo, Luxo intermediário ou Luxo acessível. 
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Mercadologicamente falando, Strehlau (2007), defende o luxo como algo relacionado 

também à alta qualidade e uma marca forte. Dessa forma, a etiqueta, a tradição, o apelo de 

construção simbólica praticada por essas marcas juntamente com seus diferenciais técnicos, 

seriam fatores que agregariam valor monetário ao produto. Contudo, ainda submetidos ao 

crivo do valor percebido pelo consumidor. 

Keller e Machado (2006) definem o termo marca como uma associação criada como 

um meio de diferenciar os bens de um fabricante do outro. Segundo o conceito levantado por 

Torella (2004), construir uma marca se trata de uma forma de diferenciar a empresa de seus 

concorrentes através de um alinhamento visual, verbal, atitudinal e da gestão de seus passos e 

decisões estratégicas que visam tornar percebidos seus principais diferenciais e sua real 

identidade no que tange o relacionamento entre marca seus públicos de interesse.  

O que se é discutido pelo marketing é a forma em que sua gestão agirá no intuito de 

construir esse valor, o que, segundo McCracken (2012), é responsável pela atribuição da base 

de preço e, consequentemente, atrelada à base de lucros de uma organização. O autor afirma 

ainda que uma das formas para construção desse valor estaria relacionada à criação de 

significado cultural para essa marca. 

Criar significado cultural para uma marca pode ser compreendido como sua inserção 

em um meio, no sentido de criar vínculo entre marca e consumidor, personificando uma 

representação real do momento cultural em que seu público está vivendo. 

Entretanto, tal estratégia só será assertiva caso essa marca conheça realmente seu 

público. O que será possível mediante ao resultado de um estudo antropológico cultural de 

seus consumidores, o que possibilitaria uma compreensão da trajetória histórica desse grupo 

e, logo, um entendimento real de suas motivações. 

        Os consumidores não são mais indivíduos isolados, eles estão conectados, portanto, as 

percepções individuais serão compartilhadas em seus círculos sociais. A mensagem de uma 

marca e seu valor atribuído estará também atrelada às percepções de alguns indivíduos que, 

por ventura, se tornem influenciadores, o que justifica a personalização e o tratamento 

individualizado de cada ser humano. 

 
O produto de luxo pode ficar restrito ao próprio indivíduo, 
permanecendo na esfera do consumo privado, sem ser exibido, longe 
dos olhos dos outros. Ao contrário também, pode ser consumido com 
grande visibilidade, de modo que os outros o vejam. Assim, a posse 
de uma marca pode gerar certo grau de prestigio social e, com isso, os 
logotipos ganham espaço no lado externo do produto, de modo que 
pode ser visto e reconhecido facilmente. (STREHLAU, 2007, p. 28). 
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Barth (2010) defende que o conceito de um produto de luxo não é apenas formado 

com base em fatores puramente técnicos. Estes geralmente relacionados à extrema qualidade, 

a personalização quase artesanal de suas peças, mas, além disso, um fator de extrema 

relevância é à “lenda” associada o nome deste produto, tanto relacionada ao gênio criativo da 

peça, quanto à carga emocional que é simbolicamente assumida por seus consumidores.  

Seria essa, uma forma de consumo de natureza subjetiva, com intuito também de 

excluir a culpa do ato de consumir, entregando ao consumidor segundo Tejon, Panzarani e 

Megido (2010), não somente um posicionamento de conteúdo puramente publicitário, mas 

também valores emotivos alcançados através da autorrealização por meio do consumo.  

Estaríamos, então, entrando em uma era onde as marcas deveriam oferecer algo além 

do consumo pelo consumo, mas que contemplem em suas práticas a experiência, que é 

interpretada por Jaffe (2008) como sendo um período onde a marca buscaria uma forma de se 

encaixar e fazer parte da vida de seus consumidores. 

 

A comunicação no mercado de luxo 

        O autor McCraken (1986, apud MCCRAKEN, 2012) posiciona a publicidade como 

sendo uma das maneiras de chegarmos aos bens, sendo que através dela, os significados são 

transferidos do mundo cultural para o contexto do consumo. 

No mercado de luxo, a comunicação é a forma de expressar e transmitir a mensagem 

de uma marca ou organização a seu público. Ela é responsável por persuadir e fazer com que 

intenções e desejos se tornem ações e que, posteriormente, levem a possível aquisição dos 

produtos ou serviços oferecidos.  

 A comunicação no mercado de luxo deve atender aos anseios de seus públicos e falar 

diretamente a eles, todavia, para que se construa uma mensagem comunicacional assertiva é 

preciso conhecer os vários perfis encontrados entre os consumidores do luxo, que são 

definidos por Allérès (2000) como:  

• Pessoas pertencentes à classe mais alta de consumo. São, na maioria das vezes, 

famílias tradicionais, aristocráticas, também conhecidas como old money, que buscam no luxo 

a superioridade em relação às outras classes sociais, caracterizam-se pelo consumo de maneira 

mais discreta. 

• Pessoas de alto poder aquisitivo, sem sobrenomes importantes ou histórico familiar 

de tradição, muito consumistas, são chamados de “novos ricos”, ostentam luxo e buscam, 
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através dele, alcançar status e sofisticação, recorrendo ao consumo como forma de 

ingressarem na elite e obterem projeção social.  

• Pessoas da classe média que, geralmente, seguem as tendências da moda, ditadas 

pelas grifes de luxo. Esse público busca, por meio de seus hábitos de consumo, copiar as 

classes de maior poder aquisitivo, sendo altamente influenciados por formadores de opinião 

como celebridades e pessoas socialmente conhecidas e participativas.  

Conhecidos esses perfis, algumas especificidades são levantadas e o tom e estratégias 

de comunicação são modificados conforme o produto comunicado se enquadre nas diferentes 

classificações relativas ao mercado. Portanto, a linguagem e a abordagem serão 

diferentemente tratadas conforme os produtos de luxo estejam inseridos nas classificações de 

luxo acessível, intermediário ou inacessível. 

 

A comunicação do luxo inacessível ou ultra luxo 

        O luxo inacessível, segundo a autora Allérès (2000) se baseia principalmente nas 

qualidades inventivas atribuídas a seus produtos. Geralmente está associado a marcas 

altamente exclusivas, de alto valor agregado que carregam a assinatura de um gênio criativo, 

ou mesmo caracterizados pela altíssima qualidade e raridade de suas matérias primas. 

        Esta categoria é, principalmente, representada pela alta costura e a alta joalheria. Seus 

produtos, dadas suas atribuições individuais, conseguem comunicar sua exclusividade por si 

só. Assim, a comunicação de seus atributos como mote principal seria considerada 

redundante. Porém, mesmo diante desta forma de autopromoção, a cultura atual, e os novos 

hábitos de consumo da sociedade, colaboram para uma alta possibilidade de esquecimento 

relativo de algumas marcas. Neste sentido, mesmo as marcas mais prestigiosas fazem uso das 

campanhas de comunicação. 

        A discrição é uma das principais formas de comunicar estes produtos. Assim, o uso 

das relações públicas seria uma das formas mais adequadas de promoção. Essa estratégia seria 

baseada na reunião destes compradores em eventos exclusivos, ou reuniões com focos 

específicos de clientes. Allérès (2000) cita também que nestes casos a comunicação feita em 

materiais de distribuição muito direcionada seriam uma das formas mais eficazes de ação. 

 

Como as criações dessas casas são quase perfeitas, preciosas, raras, 
destinadas a uma elite da população extremamente bem-provida, 
preocupada, às vezes, com certa discrição (aquisição de modelos 
exclusivos da alta joalheria), desejosa sempre de uma distinção 
absoluta pela seleção de objetos ou modelos inacessíveis e muito 
pouco divulgados, uma valorização da marca ou da casa tem de optar 
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por operações muito prestigiosas, destinadas a essa classe especial. 
(ALLÉRÈS, 2000, p. 206). 
 

        A comunicação para o luxo inacessível é construída para manter a notoriedade da 

marca, para se fazer presente entre seus nichos de consumidores, para enaltecer o culto ao seu 

consumo ou relembrar a história por trás do gênio criativo que a concebeu. Não é publicidade 

“a finalidade não é, jamais, conferir proeminência a um produto ou a uma gama de produtos. 

A única procura é o cultivo da magia da marca e de sua empresa”. (ALLÉRÈS, 2000, p. 206).  

 

A comunicação do luxo intermediário 

O luxo intermediário pode ser compreendido como grande parte dos objetos premium 

produzidos para as classes superiores. Nesta categoria, os objetos ainda são assinados por um 

gênio inventivo, e mantém seu alto desempenho, qualidade superior e o elevado valor das 

matérias primas que o compõe. 

Nessa categoria, a marca que leva a etiqueta do produto e toda a construção imaginária 

em torno dela, é uma das principais características de diferenciação desses objetos no 

mercado. Portanto, a valorização dessa marca através das mecânicas de gestão seria um dos 

principais objetivos de sua estratégia. 

Assim como no luxo inacessível, os produtos intermediários possuem desdobramentos 

de comunicação focados em relações exteriores direcionadas, fazendo uso de eventos e da 

fundamentação de relacionamentos com seus públicos. Porém, por se tratar de um nicho 

maior de potenciais consumidores, e muitas vezes de marcas entrantes de mercado, oriundas 

de novos gênios criativos, o luxo intermediário precisa de novos esforços de comunicação a 

fim de se fazer presente no mercado. 

 
As campanhas de comunicação efetuadas com o fim de desenvolver a 
notoriedade das marcas tradicionais ou de promover a dos novos criadores 
(Christian Lacroix, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier) devem, ao mesmo 
tempo, atingir um público um pouco mais amplo, classes mais bem providas 
da burguesia mais recente, e se conservar suficientemente limitadas para 
preservar a grande seletividade das marcas e produtos. Através dessas 
campanhas de comunicação, a clientela a ser atingida deve encontrar, ao 
mesmo tempo, a raridade relativa e a distinção necessária a certa auto-
satisfação, bem como a garantia de um potencial de compradores bastante 
grande e uniforme, sinal de sua boa escolha e seu bom gosto. (ALLÉRÈS, 
2000, p. 207). 

 

        Apesar do uso de uma comunicação seletiva focada nas relações públicas, as 

estratégias para o luxo intermediário fazem uso de veículos mais direcionados, como revistas 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 87 

especializadas, ou canais de televisão fechados. Dessa maneira, selecionam sua clientela de 

acordo com seus hábitos e estilo de vida, adaptando também o seu discurso em relação aos 

seus públicos ou momentos almejados. 

 
Essas campanhas de comunicação procuram, sobretudo manterá 
imagem das criações ou a notoriedade global da marca, cuidar de sua 
situação comparativamente muito seletiva e da unicidade do 
reconhecimento do talento do criador e de sua casa... As operações 
publicitárias, cuidadosamente selecionadas, pretendem, igualmente, 
cultivar a notoriedade global da marca, mais do que conferir 
proeminência a um produto determinado. (ALLÉRÈS, 2000, p. 208).  

 

A comunicação do luxo acessível 

O luxo acessível é o que mais se assemelha em termos de comunicação com os 

produtos e serviços não pertencentes às categorias premium. O mercado e a busca por itens 

pertencentes a esta categoria, não estão limitados às classes tão especificas quanto ao luxo 

intermediário. Graças a fatores de crescimento econômico que possibilitaram as classes 

inferiores a terem acesso ao crédito, o consumo do luxo passou a ser uma prática concebida a 

uma maior parcela da população. 

 Atrelados a fatores culturais, o consumo destes produtos passa a ser também uma 

prática social. Desta forma, as ações de comunicação feitas são mais completas, relativas 

também a alta concorrência no segmento do luxo acessível. Seja para a divulgação de um 

novo produto ou para a expansão da marca em nos mais diferenciados mercados, o apelo das 

campanhas prega principalmente a qualidade superior desses produtos e o estilo de vida 

alcançado por meio deles. 

        Os atributos aqui trabalhados são entregues através da diferenciada distribuição, ao 

tom da comunicação além das práticas de preço. Diferentemente do luxo inacessível e 

intermediário, o luxo acessível por sua vez está atrelado, além da comunicação de construção 

de marca, ao também enaltecimento das qualidades de diferenciação pertencentes a cada 

produto individualmente.  

        Por se tratar de um público pulverizado, a autora Allérès (2000) explica que estes 

consumidores não estão definitivamente esclarecidos quanto àquilo que irão consumir, o que 

os deixa mais vulneráveis aos fenômenos da moda. Sendo assim, as campanhas direcionadas a 

este segmentos devem contemplar os mais diferenciados tipos de mídia, com intuito de 

reafirmar a presença da marca no mercado. Porém, mesmo fazendo uso de meios de 

comunicação de massa, a marca não deve perder o seu apelo seletivo. 
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Por serem desdobramentos muito duradouros e muito finos das 
marcas mais prestigiosas, esses produtos se valem das repercussões 
políticas de relações exteriores e de relações públicas das casas. Esse 
enriquecimento das campanhas de comunicação só é eficaz se a 
campanha de comunicação é de total coerência com o produto, sua 
embalagem, seu preço e sua distribuição, inscrevendo-se na estratégia 
mercadológica geral da empresa. Algumas destas optaram por uma 
campanha global e continua de desenvolvimento e enriquecimento da 
imagem dos produtos e da marca (ALLÉRÈS, 2000, p. 210). 
 

Ainda com relação aos públicos referidos a estas campanhas, os sentimentos 

relacionados a projeções sociais embutidas no consumo de artigos de luxo devem ser levado 

em consideração. 

 
Toda campanha de comunicação desse universo de luxo deve ser 
acessível a um público muito grande, deve ser descupabilizadora, 
lisonjeira e suficientemente informativa, reunindo todos os setores da 
atividade. (ALLÉRÈS, 2000, p. 210). 
   

Tejon, Panzarani e Megido (2010) defendem ainda que: 

 
No caso de produtos de alto preço, ou da faixa do luxo, será 
necessário trabalhar, um primeiro momento, com estratégias 
comerciais e de marketing de inclusão, considerando um público 
historicamente excluído e que vive um complexo de inferioridade. 
Mantido à parte do consumo por muitos anos. (TEJON, 
PANZARANI E MEGIDO, 2010, p. 8). 

 
O que pode ser concluído então, é que ao luxo inacessível, os gênios inventivos que 

assinam a criação da marca, juntamente com a extrema qualidade dos produtos associados e 

ela, são os principais fatores a serem comunicados em campanha. “Nesse universo, a invenção 

e a criação dominam as estratégias, mercadológicas sem as omitir.” (ALLÉRÈS, 2000, p. 

210). 

        Em contrapartida, quanto mais acessível se torna o luxo, fatores situacionais, 

econômicos e sociais precisam ser considerados, e assim incorporados ao tom e à construção 

imaginária da marca. Dessa forma, a mensagem trabalhada deverá refletir com integridade a 

imagem que deseja ser construída por essa marca. Contudo, por se tratar de um mercado onde 

a concorrência é maior, é preciso ainda que os atributos dessas marcas sejam 

ressaltados também nos meios de comunicação de massa.  
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Somente um produto ou objeto desse universo do luxo, de admirável 
coerência e mantido por uma campanha de comunicação muito 
maciça, se destaca, se distingue e se impõe num mercado 
excessivamente competitivo. Nesse terreno do luxo, as estratégias 
mercadológicas integram a criatividade do produto ou do objeto e a 
notoriedade da marca. (ALLÉRÈS, 2000, p. 211).       
 

Considerações Finais 

As comunicações de massa ainda são utilizadas no sentido de fixar a marca de luxo e a 

posicionar no mercado. E por se tratar de uma forma que contemple uma abrangência maior 

de público, ainda é vista como uma das melhores formas de espalhar o conteúdo e a 

mensagem institucional de uma marca. 

Para Wolf (2009), por meio da comunicação de massa, e um alinhamento entre uma 

mensagem que se adeque a fatores pessoais do destinatário, é possível que um indivíduo seja 

persuadido mediante a interpretação dessa mensagem. Entretanto, mesmo havendo este 

alinhamento, a natureza interpretativa da mensagem será variável de indivíduo para indivíduo, 

como explicado por De Fleur (1970 apud WOLF, 2009) sendo relativo a causas psicológicas 

particulares.  

A generalização dos públicos e o alinhamento superficial de interesses excluiriam 

parte dos indivíduos, dada sua incompreensão ou não identificação com a mensagem 

construída. Jaffe (2008), afirma que as comunicações e o marketing de massa ainda são 

praticados mesmo com falta de conhecimento especifico dos nichos e análise dos possíveis 

pontos de contato com estes clientes. O autor completa que este modelo ainda é praticado 

devido à influência da herança histórica e das práticas de conceitos datados na Revolução 

industrial. 

A indústria do luxo está na exclusividade, seu consumo está ligado à emoção e a 

expressão da individualidade seria um comportamento típico de seus consumidores. Por se 

tratar de um público totalmente fragmentado e produtos tão específicos, a comunicação 

midiática tradicional, não se sustentaria como plano fundamental de ação para alcançá-los 

vista a intensa exposição destes aos mais diversos conteúdos e informações nos mais 

diferentes meios. 
 
Os conteúdos alternativos e a continua fragmentação e proliferação de 
pontos de contato com a mídia tornam difícil o vinculo com grandes 
massas do público, e mais difícil ainda sua agregação. Por que alguém 
ia querer atingir um público de massa numa época em que restam 
muito poucos produtos de massa? (JAFFE, 2008, p. 3). 
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As organizações, em grande parte, se baseiam em um modelo de comunicação que 

para McCracken (2012), compreende o consumidor como alguém centrado na informação, 

fazendo uso dela em suas escolhas entre bens de consumo e serviços. Desta maneira, a 

constante propensão por consumir, deixaria o indivíduo mais suscetível aos meios de massa e 

suas mensagens generalizadas e puramente informacionais. Contudo, segundo Jaffe (2008), as 

mudanças dos perfis fizeram com que os consumidores questionem como também contestem, 

se oponham, denigram, rejeitem abertamente a ainda persuadam outros que como ele, julga 

conteúdos de marca caso sejam irrelevantes, desnecessários e principalmente insultuosos.  

        McCracken (2012), então, sugere uma comunicação pautada em um modelo 

significacional que contemple o relacionamento e a aproximação com indivíduo, tratando-o 

menos como consumidor e mais como ser humano. 

 
Este modelo diz que o consumidor é um indivíduo num contexto 
cultural e engajado num projeto cultural. O contexto é formado de 
idéias de pessoa, objeto, atividade, tempo, espaço culturalmente 
estabelecidos, construindo assim a cultura. (MCCRACKEN, 2012, p. 
175). 
 

        O modelo significacional representa o indivíduo como à personificação de suas ações 

pessoais, familiares ou sociais, sendo reconhecidos principalmente por suas eternas 

adaptações comportamentais, como resultante das mudanças sociais em que este indivíduo 

esteja inserido.  McCracken (2012) afirma que o indivíduo terá seus hábitos de consumo 

totalmente influenciados pelo seu momento de vida em questão, e as metas pessoais que 

foram estabelecidas por ele.   

Adequado a esse modelo, a publicidade então se apropriaria de significados culturais e 

os transferiria aos bens de consumo na forma em, segundo Mccracken (2012), dar novos 

significados aos significantes do consumo. Haja vista a busca do consumidor por conceitos 

existenciais que a marca carrega e de que forma essa marca se inseriria em suas vidas. Assim, 

os conceitos de marca se inseririam na vida do consumidor e integrariam o seu self26 em sua 

constante busca por crescimento e notoriedade social.   

                                                
26 Self pode se compreendido como autoconceito, James (1890), o define como um conjunto de tudo o que o 
indivíduo pode chamar de seu, não somente suas capacidades físicas e mentais, mas também a tudo aquilo que a 
ele pertence como seus amigos, parentes trabalho ou relacionamentos. Ele possui também uma propriedade 
reflexiva de seu pensamento consciente, ou daquilo que projetaria como sendo seu “eu” ideal em um sentido 
mais subjetivo.  Disponível em: James, W. (1890). The priciples of psychology. New York: Holt. 
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Em um cenário onde a oferta de novos produtos é sempre constante e os diferencias 

técnicos são cada dia menos perceptíveis, a adoção de estratégias mais aproximativas passaria 

a ser uma necessidade para sobrevivência destaque no mercado. 

 
O consumidor de todas as classes sociais não só estão à procura de 
novas e estimulantes experiências, mas também de garantias e 
certezas de serviços personalizados. A empresa, agora, deve 
comunicar que seu produto faz parte de um segmento cultural, deve 
transformar seu nome em uma marca cultuada, que não se limita a 
transmitir somente estereótipos ligados ao produto, mas também a 
valores. Do ponto de vista do marketing, a relação entre empresa e 
cliente abandona a forma do monólogo para transformar-se em um 
dialogo, no qual ambos desenvolvem um papel ativo. (TEJON, 
PANZARANI E MEGIDO, 2010, p. 4). 
 

No entanto, as marcas de luxo sempre buscaram clientes em mercados mais maduros, 

ou seja, em países mais ricos, contudo, com as mudanças econômicas no cenário atual, tais 

mercados estão cada vez mais descentralizados, o que faz com que as marcas busquem 

públicos em países emergentes. Embora a demanda sempre exista, as ações relacionadas a 

essas marcas tenderão a caminhar para abordagens cada vez mais sutis, logo, adequando-se 

também à cultura local e as manifestações sociais que se manifestam nestes países, buscando 

então um lugar no coração de seus consumidores 

Obedecendo a esses contextos atuais as marcas de luxo devem pensar ainda em seu 

consumo no sentido de prover a “experiência” de compra aos seus clientes, tratados como 

“indivíduos únicos”, onde a marca lhes ofereceriam serviços e produtos exclusivos. Conforme 

dito por Lindstron (2012): 

 

Os consumidores constroem uma ligação emocional e mais profunda 
(e, portanto,mais sólida) com marcas associadas a um rito, e que criar 
uma aura de mistério em torno de uma marca ou produto costuma 
surtir bons resultados. (LINDSTRON, 2012, p. 186). 
 

Agindo dessa maneira, as marcas estariam possibilitadas a, de fato, criar produtos e 

tomar em seu discurso aquilo que o consumidor realmente espera e queira ouvir, obtendo 

como resultado desse relacionamento uma marca que represente seu público, sendo adotada e 

abraçada por ele, gerando fidelidade de sua base consumidora e consequentemente, uma 

economia em seus esforços de comunicação. 
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A imagem feminina na propaganda da Avon: 
Uma Análise de Conteúdo da campanha de lingerie #IssoÉPraMim 
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Resumo 
O movimento feminista tem utilizado diversas formas de expressão objetivando mudança no papel 
social atribuído à mulher dentro da sociedade. Este artigo tem como objetivo identificar de que forma 
o corpo da mulher é representado na publicidade de lingerie, tendo como referência a campanha 
#IssoÉPraMim da Avon. É importante verificar até que ponto os meios de comunicação acompanham 
a evolução das discussões do movimento feminista acerca da representação da mulher. A publicidade 
serve, portanto como exemplo de comportamento e representação de ideais para o seu público. A 
referência metodológica de análise utilizada foi a Análise de Conteúdo (BARDIN. 1977), O método é 
estruturado em cinco etapas: Organização da Análise; Codificação; Categorização; Inferência e a 
Informatização da Análise das Comunicações. Neste trabalho utilizaremos as quatro primeiras para 
investigar o anúncio selecionado da Avon, visando, assim, entender a mensagem de empoderamento 
do corpo da mulher. Ressaltamos que a propaganda a ser analisada é de lingerie e que a provedora 
deste anúncio se propõe a quebrar padrões sociais e viabilizar o real sentido da peça para a mulher. O 
resultado indica que a campanha aborda o aspecto corporal da mulher em sintonia com o discurso 
proposto pela empresa, levando em consideração, principalmente, o tema da individualização das 
peças, distanciando a imagem feminina do público-alvo aos corpos perfeitos das atrizes ou modelos 
que vestem as peças. 
 
Palavras-chave: Representação da mulher; Campanha Publicitária; Corpo; Avon. 
 

 

Introdução 
 

A estrutura social vigente na sociedade passou por longos anos de mudanças e 

processos. Sejam eles em relação à cidadania, política ou cultura. Essa nova configuração de 

cenário tem recebido contribuições de diferentes sujeitos ou específicos grupos, que, de 

alguma forma, seja pacífica ou não, acabam por buscar mudanças na ordem que vem sendo 

seguida, ou estabelecida, fazendo com que suas reivindicações sejam consideradas. 

                                                
27Mestranda em Comunicação da linha de pesquisa em Mídia e Cultura da UFG. Graduada em Rádio e TV pela 
UFMA. E-mail: brunaalmeida87@gmail.com 
28Professora Efetiva do programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás – 
PPGCOM - UFG..Pós-Doutora e Doutora em Comunicação pela UFRJ. Coordenadora do Laboratório de Leitura 
Crítica da Mídia. E-mail: simonetuzzo@hotmail 
29Professor Efetivo do programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Pesquisador do Laboratório de Leitura 
Crítica da Mídia. E-mail: milsonprof@gmail.com 
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O feminismo30 é um deles, enquanto movimento social utiliza-se de suas formas de 

manifesto para contribuir com a mudança no papel social atribuído à mulher dentro da 

sociedade, bem como o do homem. Esse tipo de mudança representa não só transformações 

na política, que conduz e rege a sociedade, como altera a instituição familiar. A maioria das 

conquistas do movimento feminista gira em torno da representação da mulher no mercado, na 

mídia e em sua própria família. Segundo, Pedro (2010), as relações de gênero presentes no 

patriarcado pressupõem que o órgão sexual determina as funções sociais. Dessa forma, a 

sociedade constrói uma identidade social que é arquitetada através dos distintos papéis que 

são atribuídos aos homens e às mulheres. 

É através de encontros, passeatas – cada vez maiores e frequentes – E apoio de 

instituições governamentais – em congressos nacionais ou internacionais – que o feminismo 

vem traçando sua trajetória. É importante ressaltar que após anos de lutas em busca dos 

direitos de igualdade, esse movimento, assim como outros movimentos e ações sociais que 

propõem mudanças nas estruturas e determinações sociais pré-estabelecidas, ainda encontra 

obstáculos, resistências, mas também motivações para continuar se fazendo presente 

tornando-se relevante dentro da esfera pública. São várias as questões levantadas pelo 

feminismo como, o assédio, desigualdade no mercado de trabalho (salários diferenciados, por 

exemplo), liberdade sexual e, neste artigo, destacaremos a representação da mulher na mídia, 

em especial em propagandas publicitárias.  

Segundo Bourdieu (1999) para se compreender a dominação masculina é importante 

analisar as estruturas inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos. Quando uma 

mulher expõe seu corpo nas propagandas, ele está repleto de significados e valores que 

precisam ser analisados com referência a quem eles estão de fato favorecendo com a sua 

exposição. Nessas representações comerciais A reflexão fica por conta dos padrões 

estabelecidos socialmente, constatando-se na maioria das construções. Certa estereotipia dos 

modelos femininos. Esses ‘modelos’ passam, muitas vezes, despercebidos por quem assiste, e 

não são confrontados, pois vira senso comum, ocasionando a naturalização desse fenômeno. 

As propagandas ao longo dos anos se apoiaram nessas imagens e mitos perpassados 

de geração a geração para construção de um tipo de mulher, um estereótipo. Afinal o 

estereotipo é manifestação da opinião pública, onde esta “não é a expressão da massa, mas, a 

visão daqueles que podem ter expressão na massa” (FIGUEIREDO; TUZZO, 2011, p. 82). 

                                                
30Scott (1995) define o movimento feminista como um movimento de luta por igualdade, reivindicando 
tratamento equivalente para homens e mulheres, denunciando as negligências e desvalorizações a que são 
submetidas as mulheres. 
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“[...] a opinião pública muitas vezes se caracteriza pela opinião de um determinado 

público que se manifesta a favor ou contra determinada situação. (TUZZO, 2005, p. 67).” 

Nesse artigo foi analisado de que forma o corpo da mulher é tratado e representado na 

propaganda da Avon31, onde a marca se propõe quebrar estereótipos e mostrar a verdadeira 

face da mulher. O locus desta pesquisa se dá na propaganda de lingerie que traz a campanha 

#IssoÉPraMim. Trata-se de um videoclipe criado para plataforma digital, seguindo a lógica 

intensificada desde 2016 de apostar em marketing e na criação de novas ferramentas que 

ajudem as revendedoras a fechar negócios nas redes sociais. (EXAME, 2016). As cantoras 

Pitty, Daniela Mercury e Gaby Amarantos assinam a letra da música. 

 

A Mulher e a Publicidade 
 

Um dos objetivos básicos da publicidade é estimular o desejo de consumir. Ao lidar 

com a sociedade este cenário comercial e cultural fica próximo dos valores morais do seu 

público-alvo. Tratando-se de publicidade, então, esses valores estarão relacionados com 

comportamento e imagem pessoal.  

Para Santos (2005), o fenômeno da publicidade: 
 

é composto de partes interrelacionadas e interdependentes (o sistema), que 
interagem entre si e com o ambiente. Isso quer dizer que a publicidade está 
inserida num sistema social, do qual sofre interferências e sobre o qual 
interfere (SANTOS, 2005, p. 19).  

 

O autor afirma que é possível observar na publicidade atual três elementos que a 

identificam como tal: a capacidade de informação, conhecer o produto e seus possíveis ideais; 

a força persuasiva, a sua capacidade de convencer, de dialogar com o público e o levar a uma 

ação; e por último o caráter comercial, o objetivo final da publicidade, o de levar o seu 

público a tomar uma decisão de compra, seja de um serviço ou produto. 

Nas propagandas de lingerie, foco deste artigo, o corpo é um dos principais 

elementos do anúncio. A mensagem transmitida junto com todo o seu significado simbólico 

tem a capacidade de influenciar valores para o seu público-alvo que incide em mulheres de 

várias classes sociais, faixas etárias e diferentes formas estéticas. Mas é fundamental 

relacionar os valores que são dados pela mídia e pela comunicação com o contexto histórico 

que a sociedade se encontra. Ao mesmo tempo em que esses valores são discutidos nas 

                                                
31Empresa norte-americana de cosméticos.  
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esferas públicas esses mesmos valores precisam ser reforçados pelos meios culturais para 

ocorra esta mudança social, já que um influencia no outro simultaneamente e continuamente. 

Sendo assim, é importante verificar até que ponto os meios de comunicação 

acompanham a evolução das discussões do movimento feminista acerca da representação da 

mulher. A publicidade serve, portanto como exemplo de comportamento e representação de 

ideais para o seu público. 

 
De acordo com os estereótipos e modelos firmados pela nossa sociedade, a 
publicidade busca divulgar a qualidade de seus produtos, desde que haja 
identificação do consumidor com a marca anunciante. Desta forma ela 
estabelece uma relação pessoal com o consumidor, que atribui um valor 
simbólico aos produtos anunciados (FERNANDEZ; CARNEIRO; 
CASTELO, 2011, p. 5).  

 
Segundo, Muller (2014), a questão do uso de personagens como utilizador ou porta-

voz de um produto, por exemplo, envolve a transmissão de uma ideologia (a da empresa 

anunciante) através de um ser humano, com suas características pessoais que podem ser 

facilmente comparadas e julgadas, para um público determinado.  

A publicidade que atualmente circula em nosso meio traz uma representação social 

ainda com pequenos sinais de “revolução” como, por exemplo, algumas atitudes femininas 

que podem ser consideradas como inovadoras, como seu novo papel na sociedade que 

confronta a posição de supremacia masculina legitimada pelo patriarcado. E este que convive 

com esta revolução se adapta e de certa forma evolui, deixando para trás essa imagem 

estereotipada do poder patriarcal. 

 
O que constatamos na publicidade contemporânea é que não são mais 
utilizados os extremos como modelos ideais, os modelos sugeridos como 
bons situam-se em níveis intermediários com uma tendência, em alguns 
casos, de mudanças marcantes (GARBOGGINI, 2005, p. 6).  

 

A Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) preocupa-se 

fundamentalmente com a inter-relação entre sujeito e objeto e como se dá o processo de 

construção do conhecimento, ao mesmo tempo individual e coletivo na elaboração das 

representações sociais, em conhecimento de senso comum. De acordo com o autor, as 

relações sociais que estabelecemos no cotidiano são fruto de representações que são 

facilmente apreendidas. Portanto, a Representação Social, para Moscovici (1978), possui uma 

dupla dimensão, Sujeito e Sociedade, e situa-se no limiar de uma série de conceitos 

sociológicos e psicológicos. Moscovici parte da premissa de que 
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[...] não existe separação entre o universo externo e o universo interno do 
sujeito: em sua atividade representativa, ele não reproduz passivamente um 
objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, ao fazê-lo, se constitui 
como sujeito, na medida em que, ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele 
próprio se situa no universo social e material. (ALVES-MAZZOTTI, 2000, 
p. 59) 

 
Sendo assim, ainda segundo Muller (2014), a partir da recolocação da mulher nas 

funções sociais, após a década de 1960, os conceitos de feminilidade e masculinidade são 

revistos, em razão de que os papeis exercidos pelas mulheres (mãe, dona de casa, esposa) 

passaram a ter uma definição diferente. Com o objetivo de vender, a publicidade desperta, 

dentro dos meios de comunicação social, a sensação de satisfação a partir da compra.  A partir 

das mudanças e transformações que a mulher sofreu ao longo dos anos as propagandas 

começaram a transmitir estes novos papeis e as novas faces da mulher, que implicavam um 

novo tipo de comportamento social e novas formas de relacionamento entre gênero. 

 
Estas evoluções acerca das transformações femininas mudaram também a 
forma como são vistas, alterando sua identidade, gênero feminino, códigos 
sociais e comportamentais. Logo, a publicidade, sendo um espelho da 
sociedade, passa a retratar a mulher também como trabalhadora e 
empresária, além de mantenedora do lar. (FERNANDEZ; CARNEIRO; 
CASTELO, 2011, p. 8). 
 

Diante disso, Tuzzo e Braga (2014, p. 26) afirmam que a "Identidade é aquilo que eu 

sou e imagem é aquilo que eu sou refletida na compreensão do outro”. Pode-se considerar, 

portanto que a imagem será a construção desse significado. “Identidade são as minhas 

características pessoais, físicas, mas a imagem é a minha identidade associada ao 

reconhecimento do outro sobre mim." (TUZZO; BRAGA, 2014, p. 26). Nesse papel se 

encontra a mídia, pois ao nos localizarmos em uma sociedade demarcada pelos meios de 

comunicação de massa ela assume o papel relevante de construção das representações sociais. 

Pois a partir desse momento são os meios de comunicação que vão decidir o que a sociedade 

considerará como relevante. 

Segundo, Viegas (2015), por muitos anos a publicidade utilizava seu espaço para 

informar sobre um determinado produto com objetivo de venda de produtos. A partir da 

Revolução Industrial, os anúncios começaram a apresentar também a vertente simbólica de 

seus produtos, inserindo-os em contextos a partir de representações sociais. A técnica acabou 

deixando a mensagem ainda mais complexa e com muito mais elementos a serem analisados. 

Na publicidade, é possível ver as marcas buscando esse poder de convencimento 

continuamente, o que também influencia pessoas em seu comportamento com a sociedade. 
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Diante desta transformação e reestruturação do comportamento da publicidade, 

coloca-se a investigação desta pesquisa: como a publicidade representa o corpo feminino em 

uma propaganda atualmente. Ressaltamos que a propaganda a ser analisada é de lingerie e que 

a provedora deste anúncio se propõe a quebrar padrões sociais e viabilizar o real sentido da 

peça para a mulher. 

 
Locus da Pesquisa: Campanha da Avon #IssoÉPraMim 
 

Há 130 anos a empresa tem como objetivo favorecer a beleza, a inovação, o 

otimismo, sobretudo das mulheres. Segundo informações do seu site oficial desde 1886 a 

Avon é uma das principais empresas que promovem o empoderamento das mulheres. A ideia 

do fundador, David H. McConnel era que as mulheres pudessem ter uma renda independente 

para garantir o seu próprio bem-estar e felicidade. No Brasil, a Avon opera desde 1958 

comercializando os produtos em todo o território nacional. Ainda, segundo o site, o país 

representa a maior operação da companhia e detém sua maior força de vendas. A empresa ao 

longo dos anos vem lançando campanhas que empoderam cada vez as mulheres sempre 

enfatizando que as protagonistas dos produtos lançados é a mulher comum, real e não os 

estereótipos que a publicidade evidencia32. 

A Avon utiliza como principal suporte de suas ações a plataforma digital, é em seu 

hotsite33 que a empresa reúne os seus conteúdos: novas campanhas, catálogos, entrevistas, 

palestras etc. Além de utilizar as Redes Sociais Online da marca, comerciais de TV e 

impressos. “As campanhas são mais um importante canal para disseminação de nossas 

mensagens. Por meio das revendedoras, queremos mostrar o poder da autonomia e da 

independência financeira no processo de fortalecimento da mulher, e a importância da 

democratização da beleza, como uma ferramenta para a autoestima”, comenta o vice-

presidente de Marketing da Avon, Ricardo Patrocínio. (EXAME, 2015).  

Para compor a análise a publicidade escolhida para este artigo faz parte da Campanha 

Digital que apresenta a sua marca própria de lingerie, a Avon SignatureByDeMillus. O vídeo 

veiculado apenas no ambiente virtual reforça a mensagem sobre o empoderamento feminino e 

chama atenção pela diversidade de perfis e corpos da mulher. As cantoras Pitty, Daniela 

Mercury e Gaby Amarantos, que estão nas páginas do folheto de produtos da empresa usando 

as peças da nova marca, também assinam e interpretam a música “Isso É Pra Mim” que é a 

                                                
32Informações retiradas do site oficial da empresa, Avon. Disponível em: 
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon  
33Ou microsite: é um sítio momentâneo voltado a destacar uma ação de comunicação e marketing pontual.  
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trilha do videoclipe (figura 01).  “As peças da linha Avon Signature foram desenvolvidas para 

valorizar os pontos fortes das mulheres reais, considerando a diversidade de corpos, estilos e 

personalidades do universo feminino. Por isso, era fundamental que a campanha traduzisse e 

representasse todos esses pilares da marca. Foi daí que surgiu a ideia de reunir todas essas 

mulheres incríveis, fortes e confiantes para passar uma mensagem poderosa de liberdade de 

escolha”, afirma Juliana Barros, diretora de marketing da Avon, responsável pelos produtos 

não cosméticos oferecidos nos catálogos da empresa. (INTELIGEMCIA, 2017) 

 

 
Figura 01 – Clipe da campanha 

 
 
Aspectos Metodológicos: Etapas e Aplicações 

Nesse artigo, investigamos uma propaganda publicitária com a utilização 

metodológica da Análise de Conteúdo (AC). Esta metodologia teve seu início nos Estados 

Unidos, no início do século xx no campo do estruturalismo Norte Americano fundado por 

Leonardo Bloomfield denominado de linguística descomplicada onde o material jornalístico 

era o principal objeto de investigação. Na época eram estudadas, segundo Bardin (1977) as 

localizações de artigos nas páginas, as medidas físicas, o tamanho do título. Com as Guerras 

Mundiais o olhar se voltou também para as propagandas políticas, esse campo foi conduzido 

por H. Lasswell. A partir de 1940 e com prosseguimento nas décadas, o exame de material 

político juntamente com a aplicação multidisciplinar das técnicas de estudo foi aprimorado. A 

Análise de Conteúdo é um método que investiga fenômenos simbólicos, principalmente no 

campo da mídia, verificando textos, conteúdos digitais e áudios.  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permeiam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 
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O método é estruturado em cinco etapas: Organização da Análise; Codificação; 

Categorização; Inferência e a Informatização da Análise das Comunicações. Neste trabalho 

utilizaremos as quatro primeiras para investigar o anúncio selecionado da Avon, visando, 

assim, entender a mensagem de empoderamento do corpo da mulher. O quinto passo proposto 

por Bardin (1977), não utilizaremos nessa investigação.   

O processo tem início, com a organização da análise por meio do contato inicial do 

pesquisador com o material que Bardin (1977) chama de Pré-Análise que é composta pela 

“leitura flutuante”, a primeira de muitas leituras que o pesquisador irá fazer acerca do objeto 

de estudo. No caso a leitura dessa pesquisa foi da música “Isso é pra mim” composta 

exclusivamente para esta campanha. É dentro dessa primeira etapa que o pesquisador cria seu 

problema e sua hipótese de investigação.  

Sendo assim o objetivo desta pesquisa está em analisar de que forma o corpo da 

mulher é representado na propaganda da Avon. Se a empresa tem como lema o 

empoderamento da mulher, então de que forma nesta campanha é realizado esse enfoque?  A 

hipótese é que como o título da música, Isso é pra mim, a propaganda se referencie em algo 

individual para a mulher, afastando-se do senso comum de produtos idealizados de forma 

geral com o pressuposto de que toda mulher segue o mesmo padrão, estilo e gosto. Bem como 

a liberdade de escolha que a mulher tem, foco enfatizado pela diretora de marketing, Juliana 

Barros (INTELIGEMCIA, 2017). Também levamos em consideração a estética, algo que é 

destaque entre as campanhas de lingerie, se a beleza é levada em consideração na valorização 

do corpo da mulher e de que forma essa beleza está sendo retratada. Vale ressaltar, que a 

pesquisa busca distinguir os seguintes pontos: 1. A contextualização do corpo da mulher na 

campanha e 2. As abordagens que são colocadas para dar ênfase a esse tema. 

O passo a seguir é a Codificação, onde os dados serão estruturados de forma 
sistemática. 
  

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 
precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 
agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou 
da sua expressão suscetível de esclarecer o analista acerca das características 
do texto (BARDIN, 1977, p. 103). 

 
Nesta etapa são definidas as unidades de registro que serão analisadas pelas unidades 

de contexto, que são as palavras, frases e parágrafos que ajudarão a explicar a sua ocorrência. 

Segundo Holsti (1969), a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregado em unidades, que permitem uma descrição exata 

das características pertinentes do conteúdo. Na campanha da Avon a música do clipe foi 
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decupada, já que a letra não está disponível na base de dados da empresa, e a organização das 

unidades se deu pelas frases musicais. 

Após definir os elementos da codificação, são estabelecidas as Categorias nas quais 
serão organizados os dados. 

 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto, por diferenciação [...] As categorias são rubricas ou classes, 
as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento este efectuado em 
razão dos caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p. 117) 

 

Segundo a autora, o critério de categorização pode ser semântico (categorias 

temáticas), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo o seu 

sentido) ou expressivo (categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem). A 

autora propõe ainda duas formas de definir as categorias: caixas e milhas/acervo34. O método 

de caixas se empenha em criar as categorias antes de separar as unidades de registro. Por este 

caminho é possível que alguma categoria fique vazia, mas isso não é considerado uma falha e 

sim uma descoberta inesperada também possível de ser analisada. O método de milhas/acervo 

segue pelo caminho contrário. O pesquisador constrói as categorias de acordo com as 

descobertas das unidades de registro. Sendo assim todas as categorias serão preenchidas. 

Para esta análise definimos como critério de categorização realizar a investigação 

temática, “a contagem de um ou vários temas ou itens de significação, numa unidade de 

codificação previamente determinada” (BARDIN, 1977, p.73) nessa pesquisa se tornou mais 

válido, escolhermos a frase como unidade da codificação. O caminho seguido foi das 

categorias por caixas. Quando se trata do tema de empoderamento, a ONU Mulheres trabalha 

com alguns princípios35, baseados neles e no discurso da empresa decidimos que as categorias 

escolhidas fossem: Individualidade; Liberdade; Bem-Estar, Exaltação e, para tentar descobri 

se o corpo é valorizado também pela sua beleza, decidimos por escolher a categoria: Estética.  

Após a fase da categorização o investigador realiza as Inferências sobre o material, 

interpretando os resultados. Esta fase é a mais qualitativa, já que aspectos implícitos, aliados 

                                                
34 Laurence Bardin, substitui o termo milhas, que aparece na edição de 1977, pelo termo acervo em suas edições 
atuais, mas nada modificou na definição do método.  
35 Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível. 2. Tratar todas as 
mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-
discriminação. 3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na 
empresa. 4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. 5. Apoiar 
empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de 
suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao 
ativismo social. 7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. 
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ao conhecimento do analisador serão tratados. Segundo Bardin (1977), o analista tira partido 

do tratamento das mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimento sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo.  

 
[...] a descrição quantitativa dos elementos identificados no conteúdo 
analisado não se encerra por si só, mas se converte em dados que 
fundamentam as inferências. Para além do simples registro numérico da 
frequência de uma unidade, a análise de conteúdo visa interpretar o que esses 
números representam no contexto estudado (QUADROS; ASSMANN; 
LOPEZ, 2014, p. 94). 
 

Os dados coletados, a música, as tabelas e as inferências, são, a saber: 

 
Campanha #IssoÉPraMim (Música) 
 
“Minha pele está coberta de alegria. E essa alegria que sinto é o que visto por dentro. A 

minha roupa me diz o que a boca diria. Com essa dança expresso meu pensamento. Visto 

meu corpo pra mim mesma. Visto meu corpo com o que sou. Visto a minha própria beleza 

me visto de amor (me visto de amor). Visto meu humor de cor. Visto meu corpo de amor. O 

que visto é o que sou, isso é pra mim, eu sou assim, isso é pra mim. Eu chego, me lanço e 

faço meu corpo desfilar em qualquer lugar que eu vá.  E o meu coração é o espelho a refletir 

o amor maior que existe em mim. Meu corpo é tudo isso, é pra mim, isso é pra mim, isso é 

pra mim, é pra mim. Visto o poder que me faz sentir, meu corpo é tudo, isso é pra mim. 

Minha pele é manifesto e poesia. Tela na qual rabisco sem pudores. Meu corpo é casa eu 

decoro é no dia a dia. Celebrando a beleza diversa de formas e cores. Tomar posse desse 

corpo acolhendo quem eu sou. Ocupo minha própria beleza e me visto de amor, me visto de 

amor. Isso é pra mim, Isso é pra mim, Isso é pra mim, Isso é pra mim, Isso é pra mim, eu sou 

assim, eu sou assim. Meu corpo, meu planeta, meu império, meu prazer. Visto o que celebro, 

o que me alegra e me festeja. Visto o que me empodera de mim mesma. Visto a roupa que 

me beija. Visto meu humor com cor. Visto meu corpo de amor. O que visto é o que sou, isso 

é pra mim, eu sou assim, eu sou assim. Visto meu humor de cor. Visto meu corpo de amor. O 

que visto é o que sou, isso é pra mim. Visto meu humor de cor. Visto meu corpo de amor. O 

que visto é o que sou, isso é pra mim. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Isso é pra 

mim, isso é pra mim. Isso é pra mim, eu sou assim. Isso é pra mim, eu sou assim. Isso é pra 

mim, isso é pra mim, isso é pra mim.” 	  
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Tabela Temática 1 (BARDIN, 1977, p.74) 
CATEGORIAS COMPONENTES EXEMPLOS FREQUENCIA 

(Itens e %) 
 
 
 
 
Individualidade 

 
 
 
Exclusividade; 
Aceitação; 
Confiança; 

“Visto meu corpo pra mim mesma” 
“Visto meu corpo com o que sou” 
“Visto a minha própria beleza” 
”Me visto de amor” (4x) 
 “O que visto é o que sou” (4x) 
“Isso é pra mim” (21x) 
“Eu sou assim” (10x) 
“Ocupo minha própria beleza” 
“Meu corpo, meu planeta, meu império, 
meu prazer.” 
“Visto a roupa que me beija” 

 
 
 

 
45 Itens 
% 65,22 

 
 
 
Liberdade 

 
 
Expressão; 
Cor; 
Corporal; 
Vontade;  
Querer; 

“Com essa dança expresso meu 
pensamento”  
“Visto meu humor de cor.”(4x) 
“Visto meu corpo de amor”(4x) 
“Visto o poder que me faz sentir” 
“Minha pele é manifesto e poesia” 
“Tela na qual rabisco sem pudores” 
“Meu corpo é casa eu decoro é no dia a 
dia” 
 

 
 

13 Itens  
% 18,85 

 
 
 
 
Exaltação 

 
 
 
Valorização; 
Admiração; 
Orgulho;  
Distinção; 

““A minha roupa me diz o que a boca 
diria.”  
“Eu chego, me lanço e faço meu corpo 
desfilar em qualquer lugar que eu vá.” 
“E o meu coração é o espelho a refletir. o 
amor maior que existe em mim.” 
“Meu corpo é tudo isso, é pra mim” 
“Meu corpo é tudo” 
“Tomar posse desse corpo acolhendo 
quem eu sou” 
“Visto o que me empodera de mim 
mesma” 

 
 
 
 

7 Itens 
%10,14 

 
 
 
Bem-estar 

 
 
 
Felicidade 
Celebração  

“Minha pele está coberta de alegria.” 
“E essa alegria que sinto é o que visto por 
dentro” 
“Celebrando a beleza diversa de formas e 
cores” 
“Visto o que celebro, o que me alegra e 
me festeja” 

 
 

4 Itens 
%5,79 

 
Estética 

Físico (gorda ou 
magra; alta ou 
baixa). Beleza (bela 
ou feia) 

 
--- 

 
---  

 
Total 

69 Itens  
100% 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

Conforme a tabela acima apresentada, o conteúdo veiculado, ou seja, a música da 

campanha #IssoÉPraMim tem como maior volume a categoria relacionada a individualização 
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– 64,3% . A categoria liberdade ocupa o segundo lugar em termo de volume de conteúdo – 

18,6%. Se levarmos em consideração esses dois temas mais explorados podemos inferir que 

esses são valores essenciais para a dignidade dos indivíduos, para a prosperidade das 

sociedades e para o Estado de direito. Esses dois temas estão ligados a outro subtendido à 

igualdade de gênero que está no âmago dos direitos humanos. Tratando-se da campanha fica 

claro que como o título da música, Isso é pra mim, a letra acompanhou a ideia, enfatizando o 

lado individual, exclusivo, de aceitação e confiança de cada mulher, sobressaindo também a 

liberdade de expressão, corporal, cor, querer e suas vontades em suas escolhas. 

Para além desses temas é importante destacar a valorização do corpo da mulher na 

campanha, essa categoria ficou na terceira posição – 11,4%, nesta temática enfatizam-se o 

orgulho, a distinção, admiração e exaltação do seu corpo. Na quarta posição – 5,7% - 

encontra-se o Bem-Estar, aquilo que traz felicidade e é motivo de celebração com seu corpo. 

Uma categoria, após a organização dos dados, ficou em branco, e como já explicada 

anteriormente não é motivo de erro e, sim, uma evidência sobre a análise realizada. Em se 

tratando de estética, de beleza, as campanhas de lingerie trazem “corpos impecáveis, de 

pessoas com prestígio artístico, fama e fortuna que construíram um distanciamento entre a 

imagem feminina transmitida pelas marcas e a realidade do seu público-alvo” (MULLER, 

2014).  Neste sentido, chama a atenção o fato da Avon ser uma organização que produz e 

vende produtos de beleza e para o embelezamento e a categoria estética não ter sido 

referenciada, contemplada na letra da música da campanha. Nesta perspectiva reside um 

questionamento fundamental: seria possível empoderar a mulher da sua individualidade e da 

sua liberdade, reforçando e defendendo a igualdade de gênero sem discutir que muito do que 

somos e muito daquilo em que acreditamos se expressa no corpo? Em que pese à noção 

estética ser - para alguns algo irrelevante, em se tratando do corpo feminino, ele (o corpo) 

expressa muito da sua expressão de liberdade, de desejos. Sobre isso os estudos sobre o 

aborto são relevantes, onde a mulher tem ao longo da história lutado para ter a liberdade de 

decidir sobre o próprio corpo36. 

A aceitação do corpo feminino e da contestação dos padrões da beleza ditados pela 

mídia têm sido discutida nos meios de comunicação (redes sociais ou nas manifestações do 

movimento feministas). Em se tratando da campanha da Avon essa categoria ter ficado vazia 

                                                
36 Sobre a autonomia do corpo feminino ver: SANTOS, Camila Simões. SILVEIRA, Lia Márcia Cruz da. 
Percepções de Mulheres que Vivenciam o Aborto sobre Autonomia do Corpo Feminino. Psicologia: Ciência e 
Profissão Abr/Jun. 2017 v. 37 n°2, 304-317. https://doi.org/10.1590/1982-3703000582016. 
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reforça a ideia da empresa em busca da democratização da beleza e diversidade de perfis e 

corpos da mulher.  

 
Ainda que existam marcas que utilizam argumentos diferenciados em suas 
comunicações, demonstrando que estão a par das tendências do movimento 
feminista, a maioria das marcas segue valorizando e incentivando o culto ao 
corpo (MULLER, 2014, p.87).  
 

Com a categorização, seguida dos seus exemplos, ocorrências e frequências, o corpo 

da mulher na campanha da empresa Avon é demonstrado como algo individual, atestando a 

hipótese desta pesquisa. O cenário atual demonstra que as questões de comportamento estão 

sendo abordados de forma mais próxima às discussões do movimento feminista. A questão 

levantada nesta pesquisa, à representação corporal, ainda é marcada por certa distância entre 

os discursos da publicidade, mas na campanha da Avon aqui analisada fica evidente a 

aproximação desses discursos e a demonstração positiva dessa representação social. 

 
Considerações Finais 

O objetivo desta pesquisa foi identificar de que forma o corpo da mulher está sendo 

tratado em campanhas de lingerie, especificamente da empresa Avon que incentiva o 

empoderamento da mulher. A representação da mulher na publicidade é entendida como uma 

evolução do movimento social principalmente pelo aumento das discussões na esfera pública 

das questões relacionadas a esse gênero. Esse movimento vem ganhando espaço em fóruns 

feministas, redes sociais e meios de comunicação como um ambiente de informação e 

discussão. 

O novo papel social da mulher na sociedade vem mudando as características do 

discurso publicitário, deixando de lado apenas o papel de mãe e esposa, e sim o de 

trabalhadora, sem deixar para trás o seu lado vaidosa. Com a realização da Análise de 

Conteúdo, com base em Bardin (1977), identificamos cada tema enfatizado na campanha 

escolhida e, se dentro do aspecto de representação social, expresso na peça, transmitia os 

valores relacionados com o discurso da empresa. Além de identificar os aspectos de ênfase 

corporal que a publicidade trata. 

A insatisfação quanto à representação da mulher na sociedade e mais precisamente 

nas campanhas de publicidade começou a destacar-se nas pautas dos movimentos feministas. 

A análise revelou que a campanha está em sintonia com o modelo de discurso proposto pela 

empresa, levando em consideração principalmente o tema da individualização das peças, ou 

seja, a exclusividade e confiança para comprar algo que vai ser usado em seu corpo “normal”.  
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Destaca-se também a ausência de mulheres loiras, de olhos claros, estereótipos das 

campanhas que há décadas ajudaram a construir o imaginário de beleza feminina. Além disso, 

a sequência de cenas de mulheres quebrando as molduras dos porta-retratos tem um poder 

simbólico, o rompimento de mulheres como objetos de adoração e idolatria em fotografias de 

exposição. Esse traço de uma nova forma de tratar a sexualidade é reflexo da discussão 

delineada pelos movimentos, distanciando a imagem feminina do público-alvo aos corpos 

perfeitos das atrizes ou modelos que vestem as peças. 

A aceitação do corpo e a oposição dos padrões de beleza são mensagens que a 

publicidade parece estar cada vez mais tornando próxima da discussão na sociedade. Pode-se 

afirmar que após o levantamento e interpretação dos dados a publicidade da Avon incorporou 

algumas das mudanças sociais conquistadas pelo movimento feminista no conteúdo do seu 

anúncio.  
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Resumo 
O presente artigo objetiva realizar uma reflexão teórica sobre alguns aspectos culturais decorrentes da 
frequente recorrência a personagens anti-heroicos, observável em muitas séries de TV 
contemporâneas, como uma fórmula narrativa para suas composições. Para tanto, tomamos como 
objeto o personagem Walter White, do seriado Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC), analisado à luz 
do pensamento de Edgar Morin (2009) sobre a cultura de massas no século XX, de Stuart Hall (2006) 
com relação à identidade cultural na pós-modernidade e do conceito de complexidade narrativa na 
televisão contemporânea, de Jason Mittell (2006), por meio de uma análise fílmica tal qual proposta 
por Vanoye e Goliot-Lété (2012), centrada na narrativa, à qual se ocupa, portanto, de ações e atitudes 
do personagem no seriado em questão. Percebe-se com o estudo que a adesão por parte do público a 
personagens anti-heroicos, presentes em muitas séries de TV contemporâneas com constantes 
renovações de temporadas, de cujas raízes históricas remontam à Idade Média, com as paródias aos 
romances de cavalaria, pode ocorrer por encontrarem neles ressonância de um sentimento em comum, 
a perda de referências. O anti-herói pode ser compreendido como a expressão da crise, da luta interior 
da própria natureza humana, assim como representa a fragmentação do sujeito na pós-modernidade. 
 
Palavras-chave: ficção seriada; séries de TV; anti-herói; estudos culturais; identidade cultural.  
 

 

1 Introdução 

O presente artigo surge como parte de reflexões e análises empreendidas no 

desenvolvimento de uma dissertação a respeito da estrutura narrativa de séries de TV 

contemporâneas, em curso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPGCOM, da 

UFG. Nele, pretendemos refletir sobre possíveis implicações culturais a respeito da recente 

recorrência a personagens anti-heroicos nas séries de TV40 contemporâneas, tendo em vista a 

constante renovação de temporadas de tais programas, além da criação de similares, os quais 

obedecem a uma lógica de mercado que visa, portanto, à audiência, a partir do personagem 

                                                
37 Mestrando em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FIC/UFG. Graduado em 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UFG. E-mail: siq.luizc@gmail.com. 
38 Doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Mestre em Comunicação e Linguagens pela UTP. Professor 
da UFG no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e no curso de Comunicação Social com habilitação 
em Publicidade e Propaganda. E-mail: alexandresantos5@terra.com.br. 
39 Doutor em Filosofia pela UFMG. Mestre em Comunicação e Cultura pela UFG. Professor da UFG no curso de 
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. E-mail: rodcassio@hotmail.com. 
40 Ao fazer uso da expressão ‘séries de TV’, não fazemos distinção entre série e seriado, mas designamos as 
produções televisivas de modo geral. 
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Walter White, do seriado41 Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC). Para tanto, buscaremos no 

decorrer deste texto, discutir algumas ações do personagem principal encenadas no seriado em 

questão, à luz do pensamento de Morin (2009) e Hall (2006), com vistas à compreensão de 

seu uso como fórmula narrativa para construção de programas com ampla adesão popular.  

Em Breaking Bad, exibida de 2008 a 2013 pela American Movie Classics, AMC, é 

narrada a história do pacato e frustrado professor de química do ensino médio Walter White 

que, diagnosticado com câncer, passa a produzir drogas em parceria com um ex-aluno, Jessie 

Pinkman, para garantir o sustento de sua família, uma esposa grávida e um filho que sofre de 

paralisia cerebral. De fato, muito do que se observa nas narrativas televisivas contemporâneas, 

passa por sua complexidade e, nas séries de TV dramáticas, pelo uso da figura de seu 

personagem central, que recentemente parece haver um predomínio dos que poderiam ser 

qualificados como anti-heróis.  

Um pioneirismo nesse sentido é notado, como relata Brett Martin em Homens Difíceis 

(2014), com a produção de Oz (Tom Fontana, HBO), exibida de 1997 a 2002 pela Home Box 

Office, HBO, com personagens que, presos, em uma espécie de depoimento documental, 

relatavam suas vidas dramáticas, por meio de cenas de muita violência e sexo. Segundo 

Martin (2014), ao exibi-la, a HBO quebra um paradigma na televisão americana e cria em 

torno de seu nome, uma marca associada à qualidade de produtos televisivos. O canal também 

produziu The Sopranos (David Chase, HBO), exibido entre os anos de 1999 a 2007, com um 

gângster como personagem principal, tendo, portanto, a máfia como temática, o que até então 

podia ser observado apenas no cinema, a exemplo da trilogia da família Corleone em The 

Godfather (Coppola, EUA) que tem início nos anos 70, e em The Wire (David Simon, HBO), 

que narra o cotidiano de policiais em uma América corrupta e que tem como personagem 

principal um homossexual negro, exibida entre os anos de 2002 a 2008, e considerada por 

muitos críticos como uma série de referência na TV norte-americana. 

Em pouco tempo a HBO passou a ter concorrência nesse tipo de produção de 

conteúdo. A Showtime investiu na produção de Dexter (James Manos, Showtime), exibida de 

2006 a 2013, que trazia um especialista forense em amostras de sangue e serial killer que 

matava apenas pessoas que a polícia não conseguia prender, portador de um código de moral 

e conduta, como uma espécie de justiceiro e a AMC produziu em Breaking Bad. 

                                                
41 Adotaremos a distinção que Alberto N. García faz em seu artigo intitulado The Complexity and Revolution of 
Narrative Television. Para García (2016), a denominação série diz respeito à produção audiovisual na qual uma 
história é concluída em cada episódio de uma temporada. Seriado é a narrativa televisiva de cuja história não tem 
fim em um episódio apenas, continuando em episódios posteriores. 
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Assim, o que se percebe em muitas séries de TV contemporâneas é uma preferência 

por personagens anti-heroicos, que se diferenciam de personagens clássicos em amplo uso nos 

últimos anos em storytellings tradicionais. Por personagens clássicos nos referimos à 

conceituação de Gutiérrez (2012) que, em seu estudo a respeito do uso indistinto que se tem 

feito das denominações herói e protagonista, estabelece que este último nasce em um contexto 

conflitivo e que o primeiro pode ser compreendido por qualquer personagem principal de uma 

história que implica necessariamente em uma valorização moral. 

Nota-se nesses programas, portanto, uma trama inovadora, com personagens pouco 

convencionais e também uma inovação na forma como são contados, o que encontra diálogo 

com o conceito de complexidade narrativa de Mittell (2006). Ao remontar às características 

formais do modelo de storytelling na televisão norte-americana, Jason Mittell (2006) entende 

essa nova forma televisiva por narrativa complexa, um modelo de narração diferenciado que 

caracteriza uma “era da experimentação e inovação narrativa” (MITTELL, 2006, p. 31).  

De acordo com o autor, a partir dos anos 80, programas de TV policiais, dramas 

médicos e sitcoms passaram a compor um storytelling atrelando histórias episódicas e 

seriadas. Com o início dos anos 90, os programas expandem o papel dos arcos históricos entre 

episódios e temporadas. Nessa época, uma crescente parcela da população norte-americana já 

contava com TV à cabo e ainda pagava por canais premium, como ressalta Martin (2014). 

Combinado às mudanças do meio televisivo, a venda crescente de aparelhos videocassete tem 

início, encorajando os espectadores a aceitar histórias seriadas, já que as tinham à sua 

disposição para verem e reverem. 

Essa multiplicidade de canais na TV, que tem por consequência uma diversidade de 

narrativas seriadas como modo de preencher as grades de programação, por Martin (2014), 

assim como a crescente venda de aparelhos videocassete, pode ser elucidada por Morin 

(2009), que realiza um estudo sobre a cultura de massas no século XX. A oferta de uma ampla 

programação se dá pela procura de um público variado, o que, ao mesmo tempo, “implica a 

procura de um denominador comum” (2009, p. 35). 

Nesse sentido, para o autor, a indústria cultural42 opera pela produção de unidades 

necessariamente individualizadas, o que demonstra sua contradição, produzir produtos 

padronizados ao mesmo tempo em que devem atender à exigência de serem individualizados 

e originais. Tal paradoxo é possível, pois reside no imaginário, e, 
 

                                                
42 O termo, expressão oriunda da Escola de Frankfurt, faz referência a uma produção cultural em série, 
industrializada. 
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O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem figurinos-modelo do 
espírito humano que ordenam os sonhos e, particularmente, os sonhos 
racionalizados que são os temas míticos ou romanescos. Regras, convenções, 
gêneros artísticos impõem estruturas às obras, enquanto situações-tipo e 
personagens-tipo lhes fornecem as estruturas internas. […] A indústria 
cultural persegue a demonstração à sua maneira, padronizando os grandes 
temas romanescos, fazendo clichês dos arquétipos em estereótipos. 
(MORIN, 2009, p. 26). 
 

De acordo com Morin (2009), depois da Segunda Guerra Mundial, a cultura de 

massa43 se desenvolve devido a um acesso, por parte das massas populares urbanas, a novos 

padrões de vida, que “entram progressivamente no universo do bem estar, do lazer, do 

consumo, que era até então o das classes burguesas” (2009, p. 89).  

É nesse sentido que discutiremos a frequente presença de personagens anti-heroicos 

nas séries de TV contemporâneas, uma era que Mittell (2006) reconhece como de 

experimentação e inovação narrativas, remontando às suas origens, na tentativa de 

compreender suas questões e o modo pelo qual suscitam identificação, causa de sua 

recorrência como fórmula narrativa, o que configuramos como hipótese do presente estudo. 

 

2 O anti-herói e a individualidade sentimental 

“Eu fiz tudo por mim”, diz Walter White a Skyler, ao fim da última temporada de 

Breaking Bad, quando ele retorna ao Novo México depois de um tempo foragido. Nesse 

episódio, intitulado Felina, Skyler é informada por sua irmã pelo telefone, que seu ex-marido 

foi visto na antiga casa em que moravam. Ao desligar o telefone, Skyler diz “cinco minutos” e 

então a câmera revela Walter, por trás de uma pilastra de madeira. 

A confissão de Walter, diante da impaciência de Skyler ao alegar não mais querer 

ouvir a mesma justificativa, de ter cometido todos os crimes por sua família, é a de que ele fez 

tudo por si mesmo, “Eu fiz tudo por mim. Eu gostava. Eu era bom naquilo e... eu me sentia 

vivo”. Essa confissão se assemelha a outra, a de Raskólnikov, personagem do romance Crime 

e Castigo, do escritor russo Dostoiévski, que confessa a Sônia seu crime cometido, 

 
Sônia, eu quis matar sem casuística, matar para mim, só para mim! A esse 
respeito eu não queria mentir nem a mim mesmo! Não foi para ajudar minha 
mãe que eu matei – isso é um absurdo! Eu não matei para obter recursos e 
poder, para me tornar um benfeitor da humanidade. Absurdo! Eu 

                                                
43 Segundo o autor, “produzida segundo as normas maciças da fabricação industrial; propagada pelas técnicas de 
difusão maciça (que um estranho neologismo anglo-latino chama de mass media); designando-se a uma massa 
social, isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da 
sociedade (...)” (MORIN, 2009, p. 14) 
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simplesmente matei; matei para mim, só para mim. (DOSTOIÉVSKI, 2001. 
p. 427) 
 

Os personagens parecem também dialogar quanto a um caráter moralizante que pode 

ser extraído de suas leituras, as motivações para cometerem o crime, pois ambos alegam 

serem suas famílias parte da justificativa, e a expectativa de punição, pois em Crime e 

Castigo, há um direcionamento de tal espera pelo título da obra.  

 
FIGURA 01 – Em “Felina”, Walter se reencontra com Skyler 

 
FONTE: Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC) 

 
 

Chloe Liddy-Judge (2013), ao estudar o anti-herói na televisão norte-americana, 

observa seu surgimento como advindo da literatura, do cinema e da filosofia existencialista44. 

Para a autora, Dostoiévski produz um anti-herói original e completo em Memórias de 

Subsolo. O protagonista sem nome de Dostoiévski de fato pode ser entendido como tal, ao 

narrar suas desilusões, ideias e pensamentos a partir do subsolo, pensamentos bem humanos, 

mas “escondidos”, não sendo logo, assumidos. 

O estudo de Liddy-Judge (2013) converge com o que aponta James Beale (2014), ao 

analisar a construção de personagens masculinos, brancos e anti-heroicos na televisão 

contemporânea, no sentido de certa influência do cinema para a construção de personagens 

anti-heroicos na televisão. Tal prática seria encontrada em filmes Westerns, nos anos 20. Para 

Beale (2014), o anti-herói seria uma reformulação do gângster, pois procura, como este, se 

estabelecer em um mundo conflitivo como indivíduo. 

 

 

                                                
44 Conforme explica a autora, se trata de uma corrente de pensamento que toma como ponto de partida, a 
existência individual. 
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2.1 O anti-herói e suas raízes históricas  

A concepção clássica de herói remonta à Odisseia, como modelo de homem a ser 

seguido e logo, de personagens. Tal noção perdurou por muito tempo nas narrativas 

ocidentais, apesar das críticas de Platão à Odisseia em A República. Aristóteles, em sua 

Poética, embora exemplifique em muitas passagens a estrutura da Odisseia como um modo 

de fazer poesia, é a Édipo quem elege como personagem heroico perfeito. Ao analisar a 

tragédia, cita que as mais belas devem ser tais que suscitem o terror e a piedade com vistas à 

sua finalidade, a catarse, e de tal forma, o herói trágico não se distingue por virtude nem 

justiça e se cai em infortúnio, a causa não é porque seja mal, mas por algum erro, que o 

comete sem conhecimento, estruturando bem dessa forma o mito, que deve passar da 

felicidade à infelicidade. 

Nesse sentido, a ideia predominante de herói que se segue é a de coletivo, devido à 

forte tradição da literatura como formação. Um traço comum em super-heróis, por exemplo, é 

a tentativa de promover o bem coletivo, a exemplo de Clark Kent, sempre desejoso nas mais 

adversas situações, de salvar a humanidade. Esse herói da coletividade começa a ser 

abandonado narrativamente com o declínio da Idade Média, notável em Dom Quixote de 

Cervantes. Tal transição é fundamental para a compreensão das bases do nascimento de 

personagens anti-heroicos. 

Os romances de cavalaria parodiados por Cervantes resguardam ainda uma noção de 

coletividade. Como observa Watt (1997), os cavaleiros feudais eram vistos como uma 

ameaça, que pilhavam o campo e massacravam os mais fracos. Diante disso, a Igreja os 

redirecionou para formação de ordens militares-religiosas – os Cavaleiros Hospitalários, os 

Templários e os Teutônicos. Segundo o autor, logo as ordens de cavalaria se tornaram 

irmandades fechadas e poderosas, mas que tinham por ideais dar assistência aos doentes e 

proteção aos peregrinos, compromissos heroicos.  

É nessa época que surge uma literatura de cavalaria e é a ela que Cervantes satiriza. 

Dom Quixote pode ser considerado um herói às avessas, e isso se deve em grande parte a sua 

veia cômica, instalando uma quebra de paradigma de personagem heroico como protagonista, 

dotado de qualidades, aspirante à perfeição,  tal como predominante em épocas anteriores.  

Para Watt (1997), personagens como Dom Quixote dialogam no sentido de um 

individualismo por expressarem ação ou pensamento individual livre e independente e terem 

egos elevados, se propondo a fazerem o que até então outros não o tinham, sendo a qualquer 

preço, o custo para alcançarem seus objetivos. É o que se observa na confissão de Walter que, 

assim como Raskólnikov, expressa um sentimento individual e ego elevado, de modo a 
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qualquer custo, como bem o sabem os telespectadores que acompanharam o seriado e leram a 

obra, atingirem seus objetivos.  

 

3 O anti-herói como homem contemporâneo comum 

No terceiro episódio da segunda temporada de Breaking Bad, após White e Jesse 

terem sido sequestrados pelo traficante de drogas Tuco ao final da primeira temporada, a 

solução encontrada por Walter para voltar à sua casa sem que ninguém perceba que ele esteve 

envolvido com Tuco, é aparecer nu em um supermercado da cidade, alegando perda 

temporária de memória ocasionada, por sugestão sua aos médicos, após nada encontrarem em 

seus exames, pela conjunção de elementos químicos presentes em sua medicação. 

Se vendo obrigado a consultar um psicólogo para conseguir alta, Walter confessa: 

 
Psicólogo – Por que fugir? O que você sentiu que tinha que fugir? 
Walter – Minha mulher está grávida de 7 meses de um bebê que não 
queríamos. Meu filho de 15 anos tem paralisia cerebral. Sou um professor de 
Química extremamente qualificado. Quando posso trabalhar, ganho US$ 
43.700 por ano. Assisti a todos os meus colegas e amigos me superarem de 
todas as maneiras e dentro de 18 meses, estarei morto. E você me pergunta 
por que fugi? (BIT BY A DEAD BEE”. Breaking Bad, 2010). 
 
 

                FIGURA 02 – Em “Bit by a dead bee”, Walter confessa ao psicólogo o motivo de sua fuga 

 
FONTE – Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC) 

 
O diálogo em questão ilustra um sentimento passível de observação em muitos 

personagens anti-heroicos, que se pretende universal na contemporaneidade, a sensação de 

ausência de referência. Em sua pesquisa, Liddy-Judge (2013) aponta, entre outros fatores, 

como pós-guerra e crises econômicas para aderência popular ao anti-herói na televisão norte-
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americana, o atentado terrorista aos Estados Unidos, conhecido pela data 11/09. Segundo a 

autora, houve um balanceamento nos valores dos americanos no que se refere ao que seria 

certo e errado, ocasionado em decorrência da sensação de insegurança promovida com o 

atentado e pela ausência de justiça oferecida pelo Estado. Assim, para Liddy-Judge (2013), os 

norte-americanos puderam abraçar o anti-heroismo demonstrado nas séries de TV. 

Martin (2014) descreve algo semelhante para justificar o sucesso de The Shield 

(Michael Chiklis, FOX), aprovado antes do 11/09 e estreando seis meses depois em meio a 

dúvidas, pois se acreditava que o público estava “sedento por heróis heroicos” e não por um 

policial anti-heroico. No entanto, o que se observou foi uma boa adesão ao programa, “o 

seriado tinha uma ressonância com a realidade que seus criadores jamais poderiam ter 

previsto” (2014, p. 276), pois a questão do seriado estava “exatamente em qual conduta seria 

tolerável em nome da segurança” (2014, p. 276). 

As justificativas de Liddy-Judge (2013) e Martin (2014) poderiam ter sido embasadas 

na figura do justiceiro, que Eric Hobsbawm (1976) reconhece como um anti-herói em seu 

livro Bandido. Para o autor, em alguns casos, a ineficiência administrativa e a burocracia, 

aliadas a épocas de pauperismo e crise econômica, favorecem o bandido no sentido em que 

ele entende em seu estudo, ou seja, a de heróis vingadores. Conforme cita, a figura de Robin 

Hood, o ladrão nobre, é a que melhor exemplifica essa atitude.  

No entanto, tal visão poderia explicar apenas em parte, pois não parece ser o caso dos 

anti-heróis analisados nas séries de TV contemporâneas, tendo-se em vista que agem em 

conformidade com interesses próprios, na contramão do modo como age Robin Hood, e 

também pelo fato de que ainda hoje, personagens anti-heroicos suscitam adesão popular não 

só norte-americana, mas também em países não atingidos por ataques terroristas, a exemplo 

do Brasil e em público jovem, que não os presenciou. 

Uma boa direção do motivo pelo qual personagens anti-heroicos têm sido recorrentes e 

com boa aceitação popular é apontada por Martin (2014) em outro momento da obra,  

 
Pessoas alternadamente soltando e lutando para aprisionar o lado mais 
selvagem de sua própria natureza sempre renderam a grande história 
americana, o tema central que se pode encontrar em qualquer meio que 
estivesse em evidência no seu tempo. Os gêneros prediletos nos Estados 
Unidos – o faroeste, a saga com gângsteres, o detetive particular solitário e 
obstinado que trabalha longe do conforto da vida doméstica normal, o super-
herói de dupla identidade – têm sido todos literalizações desse conflito 
interior. (MARTIN, 2014, pág. 110). 
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É nesse sentido que Morin (2009) esclarece a identificação por parte dos espectadores 

com personagens. De acordo com o autor, o romance burguês do século XVII herda dos 

romances de cavalaria, os temas de amor, que se ampliam no século XIX com um “romance 

de relações, conflitos, problemas entre os indivíduos no seio de sua sociedade, onde o amor 

desempenha um papel essencial” (2009, p. 57). Um momento chave nesse processo é a obra 

Madame Bovary, de Flaubert. Na obra, Emma Bovary, numa espécie de metalinguagem, 

busca nos romances uma forma de se satisfazer diante da vida monótona que leva. Morin 

(2009) ressalta o impulso à identificação entre o leitor e o romance, “a burguesa sonhadora se 

torna a heroína do romance, enquanto a heroína do romance se tornou a sonhadora leitora 

burguesa. Madame Bovary é Dom Quixote do romance burguês” (2009, p. 57). 

O autor destaca ainda que o bovarismo, expressão criada por ele e que remete à obra 

de Flaubert, dá início a um diálogo entre o romance moderno e o leitor, um movimento que se 

integra à cultura de massa, fundindo o real e o imaginário: 

 
Cultura romanesca, cultura da pessoa particular, cultura das necessidades da 
alma e das necessidades do amor, cultura da projeção dos problemas 
humanos no universo imaginário, mas cada vez mais fortemente, de 
identificação entre o leito e seus heróis. (MORIN, 2009, p. 58) 
 

A identificação do leitor ou espectador com o imaginário, como explica Morin (2009), 

tem início na década de 30, no cinema, com o que o autor denomina de happy end45. Esse 

conceito traduziria a felicidade dos heróis aos quais o telespectador se simpatiza, ao atingirem 

seus objetivos após as provas. Assim, “o elo sentimental e pessoal que se estabelece entre o 

espectador e o herói é tal […] que o espectador não suporta mais que seu alter ego seja 

imolado. Pelo contrário, ele espera o sucesso, o êxito, aprova de que a felicidade é possível” 

(Morin, 2009, p. 93). 

No entanto, o autor ressalta no segundo volume de sua obra, após retomar os estudos 

da cultura de massa no século XX que, a partir da década de 60, tem início uma crise na 

felicidade, designada pelo rompimento do cinema com o happy end por filmes com 

orçamento reduzido nos quais “os autores poderão se exprimir-se de maneira mais livre com 

relação aos estereótipos ou arquétipos da indústria cultural” (Morin, 2009, p. 109). Tais filmes 

se constituem também por serem “não mais sobre o sucesso social ou amoroso, mas sobre as 

dificuldades da vida social e amorosa” (Morin, 2009, p. 110), e 

 

                                                
45 Em inglês, como consta na obra. 
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O individualismo burguês, além de um certo princípio de realização, 
começou a sentir a insatisfação, a solidão, a angústia. […] O bem-estar, para 
aqueles que o adquiriram, não é mais uma promessa infalível de felicidade. 
A ciência e a razão não são mais portadoras providenciais de libertação e de 
progresso. As pressões sociais não são mais aceitas como fatalidades 
inexoráveis, mas as liberdades adquiridas trazem também a inquietude e o 
impulso de mudar. O saber cientifico reduziu a migalhas as mitologias que 
unem o homem ao mundo e que abriram um vazio sem poder mesmo propor 
uma inteligibilidade geral. (Morin, 2009, p. 120-121). 
 

Essa percepção, somada às demais exposições a respeito do anti-herói, se mostra vital 

para a compreensão de sua recorrência nas séries de TV. Além disso, na contemporaneidade, 

muitas são as mudanças encontradas em questões culturais, de classe, de gênero, etnia e 

nacionalidade, como o próprio Morin (2009) parece notar e reavaliar as considerações 

realizadas em seu primeiro volume de Cultura de Massas no século XX. Com o advento da 

globalização e a consequente ressignificação da relação espaço-tempo, houve um 

aprofundamento nessas questões, como discute Hall (2006). Para este, a globalização e os 

avanços tecnológicos auxiliaram na fragmentação do indivíduo, por promoverem um senso de 

identificação transitório quanto a uma série de fatores em um mundo em que tudo muda muito 

rápido e o tempo todo. Assim, novas identificações surgem sempre, como produto da fusão de 

identificações ou agregações de hábitos culturais e os indivíduos se tornam de fato, 

fragmentados.  

Dessa forma, os estudos de Morin (2009) e Hall (2006) podem ser usados para a 

compreensão do anti-herói no sentido da identificação por parte do público. O anti-herói é a 

expressão da crise, como se nota pelo relato que White faz ao médico, por se tratar de um 

homem que confessa seu fracasso e tal qual se infere de Morin (2009) ao salientar o vazio 

advindo da ciência e da razão, bem como da religião, na tentativa de promoveram respostas 

para todas as insatisfações humanas, como o é também o sujeito contemporâneo, 

fragmentado. O sentimento de identificação se dá nesse sentido, como entende Beale (2014) 

ao estudar o anti-herói masculino e branco na televisão norte-americana.  

Por outro lado, também se identifica com o anti-herói tomado por um sentimento de 

justiça, de vingança, e este, pode ser acompanhado de um sentimento de punição. Ao anti-

herói, que transgride a lei, também parece estar associado um castigo, como uma lição. Logo, 

a sua transgressão pode provocar identificação provisória, por nos permitir ser ou fazer algo 

que nós mesmos não nos permitiríamos. Mas o castigo ao final é esperado. 

É a fragilidade, em contraste com muita violência, que também torna White sedutor 

aos olhos do público, ao demonstrar um lado humano que comove ao dizer para o psicólogo 

do hospital que está morrendo. A justificativa de que tudo o que faz ser pela família também 
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comove, pois narra a jornada de um homem que faz mal para fazer bem, ainda que de certa 

forma para si mesmo, mas amparado num sentimental que anseia universalidade. 

 

4 Considerações finais 

Ao se observar as narrativas contemporâneas, comparadas às mais antigas, nota-se que 

as primeiras possuem estrutura reconhecidamente complexas, como relata Mittell (2006) ao 

estudar as séries de TV. Com intuito de discutir a recente recorrência a personagens anti-

heroicos em tais narrativas e suas implicações culturais, analisamos neste estudo o 

personagem Walter White, do seriado Breaking Bad. 

Procuramos compreender tais personagens, remontando às suas raízes. Notou-se que o 

anti-herói, diferente do herói clássico que, pela observação de obras literárias posteriores à 

Odisseia, possui uma noção predominante de coletivo, expressa sentimento individual, como 

observa Watt (1997) ser Dom Quixote, personagem construído com vistas a uma paródia aos 

romances de cavalaria, que tinham por herói o protagonista. 

Incide luz sobre estes personagens, no sentido de compreender sua recorrência e 

adesão popular, tendo-se em vista não só um número grande de programas que, de alguma 

forma, busquem nestes uma fórmula narrativa, mas também pelas constantes renovações de 

séries que o tenham como personagem principal, os estudos e explicações de Morin (2009) a 

respeito do processo de identificação que surge entre o espectador e as obras, culminando em 

um movimento que o autor denomina de bovarismo, em alusão à Madame Bovary, que dá 

início a um diálogo entre o romance moderno e o leitor, movimento que se integra à cultura 

de massa, fundindo o real e o imaginário. 

Para compreender a função para a qual o anti-herói é construído, recorremos aos 

estudos de Liddy-Judge (2013) que aponta, entre outros motivos, o 11/9, atentado terrorista 

aos Estados Unidos, como fator que culminou no desajuste dos valores norte-americanos, 

agravado pela sensação de insegurança, permitindo que eles abraçassem desse modo, o anti-

heroismo. Essa interpretação também é fornecida pelos estudos de Beale (2014), que aponta 

ser esse tipo de personagem o que nos permite também infringir a lei no que nos incomodaria 

e Martin (2014), que alega ser o anti-herói a literalização da luta interior da própria natureza 

humana, visões que parecem se adequar melhor ao personagem no presente estudo analisado. 

A explicação de White para o médico descreve um sentimento comum à 

contemporaneidade, que traduz a questão principal do que parece ser a presença recorrente do 

anti-herói nas narrativas complexas, o do que significa ser homem no mundo contemporâneo, 
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com a ausência de referências por Hall (2006), ou à luz do pensamento de Morin (2009), a 

crise da felicidade.  

Desejamos que o anti-herói vença, nos permitindo também vencer, ainda que 

momentaneamente. Talvez a força do anti-herói em uma narrativa resida nesse fato, ele não 

pode ser diferente do que é, e é isso que esperamos que ele seja, pois lhe confere o caráter de 

real, em um mundo em que tudo muda constantemente.  
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Resumo 
Com a popularização gradativa da Internet sua utilização tem crescido dentro da sociedade. A 
apropriação do real para o virtual é sincrônica e contribuí para a construção e ressignificação das 
estruturas sociais e econômicas vigentes. Uma destas novas facetas advindas da Internet é a categoria 
dos Influenciadores Digitais (IDs), que experimentam um pouco da aura célebre e traduzem tal 
experiência para os demais usuários da Internet, em especial aqueles que os seguem. Dada este lugar 
social que os IDs ocupam, temos, portanto, mediadores com legitimidade suficiente para influenciar 
nossas opiniões, principalmente nossas escolhas de consumo. Destarte, temos como objetivo neste 
artigo abordar em uma perspectiva teórico-científico a presença dos influenciadores digitais dentro da 
publicidade, voltando nosso olhar para a utilização destes como estratégias de comunicação 
estabelecidas entre as empresas e seus consumidores em potencial. Sendo assim, trouxemos como 
conceitos para compreender o fenômeno dos influenciadores digitais os prossumidores de Toffler 
(1999), que são os consumidores que produzem para si mesmos. Portanto, uma vez que produzem 
conteúdo dentro Internet primeiramente para si – de acordo com suas próprias demandas – os 
influenciadores digitais oferecem para os demais usuários da Internet um conteúdo demassificado, 
como sugere Toffler (1999). Este caráter autoral caracteriza a originalidade dos IDs, garantindo à eles 
maior receptividade de seus seguidores, e, por consequência, os coloca em uma posição de formadores 
e líderes de opinião, capazes de influenciar aqueles que consomem seus conteúdos.  

 
Palavras-chave: Internet; Influenciadores Digitais; Consumo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Dentre os diversos meios de comunicação utilizados por nós o que mais tem se 

destacado e ‘adeptos’ é a Internet. Em pouco tempo de existência – se comparado com os 

demais veículos de comunicação de massa como a televisão e o rádio – a Internet tem 

evoluído rapidamente em relação aos avanços técnicos que a constituí juntamente com todos 

os aparatos que permitem sua utilização. O que o mercado tem revelado em relação ao 

consumo de aparelhos tecnológicos com acesso à Internet reforça a tendência dita por autores 

como McLuhan (1994) e Toffler (1999) de que estes aparelhos não fazem apenas parte de 

nossas atividades, mas se tornaram extensões de nossas vidas. Sendo assim, dentro dos grupos 

                                                
46 Mestranda em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Goiás. Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal de 
Goiás. Email de contato: caroline.c.baltazar@gmail.com  
47 Professor Adjunto da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Doutor em Psicologia Social pela 
PUC Goiás. Estágio Pos-Doutoral em Psicologia Social pela UERJ. milsonprof@gmail.com 
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que têm acesso a esta tecnologia, percebemos que as funções e aplicações da rede estão – aos 

poucos – englobando parte considerável das nossas necessidades sociais e econômicas.  

 Diversas práticas sociais natas ao homem têm sido virtualizadas e ganhando novas 

versões para se adaptarem à realidade virtual. Dentre estas atividades apropriadas pela 

Internet temos a interação. Os usuários da rede têm utilizado intensamente este recurso para 

manter o diálogo com o mundo virtual e, até certo ponto, o ‘espaço do real’. Dentro desta 

realidade, aparentemente democrática, de troca e produção de informação, emergiram as redes 

sociais online – que nada mais são do que as versões virtuais de práticas já utilizadas por nós 

como a escrita, o registro de imagens, a audiência de conteúdos audiovisuais etc. Sendo 

assim, num espaço em que o ‘social-real’ possuí condições para habitar o virtual, observamos 

– e colaboramos – a emergência do real no virtual. Uma destas ‘novidades’ é a nova categoria 

de usuários: os influenciadores digitais (IDs). Estas pessoas se destacaram em meio a milhões, 

postando e divulgando conteúdos sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre suas 

próprias vidas. Assim como os meios de comunicação de massa elegem as celebridades, os 

usuários da rede estão elegendo suas próprias celebridades, porém desta vez a aproximação 

com o público é mais evidente, inclusive há quem os enxerguem como ‘figuras 

representativas’, que conseguem mostrar com mais especificidade a diversidade de pessoas, 

gostos, interesses, corpos, pensamentos e ideologias que compõe a sociedade.  

 Desde que emergiram, os IDs têm se destacado tanto na Internet quanto no ‘mundo 

real’ – ou seja, não virtual. Sua proximidade com o usuário comum da rede, seu 

reconhecimento e sua fama permitem que os membros desta nova categoria de atores sociais 

caminhem entre os deuses e os mortais. Esta versatilidade somada ao impacto social e 

emocional – principalmente no que tange à identificação e representação – que causam em 

seus seguidores48 tornaram os influenciadores um caminho interessante para o diálogo entre 

as empresas e seus públicos de interesse, uma vez que cada ID reflete um nicho de mercado 

específico, ou seja, um grupo de pessoas preciso que está a espera de conteúdos 

informacionais e materiais para satisfazer suas demandas.  

 Sendo assim, este artigo se propôs a refletir teoricamente acerca dos Influenciadores 

Digitais, com o intuito de compreender melhor suas implicações sociais e, consequentemente, 

seus desdobramentos manifestados no mercado. Apresentamos um breve retrospecto da 

história da Internet a fim de contextualizarmos as redes sociais online a nossas práticas sociais 

                                                
48 O termo seguidor é utilizado para se referir àqueles que acompanham os influenciadores digitais nas redes 
sociais online e demais mídias. Neste caso o seguidor não é necessariamente um fã, mas se aproxima da visão de 
um admirador, que acompanha o trabalho/conteúdo produzido pelo ID.  
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nela inserida. Em seguida travamos uma discussão teórica a cerca do termo Influenciadores 

Digitais, numa perspectiva social. Por fim aplicamos a figura dos IDs dentro da publicidade 

como pontes para o consumo e o diálogo empresa-consumidor, trazendo alguns exemplos que 

aludem esta realidade.  

 

UMA BREVE HISTÓRIA DA INTERNET  

A Internet teve como propósito facilitar a comunicação – no que tange à velocidade e 

versatilidade – e preservar as informações, uma vez que, logo após ter presenciado o massacre 

da Segunda Guerra Mundial, o mundo vivenciava a Guerra Fria. Durante a corrida 

tecnológica travada entre os EUA e a então União Soviética, os estadunidenses criaram dentro 

do Departamento de Segurança Nacional a Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

dedicada aos estudos de computação criativa. Este departamento foi o responsável por criar, 

em meados de 1960, a Arpanet, uma rede interativa de computadores, que tinha como 

justificativa “[...] permitir aos vários centros de computadores e grupos de pesquisa que 

trabalhavam para a agência compartilhar on-line tempo de computação” (CASTELLS, 2003, 

p. 14). Um aspecto interessante sobre a evolução da Arpanet, e da Internet em si, é seu caráter 

‘comunitário de construção’. Isso se deu uma vez que os pesquisadores e demais usuários 

interessados49 na área optaram por construir ‘colaborativamente’ a rede. A partir daí vemos 

um dos princípios da Internet: a liberdade tanto de criação quanto de uso, como observado por 

Castells (2003, p. 28) ao afirmar que “a partir dessas diversas contribuições, surgiu uma 

Internet cuja feição mais característica era a abertura, tanto em sua arquitetura técnica quando 

em sua organização social/institucional.”.  

 A Arpanet encabeçou o que veio a ser a Internet como a conhecemos. Sua criação foi 

financiada pelo governo e encubada dentro das universidades, únicas instituições com 

condições econômicas e tecnológicas de aceitarem riscos de investimentos tão altos. Todavia, 

foi após a participação de empresários e de seus investimentos, que a Internet tomou sua 

forma comercial e hoje é conhecida por nós da forma que é. Os fabricantes de computadores e 

de tecnologia deste segmento passaram a investir e moldar a Internet para seu uso em massa, 

não apenas como ‘armazenadora’ ou ‘transmissora’ de dados, mas como uma extensão das 

                                                
49O nome atribuído a estes usuários/produtores, como trago por Castells (2003), é o termo Hacker. Um 
contraponto interessante, uma vez que diferente do que foi popularizado pelo senso comum, os hackers não são 
os ‘criminosos virtuais’ – estes são chamados conceitualmente de Crackers por Castells (2003) . Ao contrário do 
que o senso comum rotulou esta classe, os hackers são aqueles que se dedicam para a construção e evolução da 
Internet. Sem a participação deles dificilmente a rede seria o que é hoje, tão pouco faria os avanços tecnológicos 
que vemos.  



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 125 

práticas do real50. Isto se mostra verdade quando nos deparamos com as diversas funções 

transpostas das práticas ‘reais’ para o âmbito virtual. Assim a Internet deu seus primeiros 

passos para o que viria a se tornar na atualidade, uma rede de comunicação extremamente 

veloz, dinâmica e com uma capacidade inigualável de abrigar usuários e informações.  

 Este novo meio de comunicação, ou plataforma, trouxe mudanças econômicas, 

políticas e sociais que seguindo o pensamento de McLuhan (1994) são irreversíveis. Assim 

sendo, utilizando do mito do Rei Midas, onde tudo o que ele tocava se tornava ouro, tudo 

aquilo que a Internet ‘tocou’ se tornará outra coisa, ‘coisa’ esta que ainda está sendo discutida 

e estudada. Por isso, quando observamos a sociedade que faz um uso cada vez mais intenso da 

Internet e de seus serviços temos, por consequência, uma reflexão a cerca das aplicações e 

consequências desta em nossa sociedade. Uma vez que por meio de uma técnica, ou 

tecnologia, moldamos o contexto no qual estamos inseridos, além de nós simultaneamente 

sofrermos mudanças pela própria técnica utilizada. 

Dessa forma, a Internet se mostrou – e têm se mostrado – uma plataforma 

extremamente útil para quem incorpora em suas práticas sociais alguns serviços mediados por 

ela. Nesse aspecto, temos clareza de que a Internet por si só não é maligna ou benigna para a 

sociedade. Pelo contrário, para nós ela se mantém neutra, uma vez que a tecnologia por si só 

não tem aplicação ou condições de existir sem a participação de um ser humano. Ou seja, 

assim como Levy (2010, p. 28) apresenta “[...] a qualidade do processo de apropriação (ou 

seja, no fundo, a qualidade das relações humanas) em geral é mais importante do que as 

particularidades sistêmicas das ferramentas, supondo que os dois aspectos sejam separáveis”. 

Portanto, é o sentido, ou finalidade, que damos aos nossos ‘usos digitais’ que determina seu 

impacto – benéfico ou maléfico – dentro da sociedade.  

 Por isso, quando olhamos para a Internet não temos a pretensão de estuda-la, mas 

estudarmos aqueles que a utilizam, dentro do espaço virtual51. Para isso, partimos do 

pensamento de Castells (2010) ao trazer para nós o ponto de vista de uma sociedade em rede. 

Dessa forma, nos deparamos com grupos sociais organizados em sociedades que se 

estruturam e interagem através das novas tecnologias de comunicação. Portanto, temos assim, 

uma sociedade que estruturalmente tende a orbitar ao redor dos novos meios de comunicação. 

Esta sociedade, como observado por Cardoso (2007), é compreendida a partir da apropriação 

social que fazemos das mídias de comunicação. Logo, o ‘espaço’ Internet não é apenas um 
                                                
50 “A Internet foi apropriada pela prática social, em toda sua diversidade, embora essa apropriação tenha efeitos 
específicos sempre a própria prática social [...]” (CASTELLS, 2003, p. 99) 
51 “Já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao já construído, estático e já construído” 
(LEVÝ, 2007, p. 16) 
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‘local’ que permite a virtualização – ou eternização – de informações e afins, mas um novo 

espaço de interação tão possível quanto o nosso ‘mundo real, como observado por Levy 

(2010, p. 223) “assim como a aparição de novos órgãos, as grandes invenções técnicas não 

permitem apenas fazer ‘a mesma coisa’ mais rápido, com mais força ou em escala maior. 

Permitem, sobretudo, que se faça, sinta ou organize de outra forma”.  

Em virtude disso, a sociedade em rede não alude uma fantasia ou uma alegoria para 

uma situação hipotética de utilização de um novo meio de comunicação. Pelo contrário, a 

Internet adentrou nossa cultura e nossas práticas sociais de tal modo que atividades simples 

foram transportadas para a rede, uma vez que ela “é uma extensão da vida como ela é, em 

todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades” (CASTELLS, 2003, p. 100). Assim 

sendo, temos as práticas reais presentes – à sua maneira – ao virtual. Ou seja, compras online, 

filmes online, plataformas de músicas online, renovação e emissão de documentos, cursos 

online, redes sociais online etc, todas são práticas comuns presentes no dia-a-dia do homem 

do século XX, e sobretudo do século XXI. Assim sendo, se tem a consciência das diversas 

possibilidades ofertadas pela Internet enquanto ‘espaço social digital’.  

Dentre as diversas oportunidades advindas da Internet enquanto plataforma digital 

temos os serviços de interação online entre usuários, ou seja, as redes sociais online (RSO). 

Conhecidas também como marco da WEB 2.0, que permitiu a participação do usuário na 

produção de informações disponíveis na rede, garantindo assim uma interação, ou comumente 

chamada de feedback. Estes serviços nada possuem de novos, considerando sua finalidade de 

permitir a interação entre aqueles que se filiam a elas. Seus principais contornos, ou as 

práticas mais características de si, podem ser vistas como uma nova forma de ‘fazer’ aquilo 

que sempre foi feito dentro da sociedade: interagir com o outro. Todavia, as RSO colaboram 

para a forma com que os sujeitos vivenciam a experiência da interação fora do espaço digital. 

Como dito anteriormente, muito do que vimos na rede é a adaptação de algum ‘hábito 

social’ já praticado por nós, logo, esta lógica se aplica às redes sociais online. As RSO teriam 

como ‘inspiração’ as redes sociais vividas por nós no mundo real. Quando nos referimos a 

estas redes sociais estamos nos referindo a “[...] um conjunto de participantes autônomos, 

unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (MARTELETO, 

2001, p. 72).  Ou seja, as redes sociais se referem às interações entre indivíduos, que estão 

ligados por algum vínculo específico, seja geográfico, familiar, interesses comuns, etc.  

 
Essa noção poderia ser entendida como: a capacidade de interação dos 
indivíduos, seu potencial para interagir com os que estão a sua volta, com seus 
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parentes, amigos, colegas de trabalho, mas também com os que estão distantes 
e que podem ser acessados remotamente. Capital social significaria aqui a 
capacidade de os indivíduos produzirem suas próprias redes, suas 
comunidades pessoais. (COSTA, 2005, p. 239)  

 

De acordo com Costa (2005) as redes sociais, como supracitado, são as interações que 

temos com os demais. Contudo, existe a distinção entre as redes sociais baseada na 

discriminação dos laços sociais envolvidos, conforme observado por Acioli (2007, p. 3) ao 

afirmar que “a ideia que permeia a metáfora de redes, é a de indivíduos em sociedade, ligados 

por laços sociais, os quais podem ser reforçados ou entrarem em conflito entre si”. Ou seja, os 

laços sociais52 estabelecidos entre os indivíduos dão pistas sobre a intensidade presente nas 

interações. Estes laços sociais podem ser qualificados em fortes e fracos, sendo os fracos os 

menos intensos, no que tange à interação social entre os indivíduos, e os fortes os laços mais 

intensos. Dessa forma, mantemos laços fortes com pessoas do circulo familiar e de amizades, 

enquanto os laços fracos se limitam àquelas relações superficiais que mantemos com diversas 

pessoas sem nos aproximarmos intimamente destas. Se olharmos para o espaço das redes 

sociais online, podemos separar da seguinte forma: pessoas que mantemos maior interação – 

conversas, marcações, fotografias, etc. – tendem a ser as mesmas com as quais mantemos os 

laços fortes; enquanto as demais – que também interagimos, porém com menos frequência e 

intimidade – representariam os laços fracos que estabelecemos com os demais usuários da 

RSO.  

 Castells (2003 p. 165) destaca o espaço colaborativo de construção da Internet, que 

pode ser traduzido como uma liberdade oferecida para seus usuários ao afirmar que o que 

existe nela “é a transmissão de fonte aberta, a livre divulgação, a transmissão descentralizada, 

a interação fortuita, a comunicação propositada e a criação compartilhada” (CASTELLS, 

2003, p. 165). Sendo assim, além da liberdade, a Internet proporciona a igualdade entre seus 

usuários, uma vez que todos podem ser produtores de conteúdos53 – de acordo com seu 

conhecimento técnico, que também é oferecido pela rede – e consumidores também. Todas 

estas possibilidades refletem a cultura própria da Internet, ou a cibercultura54, desenvolvida 

dentro do ciberespaço, que é o “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LEVY, 2010, p. 94). Assim sendo, dentro 
                                                
52 “Em termos gerais, as conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são 
formados através da interação social entre os atores.” (RECUERO, 2009, p. 30) 
53  “O conteúdo constitui-se naquilo que é trocado através das trocas de mensagens e auxilia a definir a relação.” 
(RECUERO, 2009, p. 37) 
54 “A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria fundado nem sobre 
links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em 
torno de centros de interesses comum [...]” (LEVY, 2010, p. 132) 
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do espaço digital, conforme observado anteriormente, temos uma cultura específica, ou seja, 

hábitos, costumes e valores característicos deste ambiente e praticado por aqueles que o 

frequentam.  

 

QUEM SÃO OS INFLUENCIADORES DIGITAIS  

 Dentro desse espaço de interação propiciado pela Internet, nos deparamos com alguns 

‘fenômenos’ que são comuns aos vivenciados no espaço real.  Hábitos comuns como a fala e a 

escrita foram incorporados à Internet através dos blogs e dos sites que permitiam o upload de 

conteúdos audiovisuais. Gradativamente estas práticas digitais foram popularizadas entre os 

internautas, trazendo usuários com os mais diversos perfis socioeconômicos. Neste aspecto 

percebemos que a colaboração na construção da própria Internet se refletiu na contribuição de 

seus usuários ao produzirem e consumirem conteúdos plurais, atendendo – à priori – 

demandas próprias e, consequentemente, dos demais ‘colegas de Internet’.  

 
A revolução digital é hoje a última revolução comunicativa que alterou, pela 
primeira vez na história da humanidade, a própria arquitetura do processo 
informativo, realizando a substituição da forma frontal de repasse das 
informações (teatro, livro, imprensa, cinema, TV), por aquela reticular, 
tecnologicamente interativa e colaborativa. Surge, portanto, não somente uma 
nova forma de interação, consequência de uma nova forma de interação, 
consequência de uma inovação tecnológica que altera o modo de comunicar e 
seus significados, mas também os pressupostos e as características de uma 
nova arquitetura social que estimula inéditas práticas interativas entre nós 
tecnologias de informação (DI FELICE, 2012, p. 16) 
  

 A Internet trouxe consigo não apenas uma, mas milhões de fontes de informação 

diferentes, simultaneamente independentes e dependentes entre si. A Agenda Setting, que 

explicava a forma com que os meios de comunicação de massa pautavam os debates e 

assuntos pertinentes à sociedade, juntamente com a Espiral do Silêncio, se depararam com 

uma nova forma de interagir, produzir, (re)produzir, (des)construir as informações de uma 

forma extremamente dinâmica e – relativamente – democrática. Em meio a esta diversidade 

de informações disseminadas pela rede, alguns usuários específicos passaram a ter certo 

destaque, com base naquilo que produziam e postavam na rede.  Os blogueiros e vlogueiros 

de literatura, moda, games, econômica, política, gastronomia, educação e tantas outras áreas 

de interesse conquistaram uma autoridade reconhecida perante aqueles que os liam ou viam. 

Atualmente estes produtores de conteúdo ‘caseiro’ criaram uma nova categoria de internautas, 

popularmente conhecidos como Influenciadores Digitais (IDs).  
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 Primeiramente, é fundamental frisarmos que o termo Influenciadores Digitais  

mencionado veio como uma forma de abrigar todos aqueles que ‘surgem’ dentro das RSO e 

‘crescem’ em números, influência e destaque. Tal denominação se tornou indispensável uma 

vez que estes usuários podem surgir através de qualquer site ou aplicativo mobile. Desta 

forma, o termo garante uma generalidade e atemporalidade aos pertencentes ao grupo dos 

influenciadores. Isto se fez necessário com base na migração para muitas redes sociais online 

criadas nos últimos anos, uma vez que o Influenciador tem um ‘perfil’ em diversas 

‘plataformas’ simultaneamente, e as alimenta com o conteúdo que produzem, traçando um 

movimento de ‘ida e volta’ de uma RSO para a outra. Vale ressaltar que esta não é uma ação 

impensada ou ingênua dos IDs, porém discorreremos sobre este assunto a posteriori.  

 Num aspecto teórico-científico os IDs ainda estão sendo discutidos. Estes usuários da 

rede vagueiam entre o intangível mundo das celebridades, uma vez que podem ser 

‘apropriados’ pelos MCM, como dito por Rojek (2008) ao determinar a origem das 

celebridades. Todavia, eles habitam o espaço comum, utilizado por todos os usuários da 

Internet. Esta particularidade permeia a aura dos IDs enquanto objeto de estudo. Outros 

conceitos e classificações que podem explicar algum aspecto da figura do influenciador são: 

líderes e formadores de opinião. O conceito desenvolvido por Lazarsfeld em meados da 

década de 50 baseou-se em suas pesquisas que afirmaram que o consumo é influenciado pela 

opinião de terceiros, e não apenas do ofertante. Nesse contexto o autor apresenta a teoria  two 

step flow, que, em síntese, afirma a presença de um mediador no processo da construção da 

opinião individual de uma pessoa. Sendo assim, sujeitos específicos exercem maior influência 

em determinadas ‘verdades’ adotadas por nós. Estes formadores de opinião podem ser os 

membros da família, amigos, pessoas com conhecimento acerca de determinada temática ou 

vivência etc. O que define este ‘poder’ é a legitimidade que cada um atribuí à fala do outro, 

podendo tal fala ter maior ou menor relevância. 

 Sendo assim, dispomos que os IDs conseguem exercer um papel de influência sobre 

aqueles que os ouvem. Este pensamento nos leva a outra questão importante: o que atribui 

credibilidade ao influenciador? Novamente podemos retomar as celebridades, que, segundo 

Rojek (2008), podem causar tanto uma sensação de pertencimento – ou seja, identificação – 

com o ID ou até mesmo a própria expectativa, isto é, ‘quem eu gostaria de ser’. Novamente 

nos deparamos com um imaginário divino atribuído aos famosos influenciadores. Tuzzo 

(2005, p. 62) afirma que os líderes de opinião são “pessoas que conquistaram a simpatia do 

público a partir de suas aparições nos meios de comunicação de massa e que se transformam 

em modelos sobre aquilo que a massa deva ser, pensar ou consumir”. Ou seja, os líderes de 
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opinião outrora eram associados principalmente àquelas pessoas que tinham seus corpos 

estampados nos MCM, ou seja, como afirmado por Rojek (2008) as celebridades.  

 Destarte, podemos apresentar os influenciadores digitais como pessoas que podem – ou 

não – se tornarem celebridades. Por exemplo, o ID MrPoladofull (Gabriel Dantas)55 é – até o 

presente momento – o apresentador principal do programa ‘Só para Parodiar’ do canal 

Multishow. O programa recebe outros IDs e músicos para completar o ‘time de 

apresentadores e convidados’. Este caso elucida a situação em que os ID se torna uma 

celebridade ao ser apropriado pelos MCM. Porém, considerando que nem todos os IDs fazem 

parte deste time de webcelebridades56, o conceito de celebridade ainda se torna sensível.  

 Outro olhar conceitual aplicado aos influenciadores é o desenvolvido por Terra (2012), 

ao desenvolver a concepção do usuário-mídia. Segundo a autora, o usuário-mídia é aquele 

usuário que “produz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus pares, bem como 

os endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão on-line, 

comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros” (TERRA, 2012, p. 86). Posto 

isso, a autora entende que dentro da classe dos internautas existem aqueles que produzem 

conteúdos que são avidamente consumidos pelos demais. Esta visão nos remete ao 

pensamento de outro autor, que antes do boom da Internet comercial, percebeu a tendência do 

consumidor-produtor. Toffler (1999) nos alerta em sua obra para uma terceira onda que traria 

consigo a dinamicidade da divulgação da informação e a diversidade de fontes de informação. 

O autor afirma que esta realidade “transforma a profunda estrutura de informação de que 

dependem nossas ações diárias” (TOFFLER, 1999, p. 164).  

 Desta maneira, a mudança na dinâmica da transmissão e construção da informação seria 

responsável por mudanças profundas na estrutura social vigente da época. Sua fala nos remete 

às possibilidades ofertadas pela Internet, enquanto espaço virtual de informações. Seu 

pensamento perpassa por diversas áreas sociais que são impactadas pela tecnologia, porém, é 

o conceito do prossumidor que se torna extremamente relevante para nossa discussão.  

 Ao citar o prossumidor, o autor afirma que este sujeito é aquele responsável pela criação 

de informações e conteúdos consumidos por si mesmo e pelos outros. Entretanto, esta lógica 

de consumo não é inédita, uma vez que o prossumidor existiu na época da primeira onda, ou 
                                                
55 De acordo o site Criadores ID “Gabriel Tenório Dantas, mais conhecido como MrPoladoful, possui um canal 
de gameplay, esquetes e músicas no YouTube. Nascido em Maceió (AL), chegou a cursar Engenharia Civil em 
seu Estado, porém não se encontrou no curso e migrou para a plataforma de vídeos online. Foi ganhador do 
concurso #MetCollegeChallenge e recebeu uma bolsa de estudos para fazer Cinema em Londres. Atualmente 
mora em São Paulo junto com outros youtubers.” Fonte: <http://criadoresid.com/criador/mrpoladoful-gabriel-
tenorio-dantas/>. Acesso em 25 set 2017. 
56 Entendemos por webcelebridades aqueles usuários  que surgiram a partir das plataformas digitais disponíveis 
na Internet.  
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seja, na época que precedeu a revolução industrial. O autor traça um paralelo entre os artesãos 

que produziam bens consumidos pela população, inexistindo nesta época a mediação das 

indústrias para a criação de bens de consumo. A principal diferença entre o prossumidor da 

primeira onda e o da terceira onda é seu produto. Enquanto o primeiro trabalhava com 

produtos ‘palpáveis’, o segundo tem a informação como matéria-prima para seu produto, ou 

melhor, conteúdo. Nesse aspecto, o autor revela uma tendência percebida nas últimas décadas: 

vivemos em uma sociedade que consome informação. E é esta informação que interfere em 

nossa economia, nas decisões políticas, na estrutura social, e afins. A Internet, neste aspecto, 

cumpre sua missão de armazenar e transmitir informação de uma forma mais segura e em 

quantidades absurdas.  

 Portanto, compreendido o conceito de prossumidor é inevitável classificarmos todos os 

usuários da rede como prossumidores, o que é real. Entretanto, o Influenciadores Digitais – 

quando estes os são de verdade – avançam no conceito de prossumidor, eles se tornam 

formadores e líderes de opinião que exercem influência em pessoas que estão dentro de seus 

círculos sociais digitais. Ou seja, o alcance de seus conteúdos, opiniões, ideias e hábitos 

atinge muitas pessoas simultaneamente, que não precisam estar necessariamente inseridas 

dentro de seus grupos primários de interação. Sendo assim, o que diferencia um usuário 

comum de um ID é o poder de alcance de sua influência. Isto acontece uma vez que todas as 

pessoas acabam por interferir na opinião e vivência do outro, seja no grupo da família, 

amigos, colegas de trabalho etc.  

 

INFLUENCIADORES DIGITAIS COMO MEDIADORES DE CONSUMO 

 Uma vez que compreendemos o que são os IDs, sua contextualização dentro da 

publicidade se torna um caminho menos ardoroso. Contudo, é necessário relembrarmos que 

atualmente a cartela de influenciadores é composta por uma diversidade de conteúdos, 

extremamente segmentados. Enquanto as blogueiras de moda e os vloggers de entretenimento 

dominavam grande parte dos conteúdos disponíveis na rede, outros usuários foram detectando 

diversos outros nichos de mercados ainda carentes de conteúdo ‘não massificado’57.  

 Quando entramos em perfis no Instagram ou páginas no Facebook encontramos chefs 

de cozinha, mães, decoradores, jogadores online, economistas, biólogos, historiadores, 

psicólogos, professores, comediantes, dentre tantos outros ‘tipos’ de influenciadores que 

encontraram públicos de interesse que partilham de suas ideias. Essa especificidade garantiu 

                                                
57 Quando nos referimos aos conteúdos massificados fazemos referência àqueles produzidos dentro dos MCM, 
num formato mais generalizado e não tão específico segundo os perfis dos públicos de interesse.  
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aos IDs a capacidade de “[...] organizar a audiência de modo segmentado – algo que a 

televisão nunca conseguiu” (COSTA, 2017, p. 19). Sendo assim, por trás de cada 

influenciador existe um nicho de mercado ávido por informações e produtos específicos para 

seu perfil. Temos, portanto, a ‘galinha dos ovos de ouro’ do mercado de bens de consumo.  

 

A tendência de comunicação está no fato de que, agora, os influenciadores 
constituem-se como marcas e, em muitos casos, 42 constituem-se como 
veículos de mídia. Não estamos apenas lidando com influenciadores no 
ambiente digital, um sujeito revestido de capital simbólico e que engaja e 
influencia nichos. O influenciador contemporâneo está nas capas de revistas, 
em propagandas de televisão, na lista de best sellers das livrarias, estrelando 
campanhas de grandes marcas. (KARHAWI, 2016, p. 42) 

  

 Esta segmentação permite que as empresas conversem de forma mais direta com seus 

consumidores em potencial. Por isso, diversos profissionais e agências de comunicação têm se 

especializado em desenvolver técnicas de relacionamento e eleição dos IDs mais ‘benéficos’ 

para as marcas. Esta estratégia é utilizada desde os primórdios da mercantilização, o que 

diferencia esta situação das anteriores é que o mediador da relação empresa-consumidor 

ocupa a posição de consumidor direto do produto, além de trazer consigo um valor de 

mercado que não é mensurado em número de seguidores, ou valores de postagem, mas 

naquilo que é atribuído a ele simbolicamente. Nesse ponto de convergência, composto por um 

mediador-consumidor que é uma mercadoria simbolicamente consumida pelo seu público, 

temos o pensamento de Baudrillard(1995)58, parafraseando sua fala com a objetificação do ID 

enquanto ‘objeto’ de promoção com o intuito da venda.  

 

Quando um internauta comum se torna um influenciador digital – agregando 
públicos (consumidores) específicos ao redor da imagem que exibe e do 
conteúdo que produz – sua imagem passa a ter valor de troca. Ela se torna a 
moeda de negociação entre influenciadores e empresas/marcas. (KAHAWI, 
2016, p. 51) 

  

 Diversas organizações – sejam do primeiro, segundo, ou terceiro setor – estão se 

valendo destes personagens do momento para promoverem seus produtos e serviços. A esta 

prática, inclusive, criou-se uma modalidade dentro do marketing de relacionamento59 

                                                
58“Raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objetos que os exprimam. 
Transformou-se a relação do consumidor ao objeto: já não se refere a tal objeto na sua utilidade específica, mas 
ao conjunto de objetos na sua significação.” (BAUDRILLARD, 1995, p. 17) 
59 “[...] os consumidores estão não apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades, mas 
também buscando experiências e modelos de negócios que toquem seu lado espiritual.” (KOTLER; 
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 21) 
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específica para este tipo de ‘ação’. O Marketing de Influência tem sido discutido dentro do 

mercado a fim de orientar as empresas em relação às abordagens mais adequadas para lidar 

com os IDs. Esta nova ‘forma’ de se fazer marketing provém dos pensamentos iniciais de 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) ao defender a presença do marketing 3.0 centrado no 

consumidor. Para o autor a tendência do mercado – e das empresas – caminha para a 

‘servidão’ ao cliente.  Este ‘novo’ consumidor tem o poder de fala, ele tem a Internet e as 

plataformas virtuais a seu favor e à sua disposição. Ou seja, neste momento, os consumidores 

estão se preparando para serem servidos, disputados e mimados pelas empresas, tirando-as de 

uma posição centralizada e cômoda, que ocuparam por quase dois séculos. Como observado 

pro Toffler (1999) antes o sujeito buscava sua afirmação social na padronização, todavia, hoje 

buscamos a exclusividade. O destaque entre os demais é o que têm atraído o consumidor pós-

moderno, uma vez que “nós não estamos usando produtos sob medida, mas estamos usando 

diversos símbolos para personalizar nossas opiniões do mundo” (TOFFLER, 1999, p. 257).  

 O valor simbólico atribuído ao que consumimos, somado ao valor simbólico presente 

em quem está mediando esta relação de promoção, potencializa o consumo de uma forma 

extremamente pontual e eficaz. Não é insensato dizer que diversas empresas e negócios 

surgiram com base nas demandas dos usuários que manifestaram suas opiniões na rede. Neste 

caso, temos as popularmente conhecidas como blogueiras60 de moda plus size, que vêm 

ganhando seu lugar dentro do espaço virtual e real, destarte, atentando as empresas para as 

demandas de um público sedento por moda, mas que se vê marginalizado dentro deste meio. 

A exemplo deste tipo de ‘ação’ a empresa Levi’s61 lançou em 2016 uma linha de jeans plus 

size feminino e masculino. A empresa fez um evento em São Paulo e convidou como anfitriã 

a blogueira Juliana Romano, que além de transmitir tudo em suas redes sociais online ao vivo, 

também fez uma postagem em seu blog falando sobre os produtos da marca. A ação contou 

com a presença de outros influenciadores digitais do segmento plus size.  

                                                
60 O termo blogueira como dito anteriormente se encontra defasado dado às diversas mídias digitais e redes 
sociais online que surgiram nos últimos anos. Porém, o termo blogueira é associado aos IDs que produzem 
conteúdo sobre moda, mesmo não utilizando majoritariamente  os blogs como plataforma de distribuição de 
conteúdo. O termo ainda se tornou paródia para se referir àqueles IDs que recebem produtos – popularmente 
chamados como ‘mimos’ – e que divulgam estes presentes das marcas. Este tipo de ação pertence também ao 
marketing de influência, uma vez que se propõe a estabelecer contato com um nicho de mercado por meio da 
divulgação espontânea, ou menos massificada, de seus produtos e serviços tendo como mediadores os IDs.  
61 “Foi então que nasceu a Levi Strauss & Co. Mais tarde, Levi Strauss, o homem, associou-se a Jacob Davis 
para inventar os jeans. E temos vindo a inovar desde então. A Levi Strauss & Co. é uma das maiores empresas 
de vestuário do mundo e é líder mundial em jeans. A marca Levi’s® é apenas uma parte da nossa história. 
Também detemos as marcas Dockers® e Denizen®. Temos 500 lojas e os nossos produtos estão disponíveis em 
110 países em todo o mundo.” Fonte: <http://www.levi.com.br/sobre-nos/nossa-empresa>. Acesso em 26 set 
2017. 
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 Este tipo de ação ganha força e legitimidade ao buscar o equilíbrio entre o consumo, a 

representação social e a naturalidade que envolve os influenciadores digitais. O consumo 

reside na promoção de um bem de consumo – naturalmente essencial – para grande parte da 

população. Porém, uma vez que há a exclusividade e a representatividade da ‘classe’ plus size, 

o evento reforça sua legitimidade, trazendo para si não apenas o pressuposto de mera 

campanha publicitária, mas sim uma ação de comunicação que envolve um aspecto social – 

neste caso a inclusão do gordo dentro da moda. A naturalidade é vista na forma com que os 

convidados reportam o evento em suas redes sociais online. Este valor específico é 

fundamental para a manutenção da confiança entre ID e seguidor.  

 
Ao propormos o influenciador digital como um agente da influência junto aos 
grupos sociais nos quais ata, é possível considerar o seu papel de enunciador 
de si diante do representar-se para os outros. Ou seja, o influenciador só 
influencia efetivamente se refletir a identidade de seu grupo representado 
(SAAD, 2017, p. 33) 

 

  A aproximação que existe entre o usuário comum e o influenciador é um dos fatores 

que legitima sua opinião. Neste caso, não são percebidas explicitamente as hierarquias 

estratificadas socialmente, assim como a espontaneidade na opinião e no conteúdo que parte 

do ID, como afirma Crescitelli e Togawa (2015, p. 52), “como possuem um contato direto e, 

originalmente, sem interesses financeiros, eles ganharam a confiança dos usuários, de forma 

que suas opiniões podem influenciar a imagem de produtos, marcas ou até empresas e, por 

consequência, suas vendas”.  

 Sendo assim a originalidade – enquanto  aspecto característico do influenciador digital – 

se torna um de seus diferenciais e o fator legitimador de suas opiniões, repercutindo desta 

forma no consumo que seus seguidores fazem de seus conteúdos e daquilo o que, enquanto 

consumidores, também consomem.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 A Internet trouxe consigo uma nova possibilidade de comunicação para seus usuários. A 

mediação protagonizada pelas grandes empresas proprietárias dos meios de comunicação de 

massa está sendo substituída por uma comunicação mais direta e instantânea entre as 

empresas e seus públicos de interesse, além de permitir a própria interação entre usuários de 

diversas localidades geográficas e sociais. A estratificação da fala, por assim dizer, perdeu 

força, uma vez que todos aqueles que tem conhecimento e acesso à Internet podem produzir 
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informações, se tornando fontes de informações tão reais quanto os grandes monopólios da 

comunicação de massa.  

 Neste espaço de liberdade promovido e ostentado pela Internet emergiram os 

prossumidores formadores e líderes de opinião: os influenciadores digitais. Que se colocaram 

no lugar dos próprios veículos de comunicação de massa, mediando também o dialogo entre 

empresas e consumidores em potencial. Esta habilidade se torna peculiar quando 

compreendemos a natureza ‘igualitária’ a qual os IDs surgiram, uma vez que antes de serem 

formadores e líderes de opinião estes o são produtores e consumidores de conteúdos igual a 

todos os demais usuários da Internet. Este caráter desmassificado atribuí aos influenciadores a 

credibilidade que antes era turva, uma vez que toda promoção divulgada pelos meios de 

comunicação de massa refletia o pensamento de manipulação e falsidade, não convencendo 

100% o consumidor da eficiência do produto e serviço até este comprovar pessoalmente. 

 Nesse sentido os IDs remetem ao papel atribuído às pessoas dos nossos círculos sociais: 

influenciar nossas decisões. Assim como cremos na opinião de um amigo, o influenciador 

digital consegue estabelecer também, através da relação de igualdade e honestidade que este 

inspira em seus ‘amigos virtuais’. Dada esta natureza, os IDs se tornaram uma estratégia de 

comunicação interessante e eficiente – quando bem aplicada – para as empresas. Outro 

aspecto que afirmam a possibilidade de mediação antes protagonizada pelos meios de 

comunicação de massa, é a segmentação dos públicos de interesse. Ou seja, cada ID tem um 

público muito mais delineado e delimitado do que os canais de televisão, por exemplo, 

tiveram ao longo de sua história. Por produzirem conteúdos específicos, ‘representarem’ 

identidades diversas, os influenciadores carregam consigo um grupo de pessoas com 

características semelhantes e, consequentemente, perfis de consumo parecidos, seja de 

informação ou produtos e serviços.  

 Em suma, os IDs encurtam o diálogo entre empresa e consumidor, promovendo 

positivamente ou não os produtos e serviços ofertados pelas marcas. Entretanto, temos ciência 

de que esta influência implica em legitimar a opinião acerca destas ‘ofertas’, uma vez que os 

usuários estão tendo cada vez mais acesso às empresas por meio de sites e chats. Portanto, o 

papel do ID antecede o da aquisição do produto, ele estimula o consumo através de sua 

experiência pessoal ao utilizar determinada mercadoria. Sendo assim, é a junção do valor 

simbólico atribuído ao influenciador potencializado pela legitimidade perante seus seguidores 

que o torna uma estratégia de promoção eficiente.  

 A inquietação que permeia os influenciadores digitais migra da questão mercadológica e 

inicia sua construção no campo teórico-científico. Uma vez que a eficiência dos IDs é 
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comprovada, assim como o poder das celebridades sobre a população, a discussão agora 

converge para a compreensão do limiar entre o Influenciador Digital e usuário comum. 

Traçando este caminho seremos levados para os conhecimentos acerca do melhor ‘uso’ destes 

prossumidores formadores e líderes de opinião para as empresas.  
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Crianças e TICs: conflitos, controvérsias e insegurança na rede 
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Resumo 
O artigo apresenta um estudo realizado em quatro distritos da cidade de Anápolis, sendo eles 
Joanápolis, Interlândia, Souzânia e Goialândia, que têm em média mil habitantes, são regiões de 
características rurais em que as crianças têm acesso à internet por meio dos Telecentros Comunitários, 
Praças Digitais e, uma pequena parcela em suas residências por meio de aparelhos celulares e 
computadores, com o objetivo de demonstrar as controvérsias de uma navegação sem orientações e 
supervisão de adultos, o que pode resultar em insegurança na rede. As crianças estão mais vulneráveis 
ao cyberbullying, a pedofilia online, ao tráfico de pessoas, a divulgação de informações pessoais, ao 
excesso de uso e consequências para saúde, dentre outros aspectos que serão pontuados. O impacto 
das novas tecnologias é perceptível e neste sentido pode contribuir tanto para que todos tenham acesso 
à informação e ao conhecimento, quanto para aumentar ainda mais os problemas relacionados à 
infância. O estudo busca ser uma contribuição para as discussões no campo da comunicação e das 
ciências sociais, no que se refere à elaboração e execução de políticas públicas, visa estudar e propor 
soluções para os desafios da interação, da construção de relações sociais online seguras, inclusivas e 
que resultem em conhecimento, cultura e cidadania.  

 
Palavras-chave: Internet; Segurança; Violência; Controle da navegação: Políticas Públicas.  
 

 

Introdução 

 Não tem como negar: a internet faz parte da infância e desbancou a televisão do posto 

de babá eletrônica. As crianças começam a navegar pela rede cada vez mais cedo e aprendem 

a lidar com as novas mídias com uma facilidade surpreendente. Não é raro ver crianças de 

sete anos, ou até com menor idade, com seus próprios celulares, trocarem mensagens 

instantâneas pelo WhatsApp e com perfis nas redes sociais. Conforme a pesquisa TIC Kids 

Online (2015), cerca de oito em cada dez crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos 

utilizam a internet, o que correspondem a 23,4 milhões de usuários em todo o país.  

A proporção de brasileiros acima de 10 anos que era usuária da internet no país foi de 

58%, o que corresponde a mais de 20 milhões de pessoas. “Com a rápida disseminação do uso 

da rede entre os jovens, o debate sobre os riscos e oportunidades associados a esse uso tem 
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ganhado crescente repercussão na agenda governamental e da sociedade como um todo” (TIC 

KIDS ONLINE, 2015, p. 153).  

A UNICEF (2016) em ‘Perigos e possibilidades: crescendo on-line’ destaca que a 

internet e o telefone celular revolucionaram o acesso de pessoas jovens à informação e o quão 

real é o risco de abuso online para meninas e meninos, já que globalmente um a cada três 

usuários de internet é criança. Segundo o estudo, no Brasil, 94% dos entrevistados acreditam 

que as crianças e os adolescentes correm riscos de ser abusados ou usados sexualmente on-

line. Na América Latina, no Caribe e na África ao sul do Saara, dois terços apontaram esse 

risco, em comparação com 33% dos entrevistados no Oriente Médio e Norte da África. 

De acordo com a Associação Safernet Brasil, entidade referência nacional no 

enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos Humanos na Internet, globalmente, cerca 

de seis a cada dez entrevistados disseram que conhecer novas pessoas online é de alguma 

forma importante ou muito importante para eles, mas apenas 36% acreditam fortemente poder 

dizer quando as pessoas online estão mentindo sobre quem são. Mais de dois terços das 

meninas (67%), em todo o mundo, concordam fortemente que ficariam preocupadas se 

recebessem comentários ou pedidos sexuais por meio da internet, em comparação com 47% 

dos meninos. Quando ocorrem ameaças, mais adolescentes procuram seus amigos do que pais 

ou professores, mas menos da metade concorda fortemente saber como ajudar um amigo 

enfrentando um risco na internet. 

 
Sabemos que a internet é uma ferramenta fantástica, que pode contribuir 
muito com o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de nossas 
crianças. Porém, como toda tecnologia que se propõe a aproximar as 
pessoas, também pode colocar em risco a segurança e a saúde das crianças, 
jovens e adultos, quando não orientados sobre o uso ético e responsável. Por 
essa razão, o uso da internet pelas crianças e adolescentes precisa ser 
estimulado conjuntamente com ações efetivas de orientação e 
acompanhamento dos pais e educadores. (SAFERNET BRASIL, 2017, sp).  
 

 
Diante deste cenário, o presente artigo traz o resultado de uma pesquisa realizada com 

crianças do 5º ano, faixa etária entre 9 e 11 anos, dos distritos de Joanápolis, a 17 quilômetros 

da cidade de Anápolis, Souzânia, a 27 quilômetros, Interlândia, a 21 quilômetros, e 

Goialândia, a 20 quilômetros, que possuem respectivamente 800, 518, 1200 e 2000 

habitantes. Foram aplicados 105 questionários com o objetivo de diagnosticar a idade que 

começaram a acessar a rede, quantas horas de navegação diária, quais os meios de navegação, 

os locais de acesso, o que fazem na internet, se têm perfis nas redes sociais, se os cuidadores 
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sabem o que acessam, se foram orientados dos perigos, se já sofreram cyberbullying, se a 

internet ajuda ou atrapalha os estudos, se compartilha fotos, se já conheceu alguém pela 

internet, se marcou encontros presenciais e se conversa com pessoas desconhecidas pelo 

WhatsApp. Os resultados encontrados nestas zonas rurais, não se diferem muito dos 

indicadores nacionais e até mesmo internacionais, quanto a navegabilidade e segurança da 

criança na internet, o que se torna um sinal de alerta para pais, educadores e sociedade em 

geral.  

 

Internet e Sociedade da Informação 

A Construção da Sociedade da Informação, que seja de fato inclusiva, transformadora 

e voltada para o desenvolvimento humano, passa, conforme os Documentos da Cúpula 

Mundial sobre a Sociedade da Informação (2014), em oportunizar o acesso, a utilização e o 

compartilhamento de informações e conhecimento, além de aproveitar o potencial das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para a promoção da cidadania. 

Os Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação definem como 

essencial o que é previsto no Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como 

o direito de liberdade de opinião e de expressão, de receber e transmitir idéias por quaisquer 

meios independente de fronteiras. “A comunicação é um processo social fundamental, uma 

necessidade humana básica e o fundamento de todas as organizações sociais” (COMITÊ 

GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2014, p. 17).  

É por isto que a educação, o conhecimento, a informação e a comunicação são 

essenciais para o progresso, o empenho e o bem estar humano, principalmente diante de um 

cenário em que as TICs estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, 

até mesmo na redução de obstáculos tradicionais (de tempo e distância) e no emprego da 

tecnologia para beneficiar milhares de pessoas em todo o mundo em diferentes áreas do 

conhecimento, como na saúde, educação, construção civil, sistemas inteligentes, dentre 

outros.   

 Para que de fato a Sociedade da Informação seja efetiva, é preciso voltar os olhos para 

a forma em que as tecnologias são distribuídas e acessadas em todo mundo, o que pode 

inclusive, se não utilizada para a promoção da cidadania, aumentar as desigualdades, a 

marginalização e a violência. Somado a isto, como os próprios Documentos da Cúpula 

Mundial sobre a Sociedade da Informação (2014, p. 18) expõem “as TICs devem ser 

consideradas um meio e não um fim em si mesmas”.  
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Castells (2013, p. 457) diz que na cultura da virtualidade existe de forma bem definida 

a segmentação, em que as mensagens cumprem estratégias do emissor de acordo com seus 

interesses de exploração das vantagens das capacidades interativas. Sendo assim, a crescente 

estratificação social entre os usuários ficará restrita àqueles com tempo e dinheiro para o 

acesso e aos países e regiões com o necessário mercado potencial, “mas também as diferenças 

culturais e educacionais serão decisivas no uso da interação para o proveito de cada usuário”.  

 Para o autor, surge um novo ambiente simbólico, em que a virtualidade passa a ser a 

realidade, embora ele aponte que a vida sempre foi virtual porque foi percebida por 

“intermédio de símbolos formadores da prática com algum sentido que escapa a sua rigorosa 

definição semântica” (CASTELLS, 2013, p. 459). Neste cenário, na era da informação, os 

processos de dominação e exclusão social, estão cada vez mais organizados.  

 Conforme Gabriel (2013), a atual revolução tecnológica é diferente de todas as outras 

do passado em decorrência da velocidade, dos impactos sociais, dos efeitos profundos na 

sociedade e na educação. Segundo a autora, como aconteceu nas outras revoluções 

tecnológicas, existe nos dias de hoje um “encantamento pelo digital, como se fosse mágica” 

(2013, p.4). No entanto, ela aborda a necessidade de se pensar como este aparato tecnológico 

pode ser utilizado para melhorar a qualidade de vida. “As possibilidades são muitas, mas os 

desafios também” (GABRIEL, 2013, p. 4).  

 
As novas tecnologias não afetam apenas o modo como fazemos as coisas, 
mas afetam principalmente nossos modelos e paradigmas – as regras 
intrínsecas de como as coisas deveriam ser – e é de se esperar que, nesta 
nova estrutura sociotecnológica, as expectativas e os relacionamentos 
educacionais sofram as mesmas modificações significativas e perceptíveis 
que têm ocorrido em nossas vidas cotidianas (GABRIEL, 2013, p. 7).  

  

Neste sentido, é preciso que as pessoas saibam (independentemente da idade) utilizar a 

tecnologia, pois conforme Gabriel (2013), muito se fala em inclusão digital focada apenas em 

quais sistemas e equipamentos disponibilizar, e de nada adianta discutir ferramentas sem 

capacitar seu uso. “Um dos grandes problemas atuais no mercado e nas instituições é a falta 

de educação digital e de pensamento estratégico em relação às mídias digitais” (GABRIEL, 

2013, p. 7).  

  É por isto, que a autora define que toda tecnologia é “tanto uma benção como um 

fardo” (2013, p.12), e na educação pode auxiliar, como atrapalhar. “A sua mera presença em 

si não é uma vantagem, mas o seu uso apropriado o é” (GABRIEL, 2013, p.12). Ainda mais 

diante da facilidade de criar, publicar, compartilhar conteúdos, em que qualquer um pode ser 
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produtor, editor e disseminador de informações em grande escala, o que gera um ambiente 

propício a criatividade e passível de múltiplas interações, por meio de gráficos, imagens em 

movimento, sons, formas, espaços e textos, ou seja, da convergência tecnológica.  

 As informações que até então eram consumidas por meio de mídias lineares como 

livro, rádio e TV, passam a ser hipermidiática, não linear e complexa, o que resulta, conforme 

a autora, em transformações no aprendizado humano, que deve transformar-se por meio da 

criatividade, adaptando, melhorando, aperfeiçoando, combinando com outras técnicas e 

conceitos, ou seja, a criatividade e o pensamento crítico são habilidades essenciais para a era 

digital. 

 

Análise dos Dados 

A cidade de Anápolis está localizada a 57 quilômetros de Goiânia, capital do Estado 

de Goiás, e a 156 quilômetros de Brasília.  Os distritos são aglomerados urbanos, com escola 

municipal, posto de saúde, posto policial, pavimentação asfáltica, comércio e serviços 

incipiente, que servem de apoio aos produtores rurais e pecuaristas da região. Os subprefeitos 

são responsáveis pela organização administrativa dos mesmos e fazem gestão junto a 

Prefeitura Municipal de Anápolis para levar benefícios e atender as necessidades das 

populações locais.   

No que se referem às Tecnologias da Informação e Comunicação, os distritos possuem 

Telecentros Comunitários, que são espaços públicos onde estão disponibilizados 

computadores com a internet, assim como as praças digitais que também disponibilizam sinal 

livre de internet para a comunidade. Por serem regiões periféricas, com baixa densidade 

populacional, e com característica rural, a presente pesquisa busca entender como a criança 

está inserida neste contexto tecnológico, especificamente de acesso a internet e a segurança na 

navegação.   

No Distrito de Joanápolis foram aplicados 15 questionários, em que apenas três 

estudantes tinham mais de 10 anos – 11, 12 e 15 anos. Os resultados revelaram que a maioria 

dos estudantes começou a acessar a internet com sete anos (20%) e oito anos (20%).  No 

entanto, 14% já acessavam a rede quando tinham apenas três anos de idade. Apenas 6% 

começaram a acessar aos 13 anos de idade.  

 De acordo com a pesquisa, 14% das crianças não têm acesso diário a internet, e 

aquelas que têm 53% navegam menos de uma hora por dia. Apenas 7% ficam mais de seis 

horas na internet e 26% ficam de duas a quatro horas na rede. E como se dá este acesso? 62% 

afirmam já ter celular e por este meio é que acessam a rede; seguido de 18% pelo tablet e 12% 
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pelo celular da família, 8% pelo computador, também da família. Todos os entrevistados 

afirmaram que não têm notebook em casa. 75% dos entrevistados afirmaram que tem internet 

em casa, 6% usam a rede da escola e 19% na casa de parentes e amigos.  

 A pergunta ‘O que você faz na internet’ foi aberta, para a livre manifestação da 

criança. Assistir a vídeos, participar de redes sociais e jogar foram as principais respostas. 

Quando questionadas se têm perfis nas redes sociais, 36% afirmaram ter perfil no Facebook, 

40% tem WhatsApp, 14% Instagram e apenas 10% afirmaram não participar de redes sociais. 

Nenhum dos entrevistados possui canal de vídeo no Youtube.  

 Especificamente sobre a segurança na internet, 93% dos entrevistados informaram que 

os adultos sabem o que eles acessam na rede e 100% disseram que foram orientados sobre os 

perigos da internet. Apenas 7% sofreram cyberbullying. 64% afirmaram que compartilham 

fotos na rede, 43% que já conheceram pessoas pela internet, e destes, 15% disseram que já 

marcaram encontros presenciais. Das crianças entrevistadas, 21% revelaram que conversam 

com pessoas desconhecidas pelo WhatsApp. Das 15 questões, duas eram abertas: O que você 

faz na internet e Você tem perfil em rede social? Em qual (quais)? As respostam demonstram 

o letramento das crianças, ainda incipiente. Ao se referir as redes sociais, encontramos “zap 

zapa”, “zapipaz”, “isbgram”, “sapisape”, “watsap”, “whatsrap”, o que abre perspectivas para 

um outro campo de pesquisa relacionado ao letramento digital.  

 
Tabela 1: Síntese da Pesquisa em Joanápolis 

Idade que 
começou a 

usar a internet 

Quantas horas 
acessam por dia 

Perfis nas redes 
sociais 

Compartilha fotos 
na internet 

Conheceu alguém pela 
internet 

3 a 5 34% 1h 53% Não tem 
perfil 

10% Sim 64% Sim 43% 

6 a 8 46% 2 h 26% Facebook 36% Não 28% Não 57% 

9 14% 6 h 7% Instagram 14% As 
vezes 

8%   

13 6% Não 
tem 
acesso 

14% WhatsApp 40%     

Fonte: JURY, 2017. 

 

  No Distrito de Souzânia foram 26 questionários aplicados, que revelaram que 26% 

das crianças começaram a acessar a internet entre cinco e sete anos, mas a grande maioria, 

58%, com oito e nove anos. A média de acesso é parecida com a das crianças que residem no 

distrito de Joanápolis, 54% acessam por menos de uma hora, 8% mais de seis horas por dia, 

30% de duas a quatro horas e 8% não têm acesso a internet. 
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 Ao contrário de Joanápolis, que 62% afirmaram que acessavam a internet pelo próprio 

celular, apenas 22% das crianças de Souzânia afirmaram ter celulares, 34% acessam pelo 

celular da família, 32% acessam pelos computadores e notebooks, 65% têm acesso em casa e 

35% acessam da casa de parentes e amigos. Em Souzânia, observa-se uma inversão com 

Joanápolis, ou seja, 10% das crianças acessam o Facebook e apenas 4% compartilham 

mensagens pelo WhatsApp e 42% disseram não ter perfis nas redes sociais.  

 Apenas 4% dos entrevistados já sofreram cyberbullying pela internet, 80% disseram 

que já foram orientados dos perigos da rede e 88% afirmaram que os adultos sabem o que eles 

navegam, 30% têm o hábito de compartilhar fotos pela rede, 42% já conheceram pessoas pela 

internet e destas 30% já marcaram encontros presenciais, 20% conversam com pessoas 

desconhecidas pelo WhatsApp.  

 
Tabela 2: Síntese da Pesquisa em Souzânia 

Idade que 
começou a 

usar a internet 

Quantas horas 
acessam por dia 

Perfis nas redes 
sociais 

Compartilha fotos 
na internet 

Conheceu alguém pela 
internet 

4 e 5 15% 1h 54% Não tem 
perfil 

42% Sim 30% Sim 42% 

6 a 8 50% 2 h 30% Facebook 19% Não 46% Não 50% 

9 23% 6 h 8% Youtube 5% As 
vezes 

24% As vezes 8% 

10 e 
11 

4% Não 
tem 
acesso 

8% WhatsApp 34%     

Fonte: JURY, 2017. 

 

 No terceiro Distrito pesquisado, em Interlândia, foram 43 questionários aplicados, em 

que a grande maioria, 51%, começou a navegar na internet com oito e nove anos. Assim como 

nos demais distritos, o tempo de navegação é inferior a uma hora diária – 48%. Enquanto em 

Joanápolis, 14% revelaram não ter acesso a internet, e em Souzânia, 8% não tem acesso, em 

Interlândia, 22% informaram não ter acesso a internet.  

 O meio de navegação no Distrito de Interlândia, também é o celular: 40% têm o 

próprio aparelho e 33% utilizam o celular da família, 54% acessam de casa, 42% da casa de 

amigos e apenas 4% da escola. Em Interlândia, ao contrário dos outros distritos pesquisados, a 

rede social mais acessada é o Youtube, seguidos de Facebook e WhatsApp, com 6% cada. 

72% informaram que os cuidadores sabem o que navegam e 87% foram orientados sobre os 

riscos da rede. 

 Quanto ao cyberbullying pela internet, ao contrário dos outros Distritos, 12% das 

crianças afirmaram que já sofreram violência. O compartilhamento de fotos pela internet é 
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inferior se comparado aos outros distritos, apenas 10% disseram que enviam fotos pelas redes 

sociais; 42% afirmaram ter conhecido pessoas pela internet, e destas 18% já conheceram os 

contatos pessoalmente, 13% afirmam conversar com desconhecidos pelo WhatsApp.  Quanto 

ao letramento, observamos as escritas “feice buk”, “faceboque”, “istraguam”, dentre outros.  

 
Tabela 3: Síntese da Pesquisa em Interlândia 

Idade que 
começou a 

usar a internet 

Quantas horas 
acessam por dia 

Perfis nas redes 
sociais 

Compartilha fotos 
na internet 

Conheceu alguém pela 
internet 

5 9% 1h 48% Não tem 
perfil 

71% Sim 10% Sim 42% 

6 a 8 43% 2 h 15% Facebook 12% Não 66% Não 58% 

9 24% 6 h 15% Instagram 3% As 
vezes 

24% As vezes  

10 a 
14 

24% Não 
tem 
acesso 

22% WhatsApp 7%     

Fonte: JURY, 2017. 

  

No último Distrito estudado, em Goialândia, foram distribuídos 21 questionários. A 

maioria das crianças teve o primeiro contato com a internet aos cinco anos, 21%, e seis anos, 

21%, elas afirmam que ficam menos de uma hora na rede, 56%, e 18% não tem acesso a 

internet. 57% têm o próprio celular e por ele que navegam, 14% usam o tablet e 10% o celular 

da família. 38% acessam de casa, 31% da escola e 31% da casa de amigos e familiares. A 

maioria, 54%, utiliza a rede para assistir vídeos e músicas no Youtube, 5% utilizam 

WhatsApp, 5% utilizam Facebook e 5% Instagram.  

  O estudo revela ainda que 43% das crianças não têm perfil em nenhuma rede social, 

21% disseram ter perfil no Facebook, 14% têm canal no Youtube, 7% no Instagram e 7% 

conversam pelo WhatsApp. Todas as crianças afirmaram que os adultos sabem o que elas 

estão fazendo na internet e apenas 10% disseram que nunca foram orientadas sobre os riscos 

da navegação. Sobre compartilhar fotos pelas redes sociais, 38% disseram que faz isto de 

forma habitual, enquanto 12% disseram ‘às vezes’, 69% já conheceram pessoas pela internet e 

destas 21% já tiveram encontros presenciais e 7% afirmaram que conversam com estranhos 

pelo WhatsApp.  
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Tabela 4: Síntese da Pesquisa em Goialândia 

Idade que 
começou a 

usar a internet 

Quantas horas 
acessam por dia 

Perfis nas redes 
sociais 

Compartilha fotos 
na internet 

Conheceu alguém pela 
internet 

5 21% 1h 56% Não tem 
perfil 

43% Sim 38% Sim 69% 

6 a 8 43% 2 h 18% Facebook 21% Não 50% Não 31% 

9 14% 6 h 8% Instagram 7% As 
vezes 

12% As vezes  

10 a 
11 

22% Não 
tem 

acesso 

18% WhatsApp 7%     
Youtube 14% 

Fonte: JURY, 2017. 

  

Embora o questionário nos apresente vários indicadores, há três perguntas que 

demonstram a vulnerabilidade das crianças na internet: se elas compartilham fotos, se 

conhecem pessoas pela rede e se marcam encontros presenciais. Abaixo, apresentamos a 

síntese da pesquisa:  

 
Tabela 5: Síntese comparativa entre os quatro Distritos 

Distrito Compartilhamento de 
fotos nas redes sociais 

(Sim e as vezes) 

Conheceu pessoas pela 
internet 

(Sim e as vezes) 

Tiveram encontros 
presenciais 

Joanápolis 72% 43% 15% 

Souzânia 54% 50% 30% 

Interlândia 34% 42% 18% 

Goialândia 50% 69% 21% 

Fonte: JURY, 2017. 

 

Considerações finais 
 Pesquisa como esta realizada em Distritos, que visa estudar e propor soluções neste 

ambiente tecnológico revela indicadores importantes. O primeiro deles é o acesso a internet 

em regiões de características rurais, já que muitas das crianças que estudam nas escolas onde 

os questionários foram aplicados, residem em chácaras e fazendas. Neste sentido, é 

importante observar as tentativas de democratização do acesso irrestrito à internet, embora 

ainda seja grande a quantidade de crianças que disseram não ter acesso a rede em casa, uma 

média de 20% dos entrevistados.  

No entanto, os indicadores mais relevantes para a pesquisa centram no 

compartilhamento de fotos nas redes sociais, em que é necessário aprofundar nas 

investigações, quais imagens são compartilhadas, com qual intuito, com quais pessoas e o 
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alcance e consequências disto. Outro indicador que deve ser avaliado com critério é a 

quantidade de crianças, que revelam conhecer pessoas pela rede e destas, a confirmação de 

que marcam encontros presenciais. Como se dão estes encontros? Os pais e cuidadores sabem 

onde as crianças estão?  

O estudo deste fenômeno se torna importante na medida em que os resultados servem 

de subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas a segurança da criança na 

internet e também para a melhor utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

É fato entre os investigadores das novas mídias e as relações sociais, que não basta fornecer 

acesso a tecnologia, mas é necessário entendê-las para melhor incorporá-las as atividades 

cotidianas. A inclusão digital deve ser de fato cidadã e combater a violação de direitos.  

As crianças precisam ter a tecnologia como aliada em seus estudos, em sua formação 

cultural, política, educacional, ética e principalmente humana, o que não é visto atualmente. 

Não podem ser agentes passivos e manipulados por informações que não produzem 

conhecimento, o que foi a grande crítica dos frankfurtianos quanto a recepção dos produtos 

midiáticos televisivos. Esta é uma das contradições da utilização da internet por crianças sem 

orientação e supervisão de adultos (que também precisam ser capacitados para a utilização das 

novas mídias), sem falar nos conflitos gerados, na violência a que estão vulneráveis, nas 

possibilidades de serem aliciadas para a criminalidade, a prostituição e incitadas a 

comportamentos agressivos de forma até mesmo inconsciente, já que as crianças não têm 

capacidade intelectual de discernimento do que é correto ou errado na rede.  

O estudo busca neste sentido ser uma reflexão para gestores, educadores, pais e 

sociedade organizada, o início de uma pesquisa que consta de várias etapas, dentre elas o 

levantamento da realidade das crianças que vivem nos residenciais do Programa Minha Casa, 

Minha Vida, instalados em áreas periféricas da cidade de Anápolis. Entendemos a 

necessidade de obter indicadores para em seguida avaliar como as TICs podem ser usadas de 

forma estratégicas não apenas como inclusão digital, mas inclusão social, pois como destacou 

Gabriel (2013), elas devem ser bênçãos e não fardos! 
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Educação em jogo: Inclusão de jogos digitais no ensino e aprendizagem de 
alunos com deficiência 
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Resumo 
O presente estudo enquadra-se no contexto da inclusão de jogos digitais para a educação e 
desenvolvimento cognitivo-social de crianças e adolescentes com deficiência. Os jogos digitais, que 
ganharam fama na década de 80, vêm ganhando destaque tanto na economia quanto na cultura humana 
nos últimos anos. Como elementos advindos da cibercultura, eles podem ser considerados como 
potenciais ferramentas para incentivar e auxiliar as práticas de ensino e aprendizagem, desde que 
escolhidos com cautela e com propósitos pré-definidos. Eles estimulam funções cognitivas básicas 
como atenção, concentração e memória, propiciando um aprendizado dinâmico e significativo, 
características importantes para diversificar os modos de ensino tradicionais na educação de alunos 
com deficiência. A pesquisa foi fundamentada em um levantamento bibliográfico acerca dos conceitos 
relacionados ao tema proposto como cibercultura e ciberespaço; jogos digitais e seus principais 
elementos como imersão, interatividade e o uso de interfaces; e jogos digitais nas práticas educativas. 
Apresenta-se discussão sobre a utilização de jogos como mediadores na educação, em vista de 
incentivar práticas inovadoras, dinâmicas e lúdicas no cenário pedagógico. Nesse panorama, foram 
exemplificados a utilização tanto de jogos populares, de mercado, como Minecraft, Just Dance, 
Assassin's Creed, Age of Empire e Angry Birds, tanto de jogos desenvolvidos com foco educativo 
como o Can Game, no contexto educacional de alunos com deficiência, favorecendo a inclusão social 
dessas crianças e adolescentes. 
 
Palavras-chave: Jogos digitais; Games; Educação; Inclusão; Deficientes.  
 

 

Introdução 

 Observa-se, nos ambientes educacionais contemporâneos, o alcance e a importância 

que as tecnologias conquistaram nas práticas de ensino e aprendizagem, especialmente os 

jogos digitais. O que era considerado apenas entretenimento tornou-se uma potencial 

ferramenta que pode proporcionar práticas educativas mais atrativas, dinâmicas e 

motivadoras.  

 De acordo com MEC (2016), o percentual de alunos com algum tipo de deficiência 

nas classes comuns das escolas subiu de 31% em 2008 para 57,8% em 2016. Além disso, 

                                                
1 Graduada em Design Gráfico pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: jessica.fpeixoto@gmail.com. 
2 Doutor em Design pela Universidade de Aveiro - UA, mestre em Design pela Universidade Anhembi Morumbi 
- UAM, especialista em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela Universidade de Brasília - UnB e 
graduado em Desenho Industrial pela UnB. É professor no curso de Design Gráfico da UFG e pesquisador 
associado ao Media Lab/UFG e ao CPAI/UnB. E-mail: ravipassos@ravipassos.com. 
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considerado esse panorama, é importante salientar que todas as crianças e adolescentes que 

tenham qualquer deficiência têm direito à educação e inclusão social, garantidos pela Lei nº 

12.146. À medida em que a presença de alunos com alguma deficiência aumenta ao longo dos 

anos, torna-se necessária diversificação dos modos de ensino tradicionais para estimular e 

auxiliar a educação e o desenvolvimento social, respeitando as limitações de cada indivíduo. 

Nesse contexto, os jogos digitais3 mostram-se capazes de se tornarem mediadores para a 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo-social de alunos com deficiência, neutralizando 

barreiras causadas pelas deficiências. 

 

Cibercultura e Ciberespaço 

 Em seu livro Homo Ludens, Huizinga (2004) considera que jogos são um fenômeno 

cultural que abrange todas as esferas da vida em sociedade e discorre sobre sua importância 

para o desenvolvimento da cultura e da civilização. Embora o autor contemple os jogos como 

brincadeiras lúdicas, atividades físicas e não digitais, pode-se considerar, por inferência, que 

suas reflexões são adequadas também para os jogos digitais. Assim sendo, entende-se que os 

games são elementos advindos da Cibercultura e, como tais, torna-se necessário uma breve 

elucidação contextual. 

 A convergência entre os avanços tecnológicos das telecomunicações e da informática, 

especialmente o advento da internet, a partir das décadas de 60 e 70, provocou o surgimento 

da Cultura Digital, também conhecida como Cibercultura (LEMOS, 2003). Pierre Lévy (1999, 

p. 17) a define como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 

de modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço". A cibercultura potencializa a difusão de bens culturais, possibilitando maior 

comunicação e interação em escala global através das tecnologias e da internet. As relações 

entre o ser humano, o mundo e ele mesmo se transformaram, a comunicação é instantânea, a 

informação difundiu-se, os polos emissores foram descentralizados, a inteligência tornou-se 

coletiva e o mais importante e que caracteriza essa cultura: o aumento drástico da velocidade 

e alcance de compartilhamento de informações (FARDO, 2013). 

 O ciberespaço, por sua vez, surgiu a partir da criação da internet e, segundo Lévy 

(1999, p.17), "especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos 

                                                
3 Para fins de simplificação da comunicação, neste trabalho, toma-se como sinônimo de jogos digitais, tanto os 
jogos eletrônicos, como games e videogames. 
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que navegam e alimentam esse universo". Para o autor, ele abrange texto, imagem e som, 

indicando que se trata de um sistema de comunicação multimídia. 

  Segundo o autor, são três os princípios orientadores do crescimento do ciberespaço: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A interconexão trata 

da conexão por meio das redes (internet), promovendo a interação e comunicação entre 

pessoas e culturas. As comunidades virtuais são ambientes virtuais em que usuários trocam 

informações e conhecimentos. E por fim, a inteligência coletiva se dá pelo compartilhamento 

de conhecimentos através das comunidades virtuais. 

 Desse modo, o ciberespaço possibilita relações sociais comunicativas mediadas pelas 

tecnologias, apoiadas por interfaces, proporcionando novos modos e práticas de aprendizagem 

por meio da interação entre indivíduos de diversas culturas e compartilhamento de 

informações nas comunidades virtuais. Ele está relacionado também à educação e ao ensino, 

seja por meio das redes sociais, de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) ou de jogos 

digitais, a título de exemplo. 

 

Jogos digitais 

 O primeiro jogo digital que apresentava interface gráfica surgiu em 1952, 

desenvolvido por Alexander Douglas, como parte de sua pesquisa de doutorado sobre 

'Interação Homem-Computador' (IHC), sendo um famoso 'Jogo da Velha' jogado por meio de 

um computador. Anteriormente, já existiam alguns jogos desenvolvidos em instalações 

militares americanas, mas eles eram analógicos e não possuíam características suficientes para 

serem classificados como videogames. Já o primeiro jogo a apresentar animação foi o Tennis 

for Two, desenvolvido pelo físico William Higinbotham para atrair o público ao laboratório 

de pesquisas nucleares em que trabalhava. Em 1962, surgiu o Spacewar!, o primeiro jogo a 

ganhar proporções mundiais, uma vez que a Digital Equipment Corporation's (DEC) 

começou a distribuir suas máquinas com o jogo instalado de fábrica. Desenvolvido por 

estudantes do MIT, o Spacewar! era um jogo de duas naves espaciais, controladas por dois 

jogadores distintos, que atiravam uma na outra, e sofriam o impacto da força gravitacional. 

(OLIVEIRA, 2010) 

 Os jogos digitais ganharam fama na década de 80 e estão associados à ludicidade e ao 

entretenimento (ANJOS, 2017). Nesse sentido, Huizinga (2004, p.33), define o jogo como 

 
[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 
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um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 
alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana.  
 

 Avançando na tipologia conceitual sobre jogos, Santaella (2004) elucida que a maior 

distinção entre jogos digitais em relação a quaisquer outros é a imersão e a interatividade. 

Além destes elementos, é importante destacar também o uso de interfaces. 

 A imersão, segundo Carvalho (2006, p. 87), é uma experiência que "convoca a 

presença de um corpo sensório-motor e não se limita ao manuseio das interfaces no sentido de 

apenas transitar pelas possibilidades em um relação estímulo-resposta". Já para Machado 

(2002, p.1), ela é o “modo pelo qual o sujeito 'entra' ou 'mergulha' dentro das imagens e sons 

gerados pelo computador". Ela possui níveis, sendo o mais leve quando se está conectado em 

uma interface computacional qualquer, e vai aumentando os níveis a medida em que ocorrem 

simulações de espacialidade audiovisual 3D, possibilitando um envolvimento maior do 

usuário com o espaço de realidade virtual (SANTAELLA, 2004). 

 Já a interatividade, para Lévy (1999), diz respeito à participação ativa do usuário, 

podendo interferir no processo, buscando resposta de um objeto durante uma interação. 

Domingues (2002, p. 27) considera que a interatividade propicia para a cibercultura a 

humanização das tecnologias, uma vez que “oferece tipos de experiências estéticas que 

mesclam qualidades biológicas e emocionais da experiência em ambientes virtuais". 

Entretanto, a interatividade também possibilita certa discussão, uma vez que a interação, 

segundo Primo (2007) pode não ser vista como característica de uma mídia por sua simples 

potencialidade, pois esta potencialidade pode não ser total ou parcialmente utilizada. Para ele, 

(PRIMO 2007, p. 48, 40), interação é entendida como ‘ação entre’ os participantes de um 

encontro (inter+ação), “uma ‘interatividade’ plena acontece quando uma resposta em uma 

sequência depende das transações anteriores e do conteúdo intercambiado”. O autor entende a 

‘interatividade’ como uma variável processual, e não uma característica do meio, e diferencia 

interação e comunicação indicando que o primeiro é ‘ação entre’ e o segundo ‘ação 

compartilhada’, alertando que “nem todo sistema informático entendido como bidirecional 

permite a construção de um diálogo”. 

Ainda sob as colocações de Primo (2000), tem-se a definição de dois tipos de 

interação: mútua, que ocorre quando há troca, comunhão estabelecida entre usuário e 

interface; e reativa, que ocorre quando o usuário tem pouca ou nenhuma condição de controlar 

o sistema pois apresenta relações lineares e unilaterais, sendo oposta à interação humana. Nos 

níveis mais baixos de interação, a ação do usuário é reativa, pois ele está sujeito as regras do 
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jogo e variáveis do programa, já num nível mais alto de interatividade há liberdade de 

participação, de intervenção e de criação (SANTAELLA, 2004). 

 As interfaces podem ser compreendidas como "todos os aparatos materiais que 

permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário" (LÉVY 

1999, p.37). Segundo Moura (2003, p. 215), a interface é uma área de interação entre usuários 

com um "programa ou sistema operacional, que emprega recursos gráficos" para edição ou 

utilização de diversos elementos. As interfaces devem abranger "a mobilidade (dinâmica), a 

navegação (orientação na exploração do espaço virtual), a conexão (ligação de hipertexto) e 

as questões da visualidade para relacionamento (cor, diagramação, elementos gráficos, 

imagens) ”. Para Batista (2003, p. 23), "o objetivo da interface é: apresentar dados, controles e 

comandos; solicitar a entrada de dados; apoiar o usuário", tendo como papel a criação de uma 

interconexão entre a tecnologia e o usuário e funcionando como uma extensão das ações do 

ser humano. 

 A indústria dos games vêm crescendo significativamente ao longo dos últimos anos e 

já superou a do cinema há alguns anos, sendo a primeira na área do entretenimento e a terceira 

no mundo, logo atrás da indústria bélica e automobilística (SANTAELLA, 2004). É evidente 

o papel deles na cultura humana e, como artefatos tecnoculturais, estão envolvidos “com o 

consumo, marketing, educação, escola, Internet, mídia, computadores, tecnologias da 

informática, com o nosso cotidiano e a nossa vida” (MENDES, 2006, p.12), podendo ser 

utilizado também como uma potencial ferramenta para desenvolvimento cognitivo e social 

nas práticas de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência. 

 

Jogos digitais nas práticas educativas 

 O potencial dos games para a educação, segundo Rieder et al. (2005) explica-se 

porque eles possuem elementos lúdicos e motivadores, sendo que os desafios resolvidos 

estimulam várias funções cognitivas básicas, tais como atenção, concentração e memória. 

Lins (2014, n.p) reafirma o papel dos jogos na educação e elucida alguns fatores de sua 

importância: 

 
As discussões em torno das práticas pedagógicas há muito tempo 
deram-se conta do poder que exercem as imagens para atrair a 
atenção dos alunos, e mais: para atenuar as ‘dores’ da aprendizagem. 
Nesse sentido, desde Comênius, no século XVII, vislumbramos tais 
percepções dos sentidos e a capacidade destacada de atrair, 
impressionar e motivar que podem desempenhar as imagens no 
campo educativo. (LINS, 2014, n.p) 
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 Os jogos digitais geram identificação com uma variedade de grupos sociais, dentre 

eles estão inseridos aqueles que nem sempre adquirem conhecimentos pelos métodos 

tradicionais de ensino, pela palavra escrita ou falada. Mafra (2008, p.15) salienta que 

atividades lúdicas são fundamentais para a educação de crianças e que para aquelas com 

deficiência não é diferente, sendo que tais atividades são mais necessárias a elas do que para 

outras crianças, pois elas precisam de mais “estímulos para desenvolver suas habilidades 

cognitivas, motoras e sensoriais”.  

 Piaget(1998) afirma que a criança que joga desenvolve suas percepções, sua 

inteligência, suas tendências à experimentação, seus sentimentos sociais. Contudo, para serem 

utilizados na educação, é necessário ter objetivos bem definidos, seja por meio do ensino de 

conteúdo das disciplinas regulares ou possibilitando o desenvolvimento de habilidades para 

ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos. 

 Alves (2008) explica que a intenção do uso de jogos digitais no ensino não é leva-los 

para a escola sem uma construção prévia de sentidos, buscando enquadrar qualquer jogo ao 

conteúdo escolar, pois isso resultará em fracasso e frustração; a finalidade é criar um espaço 

em que os jogos digitais atuem como artefatos culturais que possibilitam interação e 

aprendizagem entre professores e alunos, de modo integrado, criando, assim, novas 

perspectivas no cenário pedagógico e desmistificando o cenário ultrapassado em que somente 

os professores ensinam e os alunos assistem. Para a autora, o jogo pode constituir um espaço 

de aprendizagem independente do conteúdo. Fortuna (2000), entretanto, alerta para o risco de 

tornar o jogo somente um produto didático, perdendo seu caráter prazeroso, espontâneo e 

lúdico. Corroborando esse ponto de vista, Alves (2008, p.4) afirma que:  

 
Esse desencontro entre o que é pedagógico e aplicável em práticas 
escolares e as narrativas dos jogos [...] tem levado à produção de 
jogos com baixa qualidade que buscam enfatizar conteúdos 
curriculares, sem se preocupar com a interface, com a qualidade das 
imagens, jogabilidade e interatividade.  

 

 Os jogos digitais podem trazer inúmeros benefícios para a educação e 

desenvolvimento social de crianças e adolescentes, tais como “o raciocínio lógico, a melhora 

na coordenação motora, a criatividade, a atenção, a capacidade de solucionar problemas, a 

visão estratégica” (ALVES, 2012, p. 9). Assim sendo, mesmo que exista uma tendência em 

separar os jogos educativos dos jogos de entretenimento, é possível e até mesmo mais 
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satisfatório articular essas duas categorias, desde que escolhidos com cautela e com propósitos 

pré-definidos para propiciar um aprendizado dinâmico e significativo. 

  

Educação especial 

 Segundo o decreto nº 6.949, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem 

“impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 

demais pessoas” (BRASIL, 2009, n.p). As principais deficiências se enquadram como: 

deficiência motora, visual, auditiva e intelectual. Elas tanto podem ser originadas por 

problemas genéticos quanto por traumas, lesões, transtornos psiquiátricos e abuso de drogas. 

 Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 23,9% da população total brasileira tem algum tipo de deficiência, em sua 

maioria mulheres. Desse total, 7,5% são crianças deficientes de 0 a 14 anos. A taxa de 

crianças com deficiência que frequentam a escola é de 95,2%, contra 97,1% das crianças que 

não têm nenhuma deficiência (IBGE, 2010). 

 Nesse contexto, novos métodos de ensino e aprendizagem se fazem indispensáveis 

para a educação especial. Recursos tecnológicos, principalmente os interativos como os jogos 

digitais, podem ser utilizados em aulas de reforço ou mesmo na grade curricular para 

estimular o desenvolvimento de processos cognitivos, o desenvolvimento motor e a inclusão 

social desses alunos. Para estes fins, não é imprescindível que o jogo se enquadre na categoria 

educativa. Contanto que seja possível estabelecer um propósito educacional por meio dele e 

verificar o que o aluno em questão está assimilando o conteúdo, é possível a utilização de 

games populares, de mercado, na educação. 

 Como exemplo do uso de jogos comerciais na educação, pode-se citar que em julho de 

2013, o Instituto Embratel Claro criou o Concurso Cultural Minecraft na sua Escola, em que o 

vencedor foi um professor de uma escola em Ourinhos - SP.  O projeto do professor tinha 

como objetivo conscientizar os alunos sobre a acessibilidade na escola e foi utilizado para 

melhorar a produtividade e o desempenho de um aluno com necessidades educacionais 

especiais. A intenção era que esse aluno entendesse melhor suas atividades diárias, com base 

no registro da sua rotina, e demonstrasse-as com o game Minecraft pelo menos uma vez na 

semana. O aluno deveria, ao longo do projeto, criar uma escola acessível com a ajuda dos 

colegas por meio do game. Segundo o professor que acompanhava o aluno, foi possível notar 

melhor desenvoltura e participação dele dentro e fora da sala de aula (AURILI, 2014). 
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 O game Just Dance também pode ser usado como exemplo no desenvolvimento de 

crianças com deficiência. No Brasil Game Show de 2014, um grupo de crianças tornou-se 

notícia ao utilizar a estande da Ubisoft para dançar coreografias do Just Dance. Essas crianças 

faziam parte da instituição Casa de David, especializada no tratamento de deficientes 

intelectuais e autistas carentes. Os especialistas da intuição garantem que o uso de jogos 

interativos como Just Dance e jogos de tênis do Wii Sports têm mostrado um grande 

desenvolvimento motor e auxiliado no tratamento das crianças. (LIPPE, 2014) 

 Disciplinas consideradas difíceis em relação ao processo de ensino e aprendizagem 

podem se tornar mais simples e motivadoras por meio dos jogos, principalmente para 

adolescentes que têm deficiências de grau leve. É o caso do ensino de história utilizando-se 

jogos como Assassin’s Creed, que tem como contexto o período histórico das Cruzadas, 

Renascimento, Revolução Francesa, Revolução Industrial, entre outros, e o Age of Empire, 

que mostra o desenvolvimento das civilizações primitivas. Até mesmo a física pode ser 

ensinada através de jogos, como é o caso do Angry Birds, que foi utilizado por um professor 

em Atlanta, nos Estados Unidos, como uma ferramenta para ensinar as leis do movimento de 

projéteis aos seus alunos. O jogo ajudou, segundo o professor, a entender como funcionam as 

leis da física, calcular ângulos, trajetórias e parábolas (GOMES, 2011).  

 Os jogos educativos, aqueles projetados exclusivamente com foco na educação, 

também podem ser experiências lúdicas e motivadoras para o ensino e aprendizagem de 

crianças e adolescentes com deficiência. É o caso do jogo Can Game, ganhador do prêmio de 

Cidadania Mundial no concurso Imagine Cup 2014, promovido pela Microsoft, que foi 

desenvolvido por uma equipe multiprofissional que envolvia educadores, psicólogos, 

engenheiros de software e outros especialistas, projetado especialmente para crianças autistas. 

O Can Game funciona por meio de um quiz, perguntas e desafios que visam estimular o 

desenvolvimento cognitivo dos jogadores. Ele também monitora as atividades motoras e 

lógicas do jogador contabilizando erros e acertos e enviando os resultados para os médicos 

responsáveis, procurando assim, auxiliá-los em possíveis diagnósticos. Segundo seus 

criadores, o jogo ensina coisas como alfabetização, como tomar banho, como arrumar a casa, 

ou seja, atividades simples para promover a inclusão e a educação (ZAMBARDA, 2014). 

 

Considerações finais 

 Como discutido, os jogos digitais, tanto os educativos quanto os de entretenimento, 

proporcionam experiências lúdicas, dinâmicas e eficazes para a educação e desenvolvimento 

cognitivo-social de alunos deficientes, além da inclusão social. Para tanto, porém, é 
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fundamental estabelecer propósitos nessas experiências e avaliar o conteúdo assimilado por 

esses alunos. A inclusão de jogos digitais nas práticas de ensino e aprendizagem ainda está em 

processo de construção. Refletir sobre o a relevância e o papel dos jogos, compreendidos 

como produtos advindos da Cultura Digital, e sua aplicação como potencial ferramenta 

mediadora para educação alunos deficientes torna-se relevante para promover novas 

perspectivas no cenário pedagógico. 
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Comunicação e cultura organizacional: apontamentos teóricos e históricos 
 

Karol Almeida da Silva ABREU4; Andréa Pereira dos SANTOS5 
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Resumo 
Trata-se de uma revisão de literatura parte da pesquisa em curso no mestrado em Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). A revisão tem por objetivos apresentar o campo da 
comunicação no contexto das organizações, através de aspectos teóricos, históricos e explicitar a 
relação entre cultura e comunicação organizacional. A abordagem principal adotada neste artigo será 
composta pelos autores: Margarida Kunsch, Paulo Nassar e Gaudêncio Torquato e ideias 
complementares de outros autores. As considerações dessa revisão é que a comunicação 
organizacional pode ser observada como um campo de conhecimento, que possui forte relação com o 
objeto de estudo da teoria das organizações, as organizações de modo geral e com a teoria da 
comunicação humana. Com relação ao campo teórico da comunicação organizacional é possível 
perceber que as organizações recebem influências da sociedade em que estão inseridas, da cultura e 
das novas dinâmicas que surgem através das novas tecnologias da informação e comunicação. Através 
dos apontamentos teóricos e históricos observa-se que a comunicação nas organizações antigamente 
era realizada de forma aleatória e advinda sempre do alto escalão da organização, sendo utilizada 
como uma forma de influenciar os públicos, assim como nas teorias da comunicação. Nos dias atuais a 
comunicação nas organizações deve ser trabalhada de forma estratégica e global, com ações 
comunicativas inovadoras, indo de encontro aos anseios da sociedade contemporânea.  
 
Palavras-chave: Organizações. Comunicação organizacional. Cultura organizacional.  
 

 

Introdução 

A sociedade contemporânea é constituída e mantida por uma rede de entidades, 

organizadas com o objetivo de atender, por meio da produção de bens e da prestação de 

serviços, as diversas necessidades humanas. As empresas, caracterizadas como organizações 

lucrativas, e as instituições, denominadas organizações não lucrativas, são exemplos 

abrangentes dessas estruturas que influenciam o cotidiano (NASSAR, 2009).  

A comunicação implica em trocas, atos e ações compartilhadas, portanto pressupõe 

interação, diálogo e respeito mútuo de falar e deixar falar, do ouvir e do escutar, do entender e 

fazer-se entender e principalmente querer entender (SCROFERNEKER, 2006).	   Segundo 

Nassar (2009) a comunicação é o componente mais importante para estabelecer relações nas 
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organizações com os seus diversos públicos, facilitando também o diálogo referente às suas 

políticas, ações e pretensões.  

Nos últimos anos, o grande desafio da comunicação nas organizações são as 

transformações da sociedade na contemporaneidade, advindas principalmente pelas 

tecnologias da informação e comunicação, no qual alterou vários segmentos da sociedade, 

incluindo o setor produtivo. Portanto, diante desse novo contexto é fundamental o 

entendimento da comunicação organizacional, através das correntes teóricas e analisar o que 

se aplica a realidade das instituições.    

As diferentes abordagens desenvolvidas pelos autores buscam evidenciar a 

importância da comunicação organizacional. Abordando desde aspectos teórico-conceituais 

da comunicação organizacional e sua aplicação nos dias atuais como um processo estratégico 

dentro das organizações.   

O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura, não com a pretensão de abordar 

exaustivamente o tema “comunicação organizacional”. Pretende-se conhecer o campo da 

comunicação no contexto organizacional, mediante os seguintes tópicos a serem trabalhados 

neste artigo: organizações e comunicação, abordagens teóricas e históricas sobre comunicação 

organização e, por fim a relação da cultura com a comunicação organizacional.   

 
Organizações e Comunicação  

Neste tópico serão apresentados os principais conceitos de organização, a relação da 

comunicação nas organizações e o processo de comunicação no contexto organizacional. 

Além de abordar as mudanças da comunicação nas organizações, diante das novas tecnologias 

da informação e comunicação e da revolução digital.  

Uma organização pode ser definida “como um sistema social e histórico, formal, que 

obrigatoriamente se comunica e se relaciona, de forma endógena, com os seus integrantes e, 

de forma exógena, com outros sistemas sociais e com a sociedade” (NASSAR, 2009, p. 62).  
 

Uma empresa é um sistema vivo. Trata-se de um grupo de pessoas 
responsáveis por um enorme emaranhado de processos, tarefas e funções, 
que, juntas, atendem uma série de necessidades do mercado e, dependendo 
do porte da organização, podem estar espalhadas por diversas localidades, 
algumas vezes separadas por um oceano. Como tudo isso pode funcionar 
como um ecossistema único? Com um conjunto de canais de comunicação 
aberto e permanente. Somente com um sistema de comunicação eficaz tudo 
isso pode ser coordenado, sincronizado e controlado de maneira a cumprir 
seu propósito (COSTA, 2010, p. 83).  
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Conforme Nassar (2009) os aspetos formais, expressos por regulamentos, normas e 

procedimentos, direitos e deveres, missões e visões, que caracterizam as organizações 

contemporâneas, devem ser informados, entendidos, aceitos e implementados pelos que as 

integram. Nesse contexto formal, a comunicação é fundamental para que a administração 

organizacional, tais como: políticas, ações, planejamento, tenham sentido e significado para 

os integrantes da organização e suas redes de relacionamento.  

Keller (2005, p. 17) explica que “comunicar a imagem institucional, produtos e 

serviços aos públicos externos, bem como comunicar missões, metas e objetivos ao público 

interno, é uma necessidade inquestionável e intrínseca à natureza das organizações”.  

 
As organizações, independentemente de suas características particulares, são 
estudadas em seus aspectos formais pela teoria das organizações. A 
comunicação, dentro do contexto dos relacionamentos organizacionais, é o 
campo do conhecimento científico e aplicado das Ciências Sociais 
denominado, na atualidade, por Comunicação Organizacional (NASSAR, 
2009, p. 64).  
 
 

Para Marchiori (2011) a comunicação nas organizações também pode estar 

relacionada aos aspectos interpessoais, organizacionais e sociais, assim como nos processos, 

pessoas, mensagens e significados. Kunsch (2003) destaca também as relações construídas no 

contexto das organizações, tratam de um processo relacional entre indivíduos, departamentos, 

unidade e organizações. E ao analisar o aspecto relacional da comunicação do dia a dia nas 

organizações percebe-se que elas sofrem interferências diversas, dado o volume e os 

diferentes tipos de comunicação existentes, que atuam em distintos contextos sociais. 

Kunsch (2014) explica que as organizações ao atuarem como fontes emissoras de 

informações e ao se comunicarem com seu universo de públicos, não devem ter a ilusão de 

que todas as suas mensagens discursivas são recebidas positivamente ou que são 

automaticamente respondidas e aceitas da forma como foram intencionadas. “Cada indivíduo 

possui seu universo cognitivo e irá receber as mensagens, interpretá-las e dar-lhes significado 

a seu modo e dentro de um determinado contexto” (KUNSCH, 2014, p. 50).  

O processo de comunicação, o qual tem como fonte a administração, cria as 

mensagens considerando o ambiente para a sua veiculação, evita ruídos e controla todo o 

processo e os seus resultados.  Sendo assim o componente mais importante para o 

estabelecimento de relacionamentos da organização com os mais diversos públicos, redes de 

relacionamento e com a sociedade (NASSAR, 2009). 
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A noção de processo é definida pelo filósofo Heráclito, mediante a expressão 
“um mesmo homem não atravessa um mesmo rio duas vezes, muda o 
homem e muda o rio”. Um processo é uma situação que, apesar de manter 
um modelo nunca ocorre duas vezes da mesma maneira. É o que acontece 
nos processos de comunicação, pois, embora seja possível estabelecer um 
padrão, jamais se repetem exatamente da mesma maneira (TEMER; NERY, 
2009, p. 13). 

 
O processo de comunicação está em constante transformação, tendo em vista que as 

dinâmicas da sociedade se alteram, as tecnologias da informação e comunicação avançam a 

cada dia, enfim, todo o contexto social e cultural não permanece estático. E o processo 

comunicacional é parte integrante desse mesmo contexto, estando sempre em contínua 

transformação, portanto nunca acontece de forma exatamente igual. 

Roman (2009) a partir do pensamento de Bakhtin, explica que a comunicação é um 

processo dialógico de estabelecimento de relações, e não apenas de transmissão de 

informações. 

 
Só é possível compreender o rico e dinâmico processo de comunicação 
quando entendido como comungar, compartilhar, estar em relação. É isso 
que faz Bakhtin ao compreender a comunicação como um momento 
dialógico e vivo em que se estabelecem relações de afeto, ódio, de 
solidariedade, de hostilidade etc. Afinal, desse processo participam sujeitos 
ativos que possuem vontades, medos, ambições – enfim, uma história de 
vida (ROMAN, 2009, p. 128).  

 
Santos e Valentim (2013, p. 6) dizem que “a comunicação organizacional é 

responsável por viabilizar espaços de interações, aprendizado, trocas, etc., que permitam às 

organizações e aos sujeitos organizacionais compreenderem as transformações ocorridas no 

ambiente ao qual estão inseridos”.   

Para Kunsch (2003), a comunicação organizacional é a dinâmica na qual se 

coordenam recursos humanos, materiais e financeiros para atingir objetivos definidos, que 

ocorre através da interconexão de todos os elementos constituintes de uma organização, que 

são informados e informam ininterruptamente, para sua própria sobrevivência.  

Ainda conforme Kunsch (2003) a comunicação organizacional apresenta-se sob 

diferentes modalidades que permeiam suas atividades: comunicação institucional, 

comunicação mercadológica, comunicação interna e a comunicação administrativa. No 

contexto da comunicação organizacional, a autora destaca o conceito de comunicação 

integrada.  

A comunicação integrada pode ser entendida como uma filosofia que direciona a 

convergência de diversas áreas. Portanto, pressupõe a reunião da comunicação institucional, 
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da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, 

que formam o composto da comunicação organizacional, denominada por mix (KUNSCH, 

2003).  

A comunicação antes pensada apenas como uma “ferramenta” para o alcance dos 

objetivos organizacionais e utilizada de forma aleatória a partir de uma comunicação advinda 

do alto escalão organizacional com o objetivo de “manipulação” dos públicos, agora passa a 

ser pensada de maneira planejada e estratégica. Portanto, para se planejar e administrar a 

comunicação nas organizações no contexto complexo requer do gestor conhecimento que 

ultrapassam o nível das técnicas e de uma visão linear (KUNSCH, 2009). 

Além do contexto acima, que se refere à comunicação organizacional de maneira 

planejada e estratégica é necessário considerar ainda que a comunicação nas organizações, 

assim como a sociedade, recebe as alterações provocadas pela revolução digital.  

 

O modo de produzir e de veicular as mensagens organizacionais também 
passa por profundas transformações. Essa nova perspectiva de 
processamento de informações e da comunicação na era digital altera 
completamente as formas de relacionamento e o modo de produzir a 
comunicação (KUNSCH, 2014, p. 51).  

 
Costa (2010) também possui pensamento semelhante à autora acima, ao afirmar que a 

comunicação é um grande desafio para as organizações. As revoluções tecnológicas 

frequentes e mudanças constantes nem sempre estão na mesma velocidade de reação das 

pessoas. Portanto, apenas uma empresa que possua uma comunicação efetiva, com uma 

equipe coesa e comprometida, conseguirá sucesso nesse cenário.  

As organizações na atualidade se encontram no contexto dinâmico das novas 

tecnologias da informação e comunicação, entretanto, o fator humano continua a ser 

importante no processo de comunicação nas organizações, visto que, a comunicação faz parte 

de um processo inerente ao próprio ser humano.  

 
A comunicação da organização precisa ser entendida de forma ampla e 
holística. Portanto, pode-se afirmar que é uma disciplina que estuda como se 
processo o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo o seu 
contexto político, econômico e social. Como fenômeno inerente à natureza 
das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram, a 
comunicação organizacional envolve os processos comunicativos e todos os 
seus elementos constitutivos (KUNSCH, 2014, p. 45).  
 

Portanto, a partir dos autores citados acima e da perspectiva da autora deste artigo a 

comunicação organizacional pode ser definida como uma estratégia de relacionamento dos 
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diversos públicos da organização e da mesma com a sociedade. Pode-se observar a 

importância da comunicação nas organizações, através da imagem que a mesma apresenta aos 

seus clientes e para a sociedade em geral, através de suas estratégias comunicacionais junto ao 

seu público interno (colaboradores, funcionários e outros) e com o público externo (clientes 

reais, clientes potenciais, sociedade em geral).  

As pessoas que integram uma equipe bem estruturada no processo de comunicação 

provavelmente se sentem mais reconhecidas e compreendem melhor o contexto e os objetivos 

da organização que trabalha. A partir disso, poderá reconhecer a importância de seu trabalho 

para o alcance dos objetivos da organização, desenvolvendo produtos e/ou serviços com 

maior qualidade e satisfação, além de apresentar uma imagem positiva da organização junto 

ao público externo.   

A comunicação organizacional, portanto é um relacionamento que envolve os diversos 

públicos e a realidade organizacional, que possui suma importância para o sucesso das 

organizações no contexto competitivo das novas tecnologias. Através do diálogo com os 

públicos, as organizações conhecerão suas demandas, expectativas e necessidades, obtendo 

assim vantagem competitiva no desenvolvimento de suas atividades.   

  

Abordagens teóricas e históricas sobre comunicação organizacional  

Segundo Nassar (2009) a comunicação organizacional é parte integrante das Ciências 

Sociais Aplicadas e se mostra como um campo de conhecimento cada dia mais abrangente, 

que tem uma forte intersecção entre o objeto de estudo da teoria das organizações, as 

organizações em geral e a teoria da comunicação humana.  

A comunicação organizacional se refere aos processos de comunicação que 

caracterizam as organizações humanas. Assim, no estudo da comunicação organizacional 

cabe o estudo das interconexões entre os inúmeros modelos de administração aplicados nas 

organizações contemporâneas e os processos de comunicação e relacionamento, através das 

redes formais e informais, fluxos de comunicação, emissores, receptores, meios entre outros 

elementos de relacionamento, que ocorrem em empresas e instituições (NASSAR, 2009).  

No Brasil, a partir da Revolução Industrial, ocorreu o incremento da expansão 

empresarial, o que provocou mudanças nos relacionamentos e gerenciamentos administrativos 

e de comercialização (GODÓI; RIBEIRO, 2009).  

Segundo Kunsch (1997), o termo 'comunicação organizacional' foi consagrado no 

Brasil em 1967, através do I Concurso Nacional de Revistas e Jornais de Empresa, que deu 

origem à Associação Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de Empresa (Aberje). Esse 
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termo passou por várias etapas durante as décadas: a era do produto (1950), da imagem 

(1960), da estratégia (1970 e 1980) e da globalização (a partir da década de 1990).  

Através de uma perspectiva histórica norte-americana, nos anos 20 aos anos 50, os 

trabalhos eram influenciados pelo interesse em comunicação empresarial. Nos anos de 1970, 

caracterizava-se pela forte influência da escola de relações humanas. As práticas de 

comunicação partia do alto escalão gerencial, a precisão de relatórios e eficiência dos 

diferentes meios de comunicação (LIMA; ABBUD, 2015).  

Na década de 60 ocorreu uma expansão dos departamentos de relações públicas e de 

relações industriais nas empresas multinacionais e as publicações tornaram-se mais 

valorizadas, visando assim atender às novas demandas da comunidade e da opinião pública 

(KUNSCH, 1997).  

O modelo mecanicista é o que tem predominado na comunicação organizacional, 

sobretudo nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Esse modelo considera e avalia a comunicação 

sob o prisma funcionalista e da eficácia organizacional. Parte da premissa de que o 

comportamento organizacional pode ser observável e tangível, medido e padronizado. 

Preocupam-se com as estruturas formais e informais de comunicação e com as práticas em 

função dos resultados, deixando de observar as questões relacionadas aos contextos sociais, 

políticos, econômicos, tecnológicos e organizacionais (KUNSCH, 2003).  

Os trabalhos dos anos 1980 caracterizaram-se pelas habilidades que tornam os 

indivíduos mais eficientes na comunicação e no trabalho e também aos fatores de eficiência 

da comunicação em todo o trabalho da organização, denominado como orientação modernista.  

Para Kunsch (2003) a comunicação organizacional atingiu o auge na década de 1980 

com a reabertura política no Brasil. Ao longo dos anos ocorreu a criação de linhas de 

pesquisas nos cursos de pós-graduação e de eventos com publicações que abordam o tema 

comunicação organizacional, no qual houve crescimento da produção teórico-metodológica. 

As denominações, ainda se diferem no Brasil e entre os países, variando de comunicação 

social e comunicação empresarial a comunicação organizacional.   

Ainda na década de 80 ocorre uma mudança nos paradigmas sobre comunicação 

organizacional, no qual as suas práticas apresentava características do funcionalismo. Além 

disso, a teoria crítica e a pesquisa interpretativa crítica, começam a ser utilizadas pelos 

estudiosos, o que traz novas possibilidades para a comunicação organizacional.  

A perspectiva interpretativa entende as organizações como culturas. Nessa abordagem, 

a organização é um fenômeno subjetivo, isto é, constituídas por pessoas que compartilham 

significados subjetivos. A cultura da organização é considerada como uma rede de 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 168 

significados. As pesquisas interpretativas buscam estudar a comunicação como um processo 

por meio do qual a construção social ocorre, por meio que símbolos e significados que 

envolvem as várias formas de comportamento organizacional (SCROFERNEKER, 2006).  

No Brasil, o campo da comunicação organizacional evoluiu nos últimos quarenta anos 

as reflexões operacionais sobre o jornalismo empresarial, produzido no contexto da 

administração científica e de uma sociedade politicamente e economicamente fechada. 

Passando para uma comunicação contemporânea produzida para uma sociedade mais aberta, 

em termos comportamentais, e, no entanto, mais complexa no que se refere aos desafios 

econômicos, sociais e tecnológicos (NASSAR, 2009).  

No período entre 1990 e 2000 ocorreu um grande número de estudos que buscavam 

ampliar o tema 'comunicação organizacional', através de novos métodos e percepções 

teóricas, adquirindo uma perspectiva mais abrangente. No qual, não bastava apenas informar, 

mas também era preciso que as informações estivessem em harmonia com os propósitos 

organizacionais (LIMA; ABBUD, 2015).  

Segundo Kunsch (2003) a comunicação organizacional deve ser pensada numa 

perspectiva da dinâmica da história contemporânea. Portanto, tudo o que já foi pensado e 

analisado nos estudos teóricos da comunicação se aplica na prática do processo comunicativo 

nas organizações. Por exemplo, se fizermos um recorte da “teoria da agulha hipodérmica” 

para compreendermos o paradigma de Harold Lasswell, dos efeitos imediatos de reação ao ato 

comunicativo na comunicação de massa, será possível observar que ele se aplica à realidade 

organizacional. 

Para Nogueira (2001) os profissionais da comunicação encontram dificuldades 

referentes à estrutura organizacional, além dos valores já consolidados na cultura da 

instituição. Portanto, os valores institucionais com fortes tradições burocráticas influenciam e 

dificultam a promoção de uma comunicação que inclua a instituição como um todo. “Valores 

patrimoniais e principalmente burocráticos antagonizam-se com os novos valores gerenciais e 

modernos” (NOGUEIRA, 2001, p. 123).  

Ainda segundo Nogueira (2001, p. 121) “o ambiente contemporâneo comporta 

necessidades que o modelo burocrático de organização já não atende plenamente”. Esse 

modelo se desenvolveu diante de outro contexto, em uma sociedade com um ritmo mais lento, 

em que o trabalho era mais braçal do que intelectual e somente as pessoas com hierarquia 

superior possuía as informações para a tomada de decisões. Entretanto, a sociedade mudou e 

esse modelo já não consegue mais atender as demandas da contemporaneidade.  
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Kunsch (2003, p. 73) ao afirmar que “as organizações, em pleno século XXI, não 

mudaram muito seu comportamento”, confirma o que foi dito por Nogueira (2001). As suas 

atitudes e ações comunicativas são ainda voltadas para uma cultura tradicional e autoritária do 

século XIX. Entretanto, Kunsch (2003) afirma que é preciso uma nova filosofia 

organizacional e a adoção de perspectivas mais críticas, capazes de incorporar atitudes 

inovadoras e coerentes com os anseios da sociedade moderna.  

A comunicação organizacional na atualidade e na perspectiva apresentada neste artigo 

começa a ser vista como um recurso estratégico e planejado pelos comunicadores, que está em 

fase de implantação nas organizações, em especial, devido o crescimento das novas 

tecnologias. Entretanto, é importante destacar que a efetividade da comunicação 

organizacional, ainda está condicionada a cultura e visão dos gestores do alto escalão, quando 

a organização ainda possui uma perspectiva mais tradicional.  

 

Cultura e comunicação organizacional  

Sousa (2004) explica que a cultura se encontra presente nos processos 

comunicacionais, de transmissão de informações (dados, ideias, valores...) ao longo do tempo 

e do espaço. “A cultura e a história de uma organização é o que dão substância e conteúdo 

necessários para garantir a credibilidade de sua marca, de sua imagem e reputação”, conforme 

Souza (2010, p. 47).  

Para Nogueira (2001, p. 124-125) “a estrutura organizacional é a responsável pela 

atividade da instituição e se expressa no organograma, nas atribuições, nos manuais de 

normas e procedimentos, nas rotinas de trabalho e nas descrições de cargos; a cultura 

organizacional se manifesta pelos valores e crenças impregnados nos comportamentos 

individuais e coletivos”.  

 
Para os estudos comunicacionais, não é apenas no contexto macrossocial que 
a cultura é uma variável a ter em conta. Quando se estuda a comunicação 
num grupo ou em uma organização, é preciso atender à cultura específica 
desse grupo ou organização, expressa através das linguagens, na forma de 
fazer as coisas, nas interpretações e nos pontos de vista compartilhados etc. 
(SOUSA, 2004, p. 15).  

 

Ainda segundo o pensamento de Sousa (2004, p. 23) “a cultura é, na realidade, uma 

mescla de culturas, que interagem umas sobre as outras e cujas fronteiras, num ambiente de 

globalização, se tornam crescentemente difusas”. As práticas cotidianas, individuais e 

coletivas são expressões comunicacionais da cultura. Desde a escolha do consumo de 
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produtos culturais, até quando conversamos com outra pessoa, quando certas atitudes são 

imitadas, dentre outras situações que exprimem comunicacionalmente a cultura na qual 

estamos imersos.  

Para entender o processo comunicacional das organizações é necessária a 

compreensão de alguns elementos básicos que o constituem: fonte, codificador, canal, 

mensagem, decodificador e receptor. Também é necessário entender o processo relacional 

entre indivíduos, departamentos, unidades e organizações. E ao analisar o aspecto relacional 

da comunicação do dia a dia nas organizações, interna e externamente é possível perceber que 

elas sofrem interferências diversas (KUNSCH, 2003).  

Torquato (1986) possui uma linha de pensamento semelhante à Kunsch, quando 

afirma que a comunicação é organizada pelos elementos compostos de fonte, codificador, 

canal, mensagem, decodificador, receptor, ingredientes que vitalizam o processo. O autor 

considera ainda o processo dividido em duas partes: sendo a primeira de transmissão da 

mensagem; a segunda de recuperação, necessária para o controle da comunicação por parte da 

fonte. Além disso, prefere identificar nos elementos que formam o processo comunicacional 

os condicionantes sociológicos e antropológicos, do que um processo rígido e matemático.  

Segundo Silva e Nogueira (2014) a comunicação organizacional denominada também 

de comunicação empresarial ou institucional, inclui todo o espectro das atividades de 

imprensa, relações públicas, propaganda, editoração, identidade visual e ainda programas 

relacionados à captação, armazenamento, manipulação e disseminação de informações. A 

comunicação organizacional ainda tem por objetivo criar o sentimento de pertencimento nos 

colaboradores, propiciar o intercâmbio de ideias, promover a integração e influenciar atitudes 

e preferências.   

Silva (2015) explica que o processo comunicativo no âmbito organizacional é 

condicionado a uma série de fatores ou variáveis. E devido às organizações serem constituídas 

por pessoas que possuem diferentes universos cognitivos e as mais diversas culturas e visões 

de mundo, resultando na complexidade de se pensar a comunicação nas organizações. 

Kunsch (2014) destaca que dentre as possíveis visões e perspectivas, outro paradigma 

que vem sendo referenciado nas pesquisas e produções científicas em comunicação 

organizacional é o da teoria da complexidade, de Edgar Morin. A base dessa teoria está em 

considerar ao mesmo tempo unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade como 

multidimensionais.  

Silva e Nogueira (2013) afirmam que organizações se constituem mediante interações 

complexas, tanto endógenas (dentro deles mesmas) quanto exógenas (com o meio externo). 
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Todo o conhecimento gerado e adquirido nestas interações é incorporado pela cultura 

organizacional, através de um processo no qual o conhecimento individual se converte em 

conhecimento de toda a organização.  

A cultura é um processo de construção de significados, obtidos por meio da interação 

social, portanto a comunicação torna-se primordial e natural nesse contexto, nos quais os 

processos de formação de cultura envolvem prioritariamente a comunicação por meio das 

experiências, dos conhecimentos e dos relacionamentos que acabam por constituir a história 

desses empreendimentos (BONFIM, 2014).  

Cada organização tem uma cultura própria que a diferencia de outras instituições, 

mesmo que sejam similares. Entretanto, a cultura da organização é também influenciada pela 

cultura da sociedade na qual está inserida. “Uma pessoa que chega a uma instituição não é 

uma folha em branco onde se pode imprimir sobre a cultura organizacional. Toda sua 

trajetória de vida, até então, já fora escrita e é levada para a organização” (SILVA; 

NOGUEIRA, 2013, p. 3).  

 
Através da cultura organizacional é possível captar a lógica das relações 
internas, suas contradições e mediações para melhor compreender os 
estágios administrativos, os sucessos e fracassos organizacionais, as 
facilidades e dificuldades impostas às possíveis mudanças que podem vir a 
ser implementadas; bem como construir o processo de comunicação na 
organização (SILVA, NOGUEIRA, 2013, p. 5).  
 

As organizações em geral, como fontes emissoras de informações para seus mais 

diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos comunicativos causam os 

efeitos positivos desejados ou são automaticamente respondidos e aceitos da forma como 

foram intencionados. É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos, os 

condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que permeia todo o 

processo comunicativo (KUNSCH, 2003). 

Diante das abordagens acima é possível observar que a cultura é um aspecto de 

fundamental importância no estudo da comunicação nas organizações, visto que, a cultura das 

pessoas pertencentes a uma organização, irá refletir no modo como as mensagens são 

recebidas. Além disso, as organizações estão situadas em um determinado país, que possui 

uma cultura nacional, regional e local, incluindo ainda uma cultura global, visto que, devido 

às novas tecnologias da informação e comunicação, as organizações sofrem interferências 

culturais a nível mundial.  
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Considerações Finais 

Através da revisão das abordagens teóricas e do histórico da comunicação 

organizacional é possível compreender os estudos e práticas da comunicação nas organizações 

e sua relação com a cultura. A comunicação organizacional pode ser observada como um 

campo de conhecimento, que possui uma forte relação entre o objeto de estudo da teoria das 

organizações, as organizações em geral e com a teoria da comunicação humana.  

A comunicação organizacional tem como objeto de estudo os processos 

comunicacionais, no âmbito das empresas e instituições, suas redes de relacionamento entre 

os membros da organização e com a sociedade. Além disso, possui várias nomenclaturas, tais 

como: comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa, no qual Kunsch 

apresenta como modalidades da comunicação organizacional.  

No campo teórico da comunicação organizacional é possível perceber a influência das 

teorias da comunicação na realidade organizacional, como a teoria da agulha hipodérmica, o 

modelo de Lasswell e outros.  Essa influência das teorias foi se modificando ao longo dos 

anos, tendo em vista que, as organizações também recebem influências da sociedade em que 

estão inseridas, em especial, com relação aos aspectos culturais e das novas dinâmicas 

advindas das novas tecnologias da informação e comunicação.   

A comunicação nas organizações antigamente era realizada de forma aleatória e partia 

do alto escalão da organização, com o objetivo apenas de influenciar os públicos, assim como 

expressava as primeiras teorias da comunicação. Na atualidade ainda existem barreiras 

burocráticas e valores presentes na cultura da instituição que podem se tornar uma barreira na 

gestão moderna e eficiente da comunicação na organização, no qual ainda existem 

organizações que reproduzem ações comunicativas do século XIX.  

Por fim a revisão demonstrou que caberá ao gestor da comunicação entender como 

ocorre a comunicação no âmbito das organizações e buscar compreender o contexto da 

organização que está trabalhando. A partir disso, o gestor deverá ir construindo aos poucos 

novas estratégias, com ações comunicativas inovadoras, indo além de uma perspectiva linear, 

trabalhando a comunicação de forma estratégica e global, para que consiga atender as 

demandas da sociedade contemporânea.  
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A prática da animação no contexto escolar: produção de curtas-metragens 
na rede pública de ensino de Presidente Prudente (SP) 
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Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo 
 
 

Resumo 
Este artigo discute as relações entre o Cinema e a Educação, a partir do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) em Jornalismo dos presentes autores. A finalidade é aplicar a linguagem cinematográfica 
na educação básica e, assim, apresentar uma experiência de uso do vídeo enquanto ferramenta 
pedagógica no cenário educacional de Presidente Prudente (SP). Para tanto, apresenta-se o relato de 
uma oficina audiovisual, realizada com crianças de 10 e 11 anos que resultou na produção de curtas-
metragens em stop motion. O trabalho que precedeu o presente artigo teve o objetivo geral de analisar 
o uso do filme de animação na escola, a partir de uma oficina de stop motion, área de domínio dos 
jornalistas, voltada para estudantes do 5º ano da rede pública de ensino de Presidente Prudente (SP). O 
objeto de estudo, neste trabalho, foi o uso da linguagem audiovisual aplicada ao cotidiano do ensino 
básico na Escola Municipal Profa. Odette Duarte da Costa. A metodologia aplicada ao estudo foi a 
pesquisa de natureza qualitativa do tipo intervenção. Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista 
do tipo semiaberta, a pesquisa de campo, a observação direta intensiva e a pesquisa bibliográfica. O 
trabalho em questão teve como conclusão a constatação de que é possível usar o filme de animação 
enquanto ferramenta pedagógica e que, para isto, é necessário capacitar todos os envolvidos no 
projeto, adequar, para cada faixa etária, a forma de comunicar-se com estes sujeitos e selecionar 
conteúdos que estejam dentro do currículo escolar, assim como elencar assuntos que o público-alvo 
tenha interesse em estudar e planejar a melhor maneira de introduzir o conteúdo audiovisual na rotina 
pedagógica. Desta forma, constatou-se o relevante papel que a linguagem cinematográfica e a 
animação podem exercer como forma de comunicação e ferramenta pedagógica na educação básica.  
 
Palavras-chave: Cinema na educação; Cinema na escola; Linguagem audiovisual; Stop motion; 
Ensino público em Presidente Prudente. 
 

 

1 Introdução 

A Comunicação é uma área que pode oferecer ajuda à Educação, principalmente por 

seus produtos impressos e online. Entre estes itens comunicacionais está a linguagem 

cinematográfica, área que realiza produções audiovisuais em geral. 

O Cinema, por trabalhar com imagens bem detalhadas e simplificadas, já foi estudado 

algumas vezes para analisar seu poder de atuação na Educação, pois, embora seja pouco 

                                                
6 Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Pós-graduando Latu Senso em Docência e 
Gestão na Educação Superior pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). E-mail: ogabrielmota@gmail.com. 
7 Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Pós-graduanda Latu Senso em Docência e 
Gestão na Educação Superior pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). E-mail: ggoleal@gmail.com. 
8 Doutora em Educação (Unesp) e Mestre em Comunicação Visual (UEL). Professora do curso de Comunicação 
Social com habilitação em Jornalismo da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). E-mail: thaisa@unoeste.br.  
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usado no cenário escolar, sua função imagética consegue transmitir ao estudante o conteúdo 

proposto. 

Segundo Pfromm Netto (2011), estes estudos sobre o cinema no contexto escolar se 

devem ao fato de que o Brasil, assim como a maior parte dos países ocidentais, possui uma 

ligação intensa com o universo imagético por causa de sua relação com a TV e os filmes em 

geral.  

Portanto, este artigo discute uma proposta de como inserir esta linguagem na escola, 

enquanto ferramenta pedagógica, a partir de análises bibliográficas e do relato de uma oficina 

audiovisual realizada com crianças de 10 e 11 anos da rede pública de Presidente Prudente 

(SP). É importante ressaltar, antes de mais nada, que esta inserção deve ser feita respeitando o 

currículo escolar e o público-alvo.  

Para isto, no entanto, a pesquisa, que precedeu o presente artigo, buscou analisar o uso 

do filme de animação na sala de aula através da discussão sobre a interação entre o Cinema e 

a Educação, de estudos da linguagem audiovisual, da qualificação dos envolvidos e da criação 

e realização de uma oficina de stop motion, visando a leitura crítica e fílmica dos 

participantes.  

 

2 Cinema na escola 

Embora a origem do cinema seja derivada das criações e experimentações de várias 

pessoas e profissionais, como o fotógrafo Muybridge9 e Georges Meliès10, o conceito desta 

arte, enquanto produção e exibição de curtas e longas-metragens, como a conhecemos hoje, é 

creditado aos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, que em dezembro de 1895 exibiram 

um dos primeiros longas-metragens que se tem notícia. O evento aconteceu no salão do Gran 

Café, no nº 14 do Boulevard des Capucines, em Paris e contou com a presença de um público 

de 33 pessoas (NAPOLITANO, 2006, p. 68-69). A imprensa não foi ao evento, contudo, “[...] 

o boca a boca espalhou a novidade e, em breve, haveria mais de duas mil pessoas, todos os 

dias, à porta do salão, aguardando a chance de ver aquelas curiosas fotografias animadas” 

(DUARTE, 2009, p. 21).  

De acordo com Duarte (2009), o surgimento do Cinema aconteceu com intenções 

acadêmicas e educacionais, pois ele pode proporcionar, se usado acertadamente, um auxílio 

                                                
9 Eadweard James Muybridge foi um fotógrafo conhecido por suas experiências com várias câmeras. Tinha 
como objetivo captar os movimentos imperceptíveis na visão normal (FABRIS, 2004, p.52). 
10 Marie Georges Jean Méliès nasceu em Paris, em 1861 e faleceu em 1938. Jovem, aprendeu truques de mágica, 
que também é chamada de ilusionismo. Méliès é considerado o “[...] pai dos efeitos especiais [...]” (ANTÔNIO, 
2012). 
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ao entendimento de quem o assiste e permite, caso conheça a linguagem cinematográfica, 

aperfeiçoar a maneira com que assistimos os filmes. Ainda segundo a autora (2009), no 

Brasil, o cinematógrafo – nome dado pelos irmãos Lumière ao equipamento e ao conceito do 

cinema – chegou apenas em 1896 e dois anos depois o país já estabelecia sua própria 

identidade cinematográfica. Nesse período, pelo fato de haver pesquisas envolvendo o cinema 

e a aprendizagem, ele foi censurado pelo sistema educacional que seguia as diretrizes 

católicas, pois para a Igreja “[...] os filmes poderiam deformar as mentes, por serem 

apreciados, antes de tudo, pela via da emoção” (MOGADOURO, 2014, p .4). 

A relação entre o Cinema e a Educação nasceu, de fato, no início do século XX, 

quando, de acordo com Pfromm Netto (2011, p. 113), “[...] companhias [foram] criadas 

especialmente para produzir e distribuir filmes educativos para escolas, igrejas, clubes, 

instituições políticas e organizações industriais [...]”. Um dos primeiros filmes com intuito 

educacional a ser criado foi produzido na Alemanha e França, entre os séculos XIX e XX, e 

era voltado aos cursos de Medicina. No Brasil, algo similar aconteceu em 1907 quando o 

médico cirurgião Chapot-Prevost11 separou – e registrou em filme – duas irmãs xipófogas no 

Rio de Janeiro (PFROMM NETTO, 2011, p. 116). 

Ainda sobre a capacidade educativa do cinema, Pfromm Netto (2011, p. 109) lembra 

que “Desde os tempos do cinema mudo, numerosos psicólogos e educadores realizaram 

pesquisas científicas sobre os filmes como meio de aprendizagem e ensino [...]”. Almeida, 

Falcão e Citelli (2012, p. 1) acentuam que tanto o Cinema como a Educação estão cada vez 

mais interligadas e “[...] não é mais plausível hoje discutir questões relacionadas à área da 

Educação sem pensar o campo da Comunicação”. 

Duarte (2009) acredita que a linguagem cinematográfica é inserida na sala de aula a 

partir do momento em que se faz necessário o entendimento dos modelos estéticos e também 

da socialização entre os povos, culturas, valores e interesses. Para a autora (2009, p. 14), “Ir 

ao cinema, ver filmes em salas de exibição é um hábito que precisa ser aprendido [...]”, já que 

a ausência do contato com este tipo de linguagem atrapalha a concepção, visual e estética, dos 

espectadores. Além disso, é importante observar que “Quando filmes efetivos e apropriados 

são usados de modo adequado, as pessoas aprendem mais em menos tempo e são capazes de 

reter o que aprenderam” (PFROMM NETTO, 2011, p. 109). 

                                                
11 Eduardo Chapot-Prevost nasceu em 25 de junho de 1864 e morreu em 19 de outubro de 1907. Também foi o 
pioneiro no ensino de histologia e da cirurgia. Ficou famoso como professor e cirurgião em 1900 pela operação 
da primeira separação de pacientes xipófagas (FERREIRA, 1989, p.52). 
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No Brasil, a correlação entre o Cinema e a Educação é acentuada ao lembramos da lei 

federal 13.006, sancionada em 26 de junho de 2014 pela presidente Dilma Rousseff, a qual 

decide que todas as instituições nacionais de ensino básico adicionem, como elemento 

curricular, a exibição de duas horas mensais de cinema nacional (BRASIL. Congresso 

Nacional, 2014). Para Fresquet e Migliorin (2015), essa lei viabiliza o contato das crianças e 

suas famílias ao cinema, sabendo que esta aproximação permite a produção de novos 

conhecimentos. Os autores (2015, p. 5) ainda afirmam que “[...] a exibição de filmes 

nacionais seria apenas um indicativo e não uma obrigatoriedade [...]” ao sistema educacional 

nacional.  

Para legitimar a exposição do cinema na escola, criou-se o Instituto Nacional de 

Cinema Educativo (INCE) e, como apontam Bacco e Lima (2012, p. 5), este fato aconteceu 

em 1936, como forma de atestar que o “[...] cinema nas escolas se configura como política 

pública, e ganha status oficial de cinema educativo”.  

No entanto, é importante atentar-se ao fato de que a linguagem audiovisual sozinha 

não pode ser responsabilizada por todo o conteúdo escolar, pois, como alertam Bacco e Lima 

(2012, p.1 3), “[...] o cinema como simples representação ou ilustração do passado ou como 

pretexto para as demais atividades não vai contribuir para a formação do cidadão-crítico do 

século XXI”. 

Entre as vertentes práticas do cinema que podem contribuir à Educação está o filme de 

animação que por ser do cotidiano das crianças pode ser escolhido para a realização de 

trabalhos ou experiências cinematográficas na sala de aula. 

 

2.1 Filme de animação 

O gênero filme de animação é uma das vertentes da linguagem cinematográfica mais 

conhecidas pelas crianças e jovens por ser frequentemente usado como desenho animado em 

programas infantis ou de comédia.  

A palavra animação deriva do latim animare (“dar vida a”) e, conforme aponta Lucena 

Júnior (2011), passou a ser usada para indicar imagens e figuras em movimento apenas em 

meados do século XX. Este tipo de filme é, para Magalhães (2015, p. 11), “[...] a arte de 

conferir a ilusão de vida, através do movimento, a objetos inanimados”.  

O gênero, de acordo com Lucena Júnior (2011), foi criado pelo cientista holandês 

Pieter van Musschenbroek12 no século XVIII e implica na forma de fazer animação que 

                                                
12 Pieter van Musschenbroek foi responsável em produzir a ilusão de movimento, em 1736, ano da primeira 
exibição animada (FOSSATTI, 2009, p.3).   
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baseia-se no movimento de um disco com imagens sequenciais com o objetivo de dar a ilusão 

de mobilidade. Mais tarde, em 1891, os cientistas Thomas Edison13 e William Dickson14 

criaram o kinetoscópio, objeto que possibilitava individualmente que as pessoas observassem 

“[...] um filme com perfurações laterais, que serpenteava em ziguezague, numa exibição sem 

fim cujo ciclo tinha 25 segundos [...]” por meio de um visor com lentes (LUCENA JÚNIOR, 

2011, p. 39-40).  

Portanto, a produção de movimento para desenhos e/ou objetos inanimados que 

conhecemos atualmente, conforme Magalhães (2015, p. 14), é o resultado da animação. Entre 

os anos de 1908 a 1917, a animação deixou de ser uma novidade e tornou-se algo comum na 

sociedade, um exemplo é Fantasmagorie15(1908) de Émile Cohl16 que é considerado, segundo 

Lucena Júnior (2011), o primeiro desenho animado de verdade. 

Com o advento das novas tecnologias, a criação dos filmes de animação tornou-se 

mais rápida e moderna, assim como explica Lucena Júnior (2011), em 1970, por exemplo, já 

havia animações articuladas por meio da computação, algo que mais tarde deu origem às 

animações 2D e 3D. Ainda segundo o autor (2011), a aparência 2D era mesclada de linhas 

bem claras e visíveis, já a visão 3D iniciou em 1960 a obtenção dos conceitos teóricos e 

práticos dos gráficos tridimensionais.  

 

2.2 Stop Motion 

Assim como o filme de animação é uma vertente da linguagem audiovisual, o stop 

motion é um técnica que pode ser usada em qualquer uma das vertentes cinematográficas. 

Segundo Nisio (2011), ele se compõe em fotografar uma pessoa ou objeto, quadro a quadro, e 

posteriormente situar estas imagens em sequência e em rápida velocidade, dando assim a 

sensação de movimento à pessoa ou ao utensílio inanimado em questão. É preciso, como 

lembra Magalhães (2015), se manter atento no momento de fotografar e quando for colocar as 

imagens em sequência, para que não haja deformidades no produto final. O autor (2015) ainda 

ressalta que para cada segundo do filme, em stop motion, é necessário ter 24 fotos para que o 

movimento seja sequencial e ágil.    

                                                                                                                                                   
 
13 Thomas Alva Edison patenteou o desenvolvimento de diversos dispositivos de grande interesse industrial, 
como baterias, luzes e energia elétrica, toca-discos e gravação de sons, cimento, mineração, imagens em 
movimento, telégrafos e telefones (BARKSDALE, 2012).    
14 William Kennedy Laurie Dickson foi um dos inventores do kinetoscópio, que era um aparelho que permitia a 
observação de apenas uma pessoa por vez, não sendo destinado à projeção (LUCENA JÚNIOR, 2011, p.39-40). 
15 Vídeo disponível no YouTube em: https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE. 
16 Émile Eugène Jean Louis Courtet, popularmente conhecido como Émile Cohl, é considerado o “[...] pai do 
desenho animado [..]”, por ser o pioneiro na produção do gênero (CANTO, 2016, p.80). 
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O stop motion, de acordo com Nisio (2011), possui quatro recursos chamados de 

Claymation, Pixilation, Claypainting e Time-lapse, sendo que o primeiro é o mais popular por 

usar materiais flexíveis como barro e massa de modelar; o segundo, por sua vez, é uma 

variação de seu antecessor e baseia-se nas técnicas de animação de barro, tradicional e de 

recortes; o terceiro baseia-se na fotografia de seres humanos ao invés de objetos e o último, o 

Time-lapse, é uma modificação distante da técnica e é usado quando o objetivo é dar 

velocidade às imagens (NISIO, 2011, p. 20). 

Para Canto (2013), a animação em stop motion agrega ideologias e conhecimentos, 

pois esta técnica proporciona o desenvolvimento complexo do raciocínio e da percepção, 

lembrando que é indispensável, segundo a autora (2013), a elaboração e produção do 

storyboard17. 

Portanto, entendendo as ligações entre o Cinema e a Educação, a vertente do filme de 

animação e a técnica de stop motion, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que antecedeu 

o artigo em questão, propôs, como oficina prática, a produção de curtas-metragens em stop 

motion em uma sala de aula da rede pública de Presidente Prudente (SP). A ideia intitulada 

como “Oficina animAÇÃO” foi um projeto piloto que teve como foco o ensino básico público 

e que objetivava a discussão e o estudo da inserção cinematográfica no contexto escolar 

(MOTA et al., 2016). 

 

3 O projeto “Oficina animAÇÃO”  

A Oficina animAÇÃO foi um projeto piloto que partiu da compreensão do cinema, 

enquanto ferramenta pedagógica, voltada para o ensino básico. Nomeada como animAÇÃO 

por combinar o gênero animação com a necessidade de ter uma ação mais intensificada com 

as crianças no contexto escolar. A oficina visou agregar ao cenário educacional uma visão 

distinta sobre a linguagem cinematográfica, sem desconsiderar a função preponderante do 

professor. 

Aplicada no segundo semestre de 2016 na E.M. Profa. Odette Duarte da Costa, 

localizada no bairro Jardim Morada do Sol em Presidente Prudente (SP), a turma selecionada 

pelas gestoras da unidade escolar, para participar da oficina, foi a turma do 5º ano B. O grupo 

de crianças, na época do projeto, era composto por 29 crianças, sendo 17 meninos (58%) e 12 

meninas (42%). A faixa etária era de 10 (28%) e 11 anos (72%) (MOTA et al., 2016).  

                                                
17 O storyboard é “[...] uma ferramenta projetada para dar uma programação organizada do plano de filmagem, 
frame por frame, tomada por tomada.” (FILLMANN, 2014, p. 4).  
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Posteriormente a apresentação da oficina na escola, junto com a docente da sala em 

questão, uma animação em stop motion foi produzida com objetivo de introduzi-la no 

ambiente cinematográfico. Segundo Napolitano (2006, p.57), é indispensável que o docente 

esteja ciente sobre o recurso audiovisual, pois “[...] não precisa ser crítico profissional de 

cinema para trabalhar com filmes na sala de aula. Mas o conhecimento de alguns elementos 

de linguagem cinematográfica vai acrescentar qualidade ao trabalho”.  

Como material didático foram produzidos, uma cartilha animAÇÃO e seis videoaulas. 

A cartilha auxiliou na fixação dos conteúdos e, também, orientou o(s) docente(s) sobre o 

processo de produção de um audiovisual. Já as videoaulas, contextualizam o cinema, o gênero 

animação e a técnica do stop motion.  

Vale ressaltar que, anteriormente ao início da oficina, os estudantes foram levados até 

o cinema local, na ocasião assistiram ao filme “Procurando Dory”18. Conhecer o ambiente 

cinematográfico é indispensável, pois a tela é maior e divergente, uma vez que estão 

habituados a verem na TV.  

Depois de conhecer a sala, ter exibido a produção audiovisual produzida pela 

professora e levá-los ao cinema, deu-se início à oficina com as crianças. Com a contribuição 

da docente, cinco grupos foram formados e cada um deveria escolher, conforme o conteúdo 

programático da escola, um tema e o nome que daria à equipe.  

O próximo passo consistiu no desenvolvimento do projeto mediante as três etapas que 

compõem a produção de um audiovisual: a pré-produção, produção e pós-produção.  

 

3.1 Etapas da produção dos curtas-metragens em stop motion 

Com objetivo de colocar em prática e possibilitar uma melhor compreensão do 

audiovisual, enquanto ferramenta pedagógica, a oficina foi realizada por meio de três etapas: a 

pré-produção, produção e pós-produção. 

A pré-produção teve seu começo com a formulação do tema ou assunto que foi 

abordado no trabalho. Com o tema escolhido, todos os grupos formados foram orientados, 

tanto pela docente responsável pela sala como pelos graduandos, as equipes produziram um 

storyboard19, que auxiliou na produção dos materiais que iriam compor os curtas-metragens 

em stop motion e escolheram se iriam trabalhar com massinhas, pessoas, objetos ou desenhos. 
                                                
18 O filme narra a história de uma peixe azul que possui perda de memória e tenta reencontrar seus pais 
(PROCURANDO DORY, 2016). 
19 Na Oficina animAÇÃO os estudantes, durante a fase de pré-produção, desenharam a história que iriam contar 
quadro por quadro, para saber quais imagens produzir e em que ordem elas seriam postas para a fotografia na 
fase de produção. 
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Todas as cinco equipes preferiram o desenho, pois os discentes possuíam mais habilidade em 

desenhar e pintar.   

A fase de produção consistiu em colocar em prática as ideias construídas 

anteriormente, por meio da fotografia e iluminação, o que possibilitou que as figuras 

formassem a história planejada na pré-produção. Os grupos produziram todo o material físico 

e, em seguida, com a orientação dos pesquisadores, fotografaram suas animações em stop 

motion utilizando um tripé artesanal (feito com garrafa pet)20 e uma câmera fotográfica 

semiprofissional que, seguramente, pode ser substituída por um aparelho celular.     

A pós-produção foi a última etapa do processo de construção do audiovisual. Neste 

momento, todo o conteúdo produzido foi finalizado e recebeu os ajustes necessários por meio 

de softwares de edição de vídeo21. A princípio, as crianças demonstraram um pouco de 

dificuldade, pois nunca haviam tido contato com programas de edição. Após algumas 

orientações, os discentes passaram a editar seus próprios curtas-metragens. Quatro 

audiovisuais tiveram a narração dos estudantes e uma música tema, selecionada no banco de 

áudio da plataforma do YouTube. 

A Oficina animAÇÃO teve como resultado cinco curtas-metragens, e todas as etapas 

estão disponibilizadas ao público em sua página oficinal no Facebook22.  

Após concluir as três etapas mencionadas anteriormente, foi proposto um diálogo em 

formado de roda de conversa para que as crianças pudessem assistir os curtas, debater, 

comentar, opinar e propor melhorias para as produções audiovisuais futuras.  

 

3.2 Roda de conversa  

Neste momento, todas as crianças que estavam presentes em sala de aula sentaram em 

forma de “U” para que, posteriormente a exibição dos vídeos, uma discussão sobre os 

audiovisuais fosse realizada.  

Os curtas, produzidos pelos discentes, intitulados “A regra do três” (Grupo “Super 

Animação”), “A história do basquete” (Grupo “Heróis do Basquete”), “As Cores Super D+” 

(Grupo “Super D+”), “Bob, o cãozinho” (Grupo “Diversão”), “O Tubarão Branco” (Grupo 

                                                
20 O vídeo com uma das formas de se construir um tripé artesanal pode ser assistido no YouTube pelo link: 
www.youtube.com/watch?v=HQNkJs2DUxY&feature=iv&src_vid=qu5gvQEzh-
4&annotation_id=video%3A3b85511a-cf19-4d05-8a18-168c21fb2f10. 
21 Para a edição dos vídeos foi usado o Windows Movie Maker por ser um programa encontrado em um grande 
número dos computadores e sistemas operacionais, por ser de fácil manuseio e de download gratuito na internet. 
22 Disponível em: www.facebook.com/animacaooficina. 
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“Combate”) foram exibidos respectivamente. A sala permaneceu em silêncio, era possível 

notar que as crianças estavam admiradas ao ver o vídeo finalizado. 

Em seguida, os pesquisadores fizeram algumas perguntas sobre o conteúdo exibido e 

as equipes abordaram algumas das principais dificuldades que tiveram ao produzirem os 

curtas. Os grupos “Super Animação”, “Combate”, “Heróis do Basquete” afirmaram que 

produzir o roteiro e gravar o texto foram tarefas difíceis, pois, segundo eles, a leitura é uma 

função complicada, além do esforço para confeccionar os desenhos maiores. A equipe “Super 

D+” comentou que houve dificuldade para esboçar as imagens e recortá-las. Já o grupo 

“Diversão” explicou a atenção na hora de fotografar, “[...] porque não podia mexer se não a 

foto iria sair ‘faiscada’” (FRANCISCO, 2016)23. Por fim, o estudante João Paulo Martins 

(2016)24, contou que o seu maior obstáculo foi gravar o áudio, que seria usado como off, “[...] 

eu até gostei, mas me atrapalhei na hora de gravar o áudio”. É válido ressaltar que todas as 

equipes participantes conseguiram compreender o tema dos curtas-metragens exibidos.  

A professora da sala, Roberta Paraizo Orosco Barcellos, e orientadora pedagógica da 

instituição, Jaqueline Leite Oliveira Silva Macedo, concluíram que é relevante a continuação 

de projeto como este e propuseram que poderiam “[...] fazer outros stop motion e aí talvez 

poderíamos fazer com turmas de 3º e 4º ano, pois essas turmas estariam mais um ano na 

escola, pelo menos. Um aluno passaria ao outro” (MACEDO, 2016)25, ainda conforme 

Macedo, era notável a mudança de desempenho da sala, “[...] têm crianças, por exemplo, que 

tem um sério problema sério de comportamento, mas em questão de leitura melhorou bastante 

[...] então foi muito válido”. 

A docente Roberta acrescentou que delinear o tema ou assunto auxilia o andamento da 

produção audiovisual, pois “[...] pode até ser vários temas, mas espalhar durante o ano, cada 

bimestre um tema. Uma coisa mais pontual” (BARCELLOS, 2016)26.  

No entanto, a maneira de preparação e elaboração das animações em stop motion 

proporcionou discussões, além da linguagem cinematográfica, de outras temáticas que 

normalmente não são debatidas em sala de aula e auxiliou o trabalho em equipe, o senso 

                                                
23 Entrevista com Silvia Francisco, estudante da Escola Municipal Profa. Odette Duarte da Costa. Entrevista 
sobre a oficina. Concedida a João Pedro Rossini. 30 set. 2016. 
24 Entrevista com João Paulo Martins, estudante da Escola Municipal Profa. Odette Duarte da Costa. Entrevista 
sobre a oficina. Concedida a Gabriela Leal. 30 set. 2016. 
25 Entrevista com Jaqueline Macedo, orientadora pedagógica da Escola Municipal Profa. Odette Duarte da Costa. 
Entrevista sobre a oficina. Concedida a Gabriela Leal. 28 set. 2016. 
26 Entrevista com Roberta Barcellos, professora da Escola Municipal Profa. Odette Duarte da Costa. Entrevista 
sobre a oficina. Concedida a Gabriel Mota. 28 set. 2016. 
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estético e crítico dos estudantes envolvidos, e por meio da roda de conversa pode-se ter esse 

feedback. 

 

3.3 O Festival animAÇÃO 

O 1º Festival de curtas-metragens da escola ocorreu dia 11 de novembro de 2016 – 

durante a mostra pedagógica da instituição. O evento foi proposto pelos graduandos com o 

objetivo de exibir para toda a comunidade, docentes, discentes e a gestão escolar, os cinco 

audiovisuais produzidos pelas crianças participantes da oficina. Na ocasião, os vídeos foram 

apresentados e exibidos ao público presente.  

A professora da sala, diretora e a orientadora pedagógica da instituição discursaram 

sobre a relevância de projetos audiovisuais como esse, além de reforçar a significância de 

prosseguir aplicando o mesmo. 

A secretária municipal de Educação de Presidente Prudente (SP), Ondina Barbosa 

Gerbasi, posteriormente a apresentação dos curtas dos estudantes, comentou sobre o 

desenvolvimento dos discentes no quesito leitura e interpretação. “O fato de conseguirem 

motivar as crianças para que elas possam aprender mais e muito mais, porque vocês viram 

como elas vão ficando mais desenvoltas, vão lendo melhor, interpretando melhor, elas vão, 

inclusive, tendo uma autoestima desenvolvida” (GERBASI, 2016)27.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando a linguagem cinematográfica, por meio dos irmãos Lumière, chegou à Europa, 

não se tinha dimensão do potencial pedagógico que esta sétima arte possuía. Segundo 

Napolitano (2006, p. 11-12), empregar o audiovisual na rotina pedagógica auxilia a instituição 

a reencontrar sua cultura, pois o cinema agrega valores sociais e conceitos em um único lugar. 

Com a experiência da “Oficina animAÇÃO”, os pesquisadores concluíram que é 

possível usar o filme de animação enquanto ferramenta pedagógica, pois trabalhos externos, 

como este, sugerem auxílio à educação, tanto para os docentes quanto aos discentes. Porém, é 

essencial que, antes de executá-lo, capacitar os envolvidos, pois entender sobre a construção 

de um audiovisual é imprescindível para que se possa aproveitar o máximo sobre o que é 

abordado.    

A oficina foi um projeto piloto sobre o uso do cinema no contexto educacional e 

sugere que novas experiências sejam instigadas no âmbito acadêmico, uma vez que a 

                                                
27 Entrevista com Ondina Barbosa Gerbasi, secretária da Educação. Entrevista sobre o 1º Festival de curtas-
metragens na E. M. Profa. Odette Duarte da Costa. Concedida a Isabelle Garcia. 11 nov. 2016. 
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Comunicação pode proporcionar recursos e ferramentas contemporâneas à prática 

pedagógica, pois a linguagem audiovisual é um modo de comunicação universal e acessível a 

todos. 

Também, é interessante lembrar que, trabalhar com temas de interesse do público-alvo 

é primordial para atingir um bom resultado. Delinear o melhor modo de introduzir o conteúdo 

audiovisual na rotina pedagógica da turma e manter o comprometimento, da responsabilidade 

social do Jornalismo, com o projeto apresentado, atentando-se à interdisciplinaridade do 

trabalho. 

Deste modo, os pesquisadores concluem que é indispensável debater as relações entre 

a Comunicação e a Educação, a fim de implantar práticas no contexto escolar, possibilitando a 

reflexão da linguagem e prática audiovisual e sua importância na sociedade contemporânea, 

além de instigar a introdução e o reconhecimento do Jornalismo nas políticas públicas na 

Educação.   
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Hermenêutica da Profundidade na pesquisa em comunicação: narrativa, 
texto e contexto 
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Resumo 
Com base na Teoria da Interpretação de Paul Ricouer, John B. Thompson sistematiza a Hermenêutica 
de Profundidade como referencial teórico-metodológico aplicada aos estudos da comunicação. O 
filósofo e pensador francês parte das investigações sobre o sentido, chegando à função da narrativa 
como mediadora do processo de compreensão do homem (e pelo homem) na sua dimensão sócio 
histórica. Thompson compõe metodologicamente etapas para a interpretação e análise textual, a fim de 
“decompor a ideologia”, a partir da elaboração de um método de estudo abrangente em relação aos 
aspectos sócio culturais, discursivos e formais da narrativa. 
A partir de uma investigação bibliográfica, o presente artigo propõe a discussão sobre a importância e 
viabilidade de aplicação da metodologia da Hermenêutica da Profundidade, de Thompson, em 
pesquisas no campo da Comunicação. Busca-se compreender a HP como um sistema teórico-
metodológico, desde a sua origem, nos estudos de Paul Ricoeur, realizando um diálogo com a 
epistemologia da comunicação. Objetiva-se realizar uma reflexão acerca da transdisciplinaridade dos 
estudos comunicacionais, e sua indissociabilidade em relação às outras ciências humanas e sociais, e 
como a HP se configura como metodologia adequada a pesquisa em comunicação, pelo seu caráter 
investigativo e múltiplo, que possibilita a abrangência de categorias diversas de possiblidade analítica. 

 
Palavras-chave: Hermenêutica; Hermenêutica da Profundidade; Metodologia de Pesquisa; 
Comunicação 
 

 

1 PAUL RICOEUR: DA HERMENÊUTICA A TEORIA DA INTERPRETAÇÃO 

 

1.1 A Hermenêutica de Paul Ricoeur 

 O filósofo francês Paul Ricoeur desenvolve estudos em múltiplas áreas das ciências 

humanas, inovando no campo da hermenêutica ao associá-la a Fenomenologia de Husserl, 

Heidegger e Gadamer.  

 Primeiramente, Ricouer se dedica ao estudo da construção simbólica, pensando a 

linguagem no seu potencial de construção de sentido a partir da atualização do significante. 

Posteriormente, desenvolve suas investigações para o estudo da narrativa, por sua capacidade 

de localizar o homem na sua dimensão temporal e histórica. 

 Associando os estudos de Heidegger e Gadamer, e em busca de uma origem do 

sentido das coisas, o filósofo francês conclui que não é possível à compreensão humana 
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atingir o início ou encontrar um ponto de partida do pensamento. O ser, quando pensa, já está 

no mundo, em um contexto de indeterminação em que pode, simplesmente, buscar seu lugar. 

"Antes de pensarmos o mundo já temos o mundo e já estamos no mundo. Já pertencemos ao 

mundo antes de ele nos pertencer a nós e antes de o dominarmos. Também já somos e temos 

história e tradição antes de a pensarmos." (FONSECA, 2009, p. 6). A existência e a própria 

consciência humanas, portanto, encontram-se condicionadas a finitude do ser, que desenvolve 

sua consciência entremeado a um contexto social e a um momento histórico que o precede e o 

perpassa. Portanto, “Faz falta fundamentar o que de todos os modos nos está sustentado desde 

sempre?”29 (GADAMER, 1977. p. 20 apud FONSECA, 2009, p. 6). Ou seja, a investigação 

por essa origem da consciência humana, ainda que fosse possível, não resolveria seus 

questionamentos.  

 Ricouer busca na linguística, em princípio, as respostas para a sua hermenêutica, uma 

vez que é na linguagem que o pensamento humano se realiza, se registra e se reproduz. 

Porém, ao abordar a questão da mediação como centralidade de suas investigações, faz o 

caminho oposto ao do estudo dos signos, pois utiliza a linguagem como ponto de chegada e 

não de partida. Para o filósofo, não há possibilidade de conhecimento imediato, e portanto o 

conhecimento é sempre parcial pois se submete as formas de mediação. De acordo com 

Fonseca (2009, p. 4): 

 
O homem só pode conhecer-se através das suas expressões, no jogo contínuo 
e sempre inacabado da sua figuração, re-figuração e reconfiguração, ou, dito 
de outro modo, toda compreensão é sempre resultado de uma mediação ou 
de uma interpretação, ela própria também sempre mediada. 

 

Se todo conhecimento só pode ser adquirido através de uma experiência mediada, e a 

mediação é a forma da interpretação, Ricoeur conclui que a interpretação é a meio pelo qual 

se realiza a compreensão. A interpretação, como meio, é a atualização da experiência que 

permite a sua compreensão. E é também o que situa o sujeito em meio a30 a experiência, e 

nunca estabelece para ela um início ou um fim. É a partir e através da interpretação que o 

intérprete se localiza no e em relação ao mundo e ao tempo histórico no qual se insere. 

 Na utilização da linguagem, as palavras - e consequentemente, mas não só, os textos -  

possuem sempre mais sentido do que aqueles que as definem. Essa escolha, essa lapidação do 

sentido, esse processo de exclusão, é o que, ao mesmo tempo, determina e se determina pelo 

                                                
29 Tradução livre 
30 Grifo da autora 
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momento histórico. Dito de outra forma, a interpretação é o que “marca a nossa diferença 

epocal.” (FONSECA, 2009, p. 7). E é, ao mesmo tempo, esse fator que impede o sujeito de ter 

contato com o saber absoluto, uma vez que o potencial de sentido do texto é inesgotável. 

 Além disso, se todo conhecimento é mediado, o sujeito que interpreta também é o 

próprio mediador do conhecimento de si. No equilíbrio entre distanciamento (do objeto) e a 

pertença (a tradição), o auto-conhecimento só se pode realizar através do outro. É no outro 

que o sujeito se reconhece, e é pela narrativa - histórica, ficcional, pessoal, etc - que ele 

experiencia e se reconhece como ser-outro.  

 

Pela mediação da própria narração o si encontra a sua própria identidade 
(ipse), reconhecendo-se simultaneamente a si mesmo através do 
reconhecimento da sua mesmidade ao longo de suas mutações temporais 
(idem). É também pela narração que o homem perceba a alteridade do outro, 
o outro com um outro si-mesmo ou outro-eu e só então o homem é pessoa. 
(FONSECA, 2009, p. 5) 

 

O homem então, que já surge em meio aos processos históricos que o precedem, busca se 

reconhecer a partir da narrativa que o cerca, e se localiza temporalmente pela interpretação da 

experiência ao qual está submetido. Ou, nas palavras de Fonseca (2009, p. 5): 

 
Apanhado no meio do tempo, porque quando se nasce nasce-se dentro dum 
tempo, dentro de uma linguagem, dentro de uma história e de uma tradição, 
‘já posto no ser’, o destino do homem é reencontrar-se da perdição inicial e 
situar-se no seu tempo, através da interpretação e do conflito de 
interpretações que o texto, a narração, os símbolos, os sonhos, a arte geram.  

 

1.2 A Teoria da Interpretação 

 A partir do desenvolvimento de sua hermenêutica, Ricoeur elabora a Teoria da 

Interpretação que se subdivide em três eixo interrelacionados: Teoria do Discurso, Teoria do 

Texto e Teoria da Leitura. 

Dessa forma, “compreender uma obra de discurso implica em compreendê-la enquanto 

expressão de uma realização e portadora de um projeto.” (MELO, 2010, p. 3). A obra é 

constituída de suas partes e, ao mesmo tempo, é o todo que a constitui como obra em sua 

singularidade. Ou seja, o todo que conforma a obra ultrapassa em sentido a soma de suas 

partes. Cada obra é a junção daquele conjunto de partes que, na sua integração, ultrapassa o 

seu caráter de conjunto. Assim, a compreensão do discurso se dá na estrutura da obra, pois é 

na estrutura que transparece a ideologia. O autor compreende linguagem como discurso, uma 

vez que forma do texto configura sua materialização ideológica. “Assim, compreender um 
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texto implica em apreender seu sentido semântico e não-semântico, porém também este 

último sentido só é passível de compreensão por intermédio da interpretação da linguagem.” 

(MELO, 2010, p. 4). 

 

1.2.1 Teoria do discurso: Dialética evento/significação 

A linguagem compreendida como discurso, na interpretação de Ricouer, é chamada de 

evento. Porém o autor só considera como evento a comunicação falada, uma vez que o 

discurso oral incita a uma ação direta, diferentemente do discurso literário, fílmico, etc. Essa 

diferenciação se dá devido ao distanciamento espaço-temporal que existe entre o produtor do 

discurso e o seu interlocutor quando a comunicação não acontece entre sujeitos no mesmo 

presente. Ou seja, quando indivíduos interagem no mesmo contexto de espaço e tempo o 

discurso leva a uma ação, enquanto que o contrário não pode ser afirmado. 

Ricoeur define os atos de fala em quatro categorias, atos locucionários, atos 

ilocucionários, atos perlocucionários, e os atos interlocucionários:  

 
Os atos locucionários correspondem ao ato mesmo de dizer… [...]. Os atos 
ilocucionários correspondem aos atos que o sujeito executa pelo próprio ato 
de falar. [...] Os atos perlocucionários são aqueles que produzem efeitos ao 
serem ditos. (MELO, 2010, p. 4) 

 

Os atos interlocucionários se configura como o próprio estabelecimento da 

comunicação. Dessa forma, linguagem transcende a sua função primordial quando se 

estabelece para além de seu sentido, como objetivo, e como tal submetido a uma referência.  

 

Portanto, segundo Ricoeur, no discurso há que se considerar a significação 
da enunciação, ou eu conteúdo proposicional ou ato locucionário, que 
corresponde ao lado ‘objetivo’ do significado do discurso, e o significado do 
locutor, que corresponde ao lado ‘subjetivo’ da significação, que se revela 
mediante a auto-referência da frase, da dimensão ilocucionária do ato 
linguístico e a intenção de reconhecimento pelo ouvinte (dimensão 
perlocucionária da linguagem). (MELO, 2010, p. 5) 

 

O evento, pois, adquire significação nos atos de fala. 

 

1.2.2 Teoria do texto: Dialética compreensão/explicação 

De acordo com Ricoeur, a compreensão de um texto se realiza na sua legitimação. 

Portanto, deve-se chegar a uma conclusão não apenas é válida, mas a mais válida dentre as 

possibilidades interpretativas existentes (MELO, 2010). No texto escrito a validação se dá na 
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atualização do seu sentido pela interpretação, de acordo com os conhecimentos disponíveis 

que a legitimam. Em outras palavras, a interpretação é o modo de restrição de todos os outros 

sentidos que podem ser atribuídos ao texto, em função de encontrar o significado que melhor 

se relaciona com esses conhecimentos. E esse processo se realiza pela análise estrutural do 

discurso. 

“Deste modo, explicar um texto significa desdobrar o âmbito das proposições e 

significados apreendidos na etapa compreensiva de sua leitura (análise estrutural) e proceder a 

um confronto reflexivo entre interpretações rivais.” (MELO, 2010, p. 6) 

 A compreensão, portanto, se atualiza na interpretação que resulta em uma explicação, 

ou apropriação do discurso pelo sujeito leitor.  

 

1.2.3 Teoria do discurso: Dialética sentido/referência 

A passagem da compreensão para a explicação, ou a apropriação do texto pelo leitor, 

só se realiza quando ele capaz de localizar no mundo conhecimentos que o sirvam de 

referência. Ou seja, é preciso que o leitor encontre algo em comum com o texto, a fim de que 

se localize o mundo a partir dele. É a partilha de referências que leva à interpretação, ou a 

“apreensão das proposições de mundo descortinadas pelas referências não ostensivas do 

texto.” (MELO, 2010, p. 6).   

Ao se localizar no texto o leitor se contextualiza no mundo, a partir do distanciamento 

promovido pelo exercício da leitura, para posteriormente se realocar no mesmo mundo que já 

é outro (MELO, 2010). 

A partir da partilha e da interpretação o leitor pode então apropriar-se do texto, 

atualizando o discurso a partir de sua própria experiência. Aquilo que de comum existe entre 

o leitor e o texto o levam a construir o seu próprio discurso e, a partir daí, se utilizar dele 

como evento ou ato de linguagem.  

 

2 A HERMENÊUTICA DA PROFUNDIDADE DE THOMPSON 

 Seguindo a hermenêutica de Ricoeur e sua Teoria da Interpretação, somada a teoria 

crítica de Habermas, Thompson elabora seu referencial teórico-metodológico da 

Hermenêutica da Profundidade. Basicamente, o autor sistematiza três categorias 

complementares de análise interpretativa na pesquisa científica: análise sócio-histórica, 

análise formal ou discursiva e interpretação/reinterpretação. (LITZ et all., 2014) Seu trabalho 

busca “decompor a ideologia” compreendendo-a como, de acordo com os estudos de Ricoeur, 

o fator máximo da mediação, e portanto o que resolve a questão da interpretação do sentido. 
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“O potencial inovador da abordagem da HP poderia residir no fato de que ela supera as 

abordagens tradicionais da ideologia, invocando a necessidade de propor sentidos, discuti-los, 

desdobrá-los e não develá-los.” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 87).  

 A HP oferece ferramentas para a realização de uma leitura da realidade 

contextualizando-a, ao mesmo tempo em que localiza o leitor no próprio texto que produz, 

também ele sujeito histórico submisso aos fatores socioculturais analisados. O próprio 

Thompson (1998) a define como “o estudo da construção significativa e da contextualização 

social das formas simbólicas.” (THOMPSON, 1998, P. 363 apud VERONESE;GUARESCHI, 

2006, p. 88). Dessa forma, a proposta metodológica de Thompson não oferece respostas 

absolutas ou soluções definitivas, mas se mostra uma alternativa honesta para a compreensão 

de mundo a partir da autorreflexão sobre o próprio lugar no mundo do analista, em busca de 

suas referências.  

 

2.1 Interpretação da doxa 

A interpretação da doxa é definida por Litz et all. (2014) como “a hermenêutica da 

vida cotidiana”, e por Veronese e Guareschi (2006) como “um momento etnográfico”. É “uma 

interpretação das opiniões, crenças e compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas 

pessoas que constituem o mundo social.” (THOMPSON, p. 364 apud LITZ et all., 2014, p. 2). 

Nessa primeira etapa deve-se, portanto, analisar o compreender o contexto social que se 

pretende analisar. Se a proposta é por “decompor a ideologia”, o trabalho inicial deve ser por 

compô-la, compreendê-la, a fim de, posteriormente, fragmentá-la em busca de um 

aprofundamento analítico. 

 

2.2 Análise sócio-histórica 

 A análise sócio-histórica deve ser feita para contextualizar a inserção do objeto de 

estudo no espaço e no tempo, reconstituindo as condições sociais de produção, circulação e 

recepção das formas simbólicas. Deve-se resgatar os campos de interação e a relação entre as 

instituições em busca de identificar as assimetrias nas relações de poder  e recursos 

(VERONESE; GUARESCHI, 2006).  

 

Assim, estar-se-ia contemplando tanto uma interpretação dos padrões de 
significado incorporados pelo sujeito como uma análise das implicações de 
poder e conflitos a eles subjacentes, através da atenção aos modos de 
operação da ideologia, que o autor define como o uso de formas simbólicas 
para sustentar relações de dominação, assimétricas, desiguais ou opressoras. 
(VERONESE;GUARESCHI, 2006, p. 88) 
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A reconstituição das condições sócio-históricas exigem do pesquisador mais que a 

simples leitura e estudo de uma obra, uma submersão no momento histórico pesquisado, “um 

envolvimento com as tramas da História e tudo que a cerca.” (LITZ et all., 2014, p. 3). É 

necessária a realização de uma análise das instituições sociais, para a compreensão sobre a 

produção das variáveis que determinam e ordenam os campos de interação, além de um 

estudo das relações sociais na vida cotidiana em “que se materializam os processos de 

valorização simbólica de pessoas, objetos e práticas.” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 

88). 

Assim como nas demais etapas, não existe um formato padrão para a realização dessa 

análise. Cada pesquisador, de acordo com os recursos disponíveis e as necessidades de 

diferentes tipos e fontes de informação, deverá proceder de forma a relacionar, o mais 

completa e profundamente, as relações que façam compreender o funcionamento da sociedade 

analisada no momento histórico recortado. 

 
Mas de um modo geral, o interesse da HP irá centrar-se naquelas relações 
em que o sentido opera a ideologia. É no nível das interações e da 
semantização do mundo que se produzem as estratégias e práticas e as 
constelações relacionais de poder, e é o mergulho em tal nível de análise que 
Thompson propõe com a análise sócio-histórica. 
(VERONESE;GUARESCHI, 2006, p. 89) 

 

2.3 Análise formal ou discursiva 

 O objetivo da análise formal ou discursiva é “investigar a organização interna das 

formas simbólicas, discutindo seus padrões e suas relações.” (LITZ et all., 2014, p. 4). A 

construção de sentido se revela também na forma do discurso, e para analisá-lo, deve-se 

proceder a desconstrução dos seus elementos internos e formais, a fim de compreender suas 

condições de produção e sua relação com o contexto sócio-histórico.  

Nessa etapa, podem ser realizadas, combinadas, relacionadas e associadas diversas 

categorias de análise discursiva - análise sintática, análise narrativa, análise argumentativa, 

análise de conversação, análise semiótica, análise fílmica, etc, de acordo com as necessidades 

da pesquisa e a natureza do objeto.  

 

2.4 Interpretação/Reinterpretação 

A interpretação/reinterpretação é uma relação e síntese dos resultados das outras duas 

etapas anteriores, para a construção de um novo sentido para as formas simbólicas, ao 
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estabelecer as assimetrias nas relações de poder que sustentam as ideologias identificadas, 

decompostas e analisadas. “A reinterpretação é uma síntese que integra o conteúdo das formas 

simbólicas à análise do contexto de sua produção.” (LITZ et all., 2014, p. 4).  

A reinterpretação é assim nomeada por Thompson por compreender que os fatos 

sociais recortados para análise já estão interpretados e compreendidos em diferentes níveis, 

desde o senso comum. Dessa forma, o que se realiza nessa etapa é uma nova interpretação que 

surge da aplicação das categorias analíticas propostas. Sem a intenção de que seja tomada 

como absoluta, a reinterpretação pode entrar em conflito com a interpretação dos próprios 

sujeitos sociais envolvidos na análise, sem que isso seja um problema. Nas palavras de 

Thompson “A possibilidade de um conflito de interpretação é intrínseca ao próprio processo 

de interpretação” (1998, p. 376 apud VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 90). Por isso, para 

que se legitime, porém, a reinterpretação precisa estar embasada em um estudo criterioso, em 

profundidade, do objeto e do contexto.  

 A proposta de Thompson objetiva atingir a interpretação da ideologia, como já 

anteriormente explicitado. O objetivo é abrir uma nova possibilidade de crítica, ampliando as 

perspectivas analíticas. As categorias propostas não foram estabelecidas como ordem 

sequencial, mas de forma complementar devem ser confrontadas em busca de novos caminhos 

para a interpretação.  

 

3 A PESQUISA EM COMUNICAÇÃO, E SEU CARÁTER TRANSDISCIPLINAR NA 

PÓS-MODERNIDADE 

Como questão epistemológica, sempre presente nos estudos da comunicação, a sua 

relação com as demais áreas de conhecimento, sobretudo sua interdependência com as 

ciências humanas e sociais, é um fator que não pode ser ignorado. Na história das teorias da 

comunicação diversas foram as interpretações dessa condição, cuja discussão permanece 

presente e cada vez mais polarizada, principalmente devido a sua recente desvinculação do 

campo das ciências sociais aplicadas, passando a ser reconhecida como um campo 

independente.     

 Ferreira (2012) ressalta esse fator como desafio no exercício da pesquisa em 

comunicação, uma vez que a abordagem do pesquisador é determinante na realização e 

desenvolvimento de seus estudos.  

  Apesar da necessidade de sistematização do conhecimento pelo homem, a divisão do 

saber em categorias nem sempre é positiva, e tem restringido a intersecção de campos de 

estudo que poderiam gerar importantes avanços científicos. Dentre os possíveis conceitos que 
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definem a inter relação entre esses campos distintos do conhecimento, optou-se pela utilização 

do conceito de transdisciplinaridade, pelo seu caráter não restritivo. Ao romper as barreiras 

que separam disciplinas, co-relacionando-as a partir daquilo que compartilham, o termo se 

adequa de maneira mais satisfatória às intenções presentes neste trabalho que termos 

próximos como interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. De acordo com Basarab 

Nicolescu (1999, p. 11):  

 
A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo 
que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 
disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento. 

  

Assim, compreendendo que a pesquisa científica deva se desenvolver pelo seu caráter 

abrangente, e em busca de diminuir os fatores restritivos já citados, propõe-se a abordagem da 

comunicação como campo transdisciplinar, em busca de ampliar sua relação com as demais 

ciências humanas e, acima de tudo, compreendendo que ela perpassa todos os campos de 

análise, estudo e discussão das mesmas. Nas palavras de Rüdiger (2007, p. 3): 

 
A comunicação está presente na sociedade desde a pré-história, como fator 
fundamental no desenvolvimento da consciência humana. As comunicações 
são vetores de movimentos históricos que remodelam os saberes e abolem as 
legitimações que separavam conhecimento e informação, razão e sentidos, 
natureza e artifício,experiência vivida e saber especializado. 
 

Ferreira (2012) ressalta que comunicar é um fator que remonta ao princípio da 

construção histórica humana, e que o processo comunicativo tem sido determinante na 

compreensão e estudo da sociedade contemporânea. Os processos de midiatização perpassam, 

cada vez mais, os relacionamentos humanos e sociais que, em contrapartida, têm se 

reconfigurado em alta velocidade, “principalmente em uma era em que a informação se 

tornou uma commodity.” (Idem, p. 29).  

 Quiroga (2013) realiza uma análise relativa a centralidade dos processos de 

comunicação como fator determinante na sociedade pós-moderna. De acordo com o autor, a 

aceleração dos processos comunicativos é o fator responsável pelo delimitação da sociedade 

contemporânea como “sociedade informacional generalizada”. Inicialmente considerado 

sinônimo de progresso, o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação passa a 

determinar a vivência espaço-temporal do homem:  

 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 197 

Elemento fundador da cultura da eficácia, as tecnologias da comunicação, 
desde as mais tradicionais – telefonia, rádio, televisão – às mais recentes – 
computador, cabo de fibra óptica, satélite, internet–, constituem-se hoje 
como espécie de revestimento histórico. Além de individualizarem nossa 
atualidade, elas têm assumido progressivamente a condição do próprio 
entrelaçamento social, a infraestrutura em torno da qual se passa a 
sociabilidade contemporânea. Nesse sentido, a expressão ambiência histórica 
materializaria uma mudança radical na conformação do fenômeno 
comunicacional. Ele já não se apresenta numa perspectiva meramente 
instrumental porque constitui a própria tessitura em torno da qual se 
desenvolve a trama das interações humanas (QUIROGA, 2013, p. 371). 

 

Nessa sociedade altamente midiatizada, o estudo dos processos comunicativos se torna 

essencial para a compreensão de todos os processos históricos e socioculturais. Ana Maria 

Figueiredo (2007), sobre os estudo de Martin-Barbero, acrescenta que: 

 
É preciso compreender o processo histórico para construir o conhecimento 
em comunicação, pois, caso contrário, correr-se-ia o risco de definir para a 
comunicação um objeto abstrato, isolando-o do resto do social. Por isso 
mesmo, o autor compreende que o que se busca não é um objeto, mas um 
mapa noturno em profunda inter-relação com as problemáticas culturais e 
sócio-históricas. (p. 158)  

 

Dessa forma, compreende-se a importância do estudo da comunicação como campo 

transdisciplinar, relacionado aos movimentos históricos e ao contextos sociais, e sua 

centralidade na constituição da sociedade contemporânea. Portanto, de acordo com Braga 

(2007) é na contraposição de posicionamentos teóricos, a partir do diálogo entre diferentes 

campos, que os estudos da comunicação se desenvolvem. Ferreira (2012) reitera essa visão 

“defendendo que é convivência mútua entre essas teorias e dos desafios que elas propõem 

entre si que o campo avança e se desenvolve” (p. 31). 

 

4 A HP COMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO 

 A HP, de Thompson, se origina na hermenêutica de Paul Ricoeur, cuja centralidade 

dos estudos são os processos de mediação na construção das formas simbólicas. Os processos 

comunicativos se baseiam na constituição e evolução - cada vez mais presente e acelerada - 

dos meios de comunicação. Não é necessário, dessa forma, grande esforço na defesa da 

metodologia de Thompson como adequada aos estudos da comunicação. Além disso, o 

próprio autor é estudado como teórico da comunicação.  

 O caráter múltiplo da pesquisa científica na contemporaneidade se explicita, discussão 

que tem se tornado essencial para o desenvolvimento científico e acadêmico não apenas nas 
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ciências humanas e sociais. O desenvolvimento científico se estabelece no diálogo e na 

correlação de saberes. 

 
Nenhum ‘objeto’, empírico ou conceitual, especificado ou abrangente, 
parece ser suficiente para demarcar uma área de conhecimento consistente, 
com boa articulação interna e identidade produtiva, resta sempre estabelecer 
questões ‘próprias’ a articular de algum modo tais questões. (BRAGA, 2007, 
p. 8 apud FERREIRA, 2012, p. 30) 
 

Sobre a função do pesquisador da comunicação e seus desafios, Ferreira (2012) ainda 

acrescenta que hodiernamente é mais de intérprete da realidade pesquisada, em que a 

veracidade das constatações não é essencial.   

 Assim também se posiciona Thompson, que desenvolve sua teoria-metodologia 

compreendendo que a pesquisa em ciências humanas é uma interpretação da realidade, uma 

vez que o próprio pesquisador é objeto de seu estudo. A HP admite a divergência conceitual, 

desde que embasada em pesquisa conceitual. A base da sua aplicação metodológica é a busca 

pelas origens sócio-históricas do fenômeno estudado, e a relação interdisciplinar entre o 

processo histórico e a construção formal do objeto. Se é na relação e na mediação que a 

comunicação se estabelece, e se esse sobre esse processo que se desenvolvem as dinâmicas 

sociais; e sobre ele que a HP se debruça em busca de uma compreensão contextual do objeto 

de pesquisa. 

 Além disso, também Ricouer e depois Thompson se dedicam ao estudo das formas 

simbólicas e as relações de poder que envolvem. Compreende-se que o objeto de pesquisa da 

comunicação é, sem dúvidas, a apropriação e utilização das formas simbólicas como 

instrumento de poder. “A mídia, na sociedade contemporânea, é um veículo difusor potente 

de formas simbólicas as mais diversas” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 90). Dessa 

forma, “Análises de mídia, ou estudos de recepção, são formas de pesquisa social que podem 

utilizar-se da metodologia da HP para demonstrar aspectos ideológicos das mensagens de 

forma fundamentada” (Idem, p. 91). 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

Buscando as origens da Hermenêutica da Profundidade, de Thompson, na Teoria da 

Interpretação, de Paul Ricouer, compreende-se que o desenvolvimento dessa teoria-

metodologia é um esforço na tentativa de contextualização máxima do objeto de estudo. Paul 

Ricouer busca considerar a ideologia - tanto do objeto, como do pesquisador e de seu 

referencial teórico - na contextualização histórica e análise formal das formas simbólicas. 
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Compreendendo que não existem meios para se atingir um conhecimento absoluto do objeto 

de pesquisa, devido a existência do próprio pesquisador colocado em um contexto histórico e 

já tomado por uma ideologia, o teórico propõe a máxima honestidade na compreensão desse 

processo.  

Thompson, como teórico da comunicação, estabelece a estreita relação entre os 

campos, e sistematiza formalmente os estudos de Ricoeur em uma teoria-metodologia 

analítica. Considerando os aspectos históricos, sociais, culturais, e que a construção formal do 

discurso tem relação direta com esses aspectos, a HP se configura como processo 

investigativo que busca contextualizar não apenas o objeto de estudo, mas também o 

pesquisador. Ao relativizar sua posição, considerando que ele é influenciado pelas mesma 

categorias analítica que aplica ao objeto, Thompson determina que a legitimação da pesquisa 

reside na coerência interna dos elementos de análise com o mundo em que se insere. E que 

esses fatores são relativos.  

Compreendendo a comunicação como campo transdisciplinar, e admitindo que seu 

estudo não tem sentido isolado do campo das ciências humanas e sociais, a HP torna-se uma 

metodologia que pode resolver grandes lacunas nos estudos da comunicação, geradas pela 

ânsia em torná-lo independente. A contextualização histórico-sócio-cultural é fundamental 

para a compreensão dos processos comunicativos, que perpassam a evolução da história 

humana de forma indissociável das dinâmicas sociais, territoriais, artísticas, econômicas, etc. 

A sociedade contemporânea tem baseado seus conflitos na evolução dos meios de 

comunicação, que determinam, com cada vez mais força, a evolução das dinâmicas sociais e, 

consequentemente, os rumos da história. Dessa forma, utilização da HP na pesquisa em 

comunicação, pelo seu poder de contextualização, resolve um problema em potencial do 

estudo do campo, que se revela nos recentes esforços por torná-lo autônomo das ciências 

humanas e sociais. 
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Resumo 
O presente artigo analisa os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental realizados pela 
Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, localizada em Joinville, estado de Santa Catarina, 
ao sul do Brasil. Formada pela imbricação de conhecimentos de Educação e Comunicação, a 
Educomunicação é o campo de intervenção social que pretende, por meio de múltiplas ações de 
Comunicação, qualificar a atividade comunicativa nos espaços educativos formais, não-formais e 
informais, criando os chamados ecossistemas comunicativos e promovendo o protagonismo do sujeito. 
A pesquisa se fundamenta no quadro teórico de referência, seus conceitos e autores, entre os quais, 
Ismar de Oliveira Soares, principal proeminência desta temática no Brasil. Pretendemos verificar as 
contribuições dos Projetos e das Oficinas de Educomunicação Socioambiental desta Escola na 
construção, legitimação e consolidação de uma cultura de consciência ambiental e práticas 
sustentáveis entre os alunos e na comunidade escolar como um todo. Nesta pesquisa nos orientamos 
pelo modelo metodológico formulado em níveis e em fases por Maria Immacolata Vassalo de Lopes 
utilizando diversas técnicas de observação, seleção, operacionalização e coleta de dados entre as quais, 
questionário, entrevista e grupo de discussão. Assim, confrontamos discursos e práticas dos alunos do 
1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para averiguar se os Projetos da Escola efetivamente estimulam 
práticas sustentáveis ou apenas discursos “politicamente corretos”. Os resultados apontam que os 
Projetos Educomunicativos são bem sucedidos, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º) 
que ingressaram na Escola quando a frente ambiental/ecológica/sustentável foi oficialmente integrada 
ao Projeto Político Pedagógico da Instituição orientando sua prática pedagógica e Educomunicativa. 
 
Palavras-chave: Educomunicação; Ensino Fundamental; Joinville; Sustentabilidade. 
 

 

Introdução 

A Educação e a Comunicação são vertentes distintas do conhecimento humano. As 

áreas são, basicamente, representadas pela escola e pelos meios de comunicação, que são 

agências de socialização dos indivíduos como a família e a Igreja. No entanto, escolas e meios 

de comunicação chancelam as diferenças das áreas da Educação e da Comunicação travando, 

segundo Baccega (2010), um embate na disputa pela hegemonia na formação dos valores dos 

indivíduos buscando se destacar nas configurações dos sentidos sociais. 

Ambas as áreas – a Comunicação e a Educação – são estudadas há muito tempo, 

porém paralelamente e, portanto, segundo Caldas (2006), os especialistas dessas áreas têm 

dificuldade de imbricarem conhecimentos com o intuito de chegar ao denominador comum. 

                                                
31 É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, nardes@usp.br 
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Porém, pesquisas realizadas em doze países latino-americanos, na Espanha e em Portugal, 

pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo (USP), entre 

os anos de 1997 e 1999, propuseram o diálogo de conhecimentos das áreas.  

Os resultados apontaram para a constituição de um terceiro campo de intervenção 

social chamado de Educomunicação composto por subáreas como, por exemplo, a gestão da 

comunicação, a educação para comunicação e a mediação tecnológica. É uma série de ações 

de comunicação que pretendem melhorar e qualificar a ação comunicativa nos espaços 

educativos formais e não formais. Soares (2002a) define Educomunicação como: 

 

O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação 
de processos e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente comunicativo 
das ações educativas, desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios 
massivos, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas 
educativas e ampliar a capacidade de expressão das pessoas. (SOARES, 
2002a, p. 115) 
 

Nas Oficinas Educomunicativas, os alunos/jovens “trabalham” e aprendem com os 

meios, as plataformas e as tecnologias da comunicação desenvolvendo jornal escolar, spot de 

rádio, vídeo artesanal, blogs e sites, etc. Geralmente, eles surpreendem com a inovação em 

formatos criativos, abordagens peculiares e linguagens autênticas sobre temas livres e/ou 

específicos como, por exemplo, a saúde, o meio-ambiente, a segurança e o esporte que podem 

ser discutidos de diversos ângulos, por inúmeras perspectivas e vários prismas. 

Qualquer temática pode ser adaptada à dinâmica Educomunicativa num processo de 

disposição colaborativa e de construção do pensamento crítico, geralmente mediado pelo 

educomunicador32. O processo da Oficina Educomunicativa em si é mais importante que o 

resultado propriamente dito haja vista que fortalece a prática do diálogo, robustece a noção de 

democracia, promove ensaio de cidadania participativa e, pontualmente, proporciona 

dignidade humana, convivência sustentável e participação social produtiva.  

Entretanto, o resultado nunca é dispensável. Os produtos comunicacionais sobre 

qualquer temática desenvolvidos nos espaços educativos no contexto de dialogicidade, de 

participação democrática e de protagonismo juvenil podem ser publicados pelos alunos ou 

jovens (através dos meios possíveis e com os recursos disponíveis) para os próprios alunos da 

Escola ou de outras escolas e, eventualmente, para professores, para pais e para todo bairro 

                                                
32 É um profissional de caráter transdisciplinar na interface comunicação/educação que, de um lado entende das 
teorias da educação e do modus operandi da gestão escolar e da prática pedagógica e, de outro lado, domina as 
teorias e práticas da comunicação, enquanto produção midiática e conhecimento das tecnologias. 
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quando houver abrangência comunitária, implicação social e interesse público da comunidade 

escolar. No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens 

significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. 

As Oficinas Educomunicativas realizadas pelos espaços educativos em geral 

constituem-se Projetos pelos quais os alunos/jovens se aproximam de instrumentos, de 

ferramentas e, portanto, de meios de comunicar que eram “exclusivos” dos meios de 

comunicação (jornalistas, publicitários, comunicadores), mas que se popularizaram pela 

facilidade no acesso às tecnologias e que se democratizaram, principalmente, pelo surgimento 

das mídias sociais alterando relações de consumo e produção de informação.  

Atualmente em Joinville, ao norte do estado de Santa Catarina, são 133 escolas 

municipais e 47 escolas estaduais das quais cerca de 10% desenvolvem Projetos de 

Educomunicação seja através de Oficinas Educomunicativas, de treinamentos na área da 

Pedagogia da Comunicação ou de formações na área de Educação para a Comunicação. 

Geralmente, as escolas se inspiram em Projetos de Educomunicação como, por exemplo, o 

“Imprensa Jovem”33 e o “Cala Boca Já Morreu”34 e em cases de sucesso de outras cidades. 

 Nas escolas municipais e estaduais da cidade, os Projetos de Educomunicação são 

realizados no próprio turno ou contra turno de aula, direcionando-se para todos os alunos que, 

facultativamente, podem participar das Oficinas, das formações e dos treinamentos de acordo 

com suas faixas etárias, áreas de interesse e graus de instrução, independente do gênero, do 

desempenho nos estudos ou da condição socioeconômica. É um processo inclusivo, 

participativo e democrático ancorado no diálogo como um princípio fundante.  

Nos últimos anos, percebeu-se que muitas escolas das Redes Municipal e Estadual de 

Ensino de Joinville se apropriaram desses Projetos de Educomunicação como métodos 

didático-pedagógicos nos processos de ensino-aprendizagem, entre as quais, a Escola 

Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira – objeto desta pesquisa – precursora em Projetos 

Educomunicativos na cidade de Joinville. A Instituição é uma referência na Rede Pública de 

Ensino pelos índices de qualidade da Educação e, sobretudo, pelo pioneirismo na implantação 

de Oficinas Educomunicativas vinculadas à temática da Sustentabilidade. 

Os Projetos ambientais e Oficinas de Educomunicação Socioambiental em defesa do 

ecologicamente correto creditam à Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira o título 
                                                
33 É um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. 
Atualmente, conta com mais de 100 agências de notícias em funcionamento nas escolas de Ensino Infantil e 
Fundamental da capital. 
34 É um projeto sem fins lucrativos cujo os objetivos são criar oportunidades para que as pessoas vivenciem 
processos de formação de grupo, pautados pelos princípios da co-gestão e apoio mútuo, e exerçam o direito à 
comunicação.  
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de “Escola Sustentável”, outorgado em nível de senso comum pela população da cidade, 

especialmente pela comunidade na qual está inserida. A Instituição é um ambiente repleto de 

flores e árvores com espaços como o bosque da leitura e o jardim encantado. 

Faz tempo que a Escola se identifica com a cultura da Sustentabilidade. Em 1999, logo 

no primeiro concurso na área, a Escola recebeu o “Prêmio Embraco de Ecologia”35, 

tradicional concurso da cidade de Joinville, alinhado aos melhores conceitos de Educação 

Ambiental do país. Costumam receber esse prêmio, escolas com infraestrutura sustentável 

(com captação de água da chuva, por exemplo), que trabalham a questão da Educação 

Ambiental em várias disciplinas e em múltiplos Projetos numa dinâmica transdisciplinar. 

Embora haja de longa data a intimidade com o tema da Sustentabilidade foi apenas em 

2012 que a frente ambiental/ecológica/sustentável integrou-se ao Projeto Político Pedagógico 

(PPP)36 da Instituição orientando-a em sua prática pedagógica e norteando-a com princípios 

de cidadania, responsabilidade e participação social. Foi a partir deste ano que os Projetos 

nesta área foram implantados muitas vezes na lógica da Educomunicação. 

Em suma, pretende-se que os Projetos de Educomunicação Socioambiental da Escola 

sejam integrais, no processo e no resultado: a) no processo porque se estabelece no diálogo, 

na inclusão, na participação e na democracia como algo verdadeiramente Educomunicativo e 

b) no resultado porque adota valores da Educação Ambiental e almeja, assim, estimular 

práticas ambientalmente corretas em prol de uma sociedade sustentável. 

As Oficinas pretendem despertar nos alunos e na comunidade a responsabilidade para 

adotar práticas de preservação do meio ambiente, propor a separação de lixo e promover 

campanhas de lixo reciclável, mutirões de limpeza, gincanas, palestras e saídas de campo que 

sensibilizem sobre as questões ambientais. De prático, as Oficinas sugerem a adoção da 

política do “reduzir, reutilizar, reciclar”, a valorização e adoção de práticas que reduzam a 

produção de lixo minimizando os problemas ambientais e a identificação de diferentes tipos 

de materiais recicláveis verificando suas possibilidades de reutilização. 

O referencial teórico e o objeto de pesquisa, e seus diálogos, constituíram-se como 

elementos desta introdução. É nessa costura entre nossa compreensão teórica e conceitual 

fundamentada em autores e nosso objeto de estudo, ambos imediatamente relacionados, que 

pretendemos responder as questões deste artigo cujas quais explicitamos na sequência. 
                                                
35 O objetivo é a) despertar junto às novas gerações o respeito pelo meio ambiente e a responsabilidade pela 
conservação dos recursos naturais e b) contribuir para que a educação ambiental se integre ao cotidiano escolar. 
36 Um projeto é um plano/planejamento para definir as estratégias de uma determinada ação pessoal, acadêmica, 
profissional ou, principalmente, institucional. No âmbito escolar não é diferente. Toda escola precisa ter clareza 
de seu projeto educacional que, geralmente, discorre sobre suas responsabilidades com o desenvolvimento 
integral e a formação cidadã de seus alunos. 
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Objetivo 

No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens 

significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. É, portanto, uma 

compreensão em toda complexidade da coisa. O processo e os resultados são tempos distintos 

na prática Educomunicativa, porém, indissociáveis e igualmente fundamentais. Assim, na 

perspectiva de “Educomunicação Integral”,37 a intimidade com o próprio objeto empírico 

suscita dúvidas que se transformam, pela ocasião da pesquisa, em questões que o artigo 

pretende responder. O nosso objetivo é responder as duas questões explicitadas a seguir 

compreendendo a Educomunicação tanto como processo quanto como resultado. 

Sobre o processo: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação realizados na Escola 

Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira a) apresentam características da prática 

Educomunicativa, b) colaboram na formação de cidadãos autônomos, conscientes, críticos e 

protagonistas, c) contribuem na construção e na consolidação do diálogo, da democracia e da 

cidadania participativa? Sobre os resultados: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação 

realizados na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira efetivamente constroem, 

legitimam e consolidam uma cultura de consciência ambiental e práticas sustentáveis entre os 

alunos e na comunidade escolar como um todo? 

Pretendemos compreender, pelo estudo teórico e pelas investigações sobre o objeto, as 

relações entre a Educomunicação e a Sustentabilidade, seus processos e seus resultados, de 

modo a compreender elementos que sustentem tal relação. De um lado, nossa investigação 

está pautada na detecção de características que nos permita afirmar que a operacionalização 

dos Projetos e das Oficinas realizados nesta Escola se constitui como processos efetivamente 

e definitivamente Educomunicativos pautados no diálogo, na interação, na participação e na 

democracia. De outro lado, vamos examinar as Oficinas de Educomunicação na perspectiva 

da Sustentabilidade, ou seja, se estimulam em seus participantes uma consciência ambiental 

para adoção de práticas ecologicamente corretas. 

Para tal, analisamos os discursos e investigamos as práticas dos alunos do 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental de maneira que, no confronto entre o discurso e a prática sobre 

questões ambientais, ecológicas e sustentáveis, possamos verificar se os Projetos e as Oficinas 

                                                
37 Termo de nossa autoria. Entende que para a Educomunicação o resultado é tão importante quanto o processo.  
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de Educomunicação Socioambiental desenvolvidos na Escola em questão realmente 

estimulam práticas sustentáveis ou apenas discursos “politicamente corretos”.38  

 

Justificativa 

O nosso envolvimento/engajamento nos Projetos e nas Oficinas de várias escolas é 

relativamente frequente e razoavelmente contributivo como educomunicador voluntário. Por 

isto, construir tal pesquisa de relevância para a atuação Educomunicativa nas escolas 

joinvilenses é uma maneira de colaborar na construção de um pensamento coletivo, analítico e 

crítico sobre a ação Educomunicativa nas escolas elaborando um artigo que não seja apenas 

uma referência literal, mas que também possa apontar sugestões e dicas para aprimoramento 

de processos dos Projetos, das Oficinas, dos treinamentos e das formações. 

É um artigo relevante e original porque consiste no estudo não apenas do processo 

Educomunicativo em si como também da temática dos Projetos realizados pela Escola e suas 

abordagens e, principalmente, dos resultados, suas consequências e implicações na formação 

dos jovens. No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens 

significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. 

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal 

Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira receberam notoriedade depois de publicada uma matéria no 

“A Notícia”, jornal de maior circulação na região norte de Santa Catarina, sobre as atividades 

desenvolvidas pela Instituição, pelo seu compromisso social e pelo seu caráter 

“ambientalmente correto”, incorporados em sua filosofia e maneira de pensar a Educação. 

Os Projetos de Educomunicação da Escola são pioneiros em Joinville e, portanto, é 

referência para a cidade. A Secretaria de Educação garante que a Escola é a principal 

autoridade quando se trata de Projetos de Educomunicação, sobretudo, aqueles que abordam a 

temática ambiental. Cremos que os Projetos/Oficinas são possivelmente replicáveis para todas 

escolas, considerando os contextos social, histórico e cultural e as condições de cada uma. 

 

Métodos e Técnicas Utilizados 

O objeto se define pela intenção do pesquisador em investigá-lo, pela relevância social 

que representa e pelo interesse público que o legitima. No caso dos Projetos e Oficinas de 

Educomunicação, pela sua atuação interdisciplinar, pela sua atividade de transformação social 
                                                
38  Refere-se a neutralização de uma linguagem ou discurso evitando o uso de narrativas estereotipadas ou 
que possam fazer referências as diversas formas de discriminação ou comportamentos socialmente 
inadequados. 
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e, embora relativamente frágil no âmbito acadêmico-científico, pelo crescente fortalecimento 

da Educomunicação como área legítima de intervenção social. O quadro teórico de referência 

é a lista de autores que orientam uma pesquisa científica proporcionando linhas de 

pensamento e provocando a contextualização, a comprovação e o confronto através de 

diálogos e discussões entre os autores e o objeto empírico em si. 

A coleta de dados se dá por várias maneiras: o questionário, a entrevista e o grupo de 

discussão são técnicas que contribuirão para responder as questões da pesquisa. Neste artigo, 

a amostragem de respondentes ao questionário, de entrevistados e de participantes do grupo 

de discussão foi definida sob critérios de representatividade e proporcionalidade. Assim, 

portanto, 20% da população/universo respondeu o questionário, 18 pessoas foram 

entrevistadas (duas de cada ano letivo) e do grupo de discussão participaram 9 pessoas. 

 

Questionário 

A Escola tem entre 3 e 5 turmas para cada ano do Ensino Fundamental e, portanto, 

selecionamos duas turmas de cada ano para representar tal nível de formação. As turmas são 

compostas, em média, por 30 alunos. O questionário foi aplicado somente aos alunos dos 4os, 

5os, 8os e 9os anos da Escola de maneira que pudéssemos averiguar se a cultura de 

Sustentabilidade está disseminada entre os alunos que estão séries/anos finais do Ensino 

Fundamental I e II e que, portanto, podem e/ou devem se mudar de Escola em breve. Ou seja, 

queremos verificar se os alunos que sairão da Escola levarão consigo, em seus discursos e em 

suas práticas, os princípios da Sustentabilidade e da preservação ambiental. 

O questionário é composto por 27 perguntas fechadas e 6 abertas. As fechadas 

oferecem dois formatos de resposta: a primeira é basicamente uma auto avaliação dos alunos 

sobre questões relacionadas à Sustentabilidade e à Educomunicação apresentando as opções 

“ALTO, MÉDIO ou BAIXO” como possíveis respostas ao seu nível de conhecimento sobre 

as temáticas apresentadas e a segunda é também uma auto avaliação sobre questões 

comportamentais relacionadas às práticas ambientais e apresentam as opções “SEMPRE, ÀS 

VEZES ou NUNCA” como possíveis respostas à periodicidade/ frequência com que os alunos 

desenvolvem práticas ambientais, sobretudo, em suas casas. 

As perguntas do questionário foram direcionadas para nos permitir diagnosticar o 

discurso dos alunos sobre as questões ambientais. Desse modo, traçamos um panorama 

confrontando, posteriormente, este discurso com as práticas ambientais cujas quais 

observamos. As respostas colhidas pelo questionário são analisadas e categorizadas, 

apresentando-as em gráficos que facilitam a compreensão dos dados/resultados do artigo. 
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Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com alunos que participam dos Projetos/Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental da Instituição e que, portanto, podem contribuir com o 

desenvolvimento da pesquisa compartilhando suas experiências, aprendizados e dificuldades. 

Nos baseamos em roteiro pré-estabelecido, prático e flexível que permite a interação, promove 

diálogo e provoca o embate entre entrevistados, engajados com/pela causa Educomunicativa.  

 

Grupo de Discussão 

Para esta técnica reunimos 9 pessoas, entre elas, professores, alunos e ex-alunos 

envolvidos com os Projetos e Oficinas de Educomunicação e Sustentabilidade da Escola. Foi 

realizado depois de aplicados os questionários e feitas as entrevistas para que a técnica fosse a 

oportunidade de esclarecimentos que outras técnicas não tenham proporcionado. 

Durante o Grupo de Discussão, as falas foram registradas por meio de gravador de 

áudio e, a posteriori, as falas foram transcritas de maneira que pudessem ser usadas na análise 

interpretativa da pesquisa. As transcrições de trechos das falas dos participantes do Grupo de 

Discussão aparecem apenas uma vez (já nas considerações) com as iniciais do interlocutor. No 

entanto, as falas foram importantes para a compreensão dos fenômenos. 

 

Ponderações Metodológicas 

O artigo se baseou em Lopes (2014) que propõe um Modelo Metodológico para 

Pesquisa em Comunicação. Todo material colhido pelas técnicas de coleta é tão extenso, 

volumoso e substancial que não utilizaremos sequer 20%. No entanto, todo dado que for 

usado representa, proporcionalmente, a completude dos dados colhidos. Não vamos, por 

exemplo, explorar todas as 27 perguntas do questionário porque neste artigo não há espaço 

para tal, porém, invariavelmente as respostas se direcionam para a comprovação do(s) 

mesmo(s) fenômenos(s) que se comprovaram pelas outras técnicas. 

As entrevistas comprovaram qualitativamente os mesmos fenômenos que o 

questionário expôs quantitativamente. Percebamos que embora o universo seja o mesmo, as 

pessoas entrevistadas não são as mesmas que responderam ao questionário, haja vista que 

nesta técnica todos(as) os(as) anos(séries) foram representados e já no questionário apenas os 

alunos dos 4os, 5os, 8os e 9os responderam. Então, identificaram-se fenômenos iguais com 

diferentes técnicas de coleta e distintos representantes deste mesmo universo. Em linha 

cronológica, primeiramente aplicamos o questionário, depois realizamos as entrevistas e, por 

fim, promovemos o grupo de discussão. Tal prática qualificou a pesquisa. 
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No exercício de confrontar discurso e prática elucidamos que os discursos foram 

colhidos através dessas técnicas de coleta e, de certo modo, as práticas também. Porém, não 

podíamos confiar cegamente que respostas teóricas às técnicas de coleta efetivamente 

representassem as práticas dos alunos e, portanto, se fez necessário um processo de 

observação dos alunos e de suas práticas tanto na Escola quanto nas casas de alguns, 

visitando-os eventualmente. Tornou-se um processo de investigação de modo que se pudesse 

“flagrar” práticas ambientalmente corretas ou não. Foi um complexo trabalho de confronto de 

discursos e práticas com a permissão dos envolvidos e de seus responsáveis. 

 

A análise descritiva e interpretativa 

Até agora, nos referimos inúmeras várias vezes aos chamados Projetos e Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental. Aqui, os entendemos como equivalentes embora 

reconheçamos que, de maneira geral, Oficinas estão subordinadas a um Projeto. No caso da 

Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são todos Projetos ou Oficinas ligados(as) 

ao Meio-Ambiente, à Ecologia e à Sustentabilidade, dinamizados na perspectiva da 

Educomunicação tal qual estabelece o novo Projeto Político Pedagógico da Instituição. Hoje, 

a Escola desenvolve cinco Projetos ou Oficinas de Educomunicação Socioambiental: 

• Blog “Ada: um lugar para se encantar” 
• Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a governança do território 
• Jornal “A Notícia” 
• Rádio “Educativa” 
• Teatro “Encant’ Ada” 
 

Na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, todas as ações de Educação 

Ambiental são desenvolvidas por meio da Educomunicação Socioambiental promovendo 

conscientização/compromisso através de produtos Educomunicativos como, por exemplo, as 

publicações do blog, o jornal escolar, os programetes de rádio, as peças de teatro, etc. Na fase 

de observação, - depois de aplicados o questionário, feitas as entrevistas e realizado o grupo 

de discussão - verificamos que esses produtos são elaborados pelos próprios alunos (mediados 

por professores/educomunicadores) que os elaboram/produzem na perspectiva 

Educomunicativa do diálogo, da interatividade e da participação democrática aprendendo 

sobre questões ambientais e se conscientizando da importância de práticas ambientalmente 

corretas, no dia a dia, em suas casas, escolas, etc. 

A intimidade com as temáticas ambientais, ecológicas e sustentáveis existe desde a 

fundação da Escola, por meio de sua fundadora e patronesse Ada Sant’Anna da Silveira que, à 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 210 

época criou o “Clube Agrícola” para cuidar da horta. Aliás, atualmente a horta da Escola é 

uma das melhores entre as escolas joinvilenses contribuindo para a produção na merenda da 

própria Escola. Ada criou também o jornal “O Labor” para divulgar as atividades da Escola, 

escrito pelos alunos e reproduzido, à mão, pela irmã da fundadora.  

O “Clube Agrícola” e “O Labor”, respectivos representantes da Sustentabilidade e da 

Educomunicação, nos permite afirmar que, embora esses termos sejam recentes e sequer 

existissem à época, as práticas sustentáveis e Educomunicativas são questões culturais da 

Escola que, desde sua fundação, adotou-as como princípio e como filosofia. Assim, a 

sensibilidade e a disposição da comunidade escolar, dos professores e dos alunos para as 

práticas sustentáveis e Educomunicativas vem sendo construída há muito tempo. 

O artigo trabalha com o conceito de “ambientalmente correto” considerando sua 

imediata relação com o conceito de “práticas sustentáveis”. Assim, o indivíduo com 

consciência ambiental é aquele que tem atitudes de Sustentabilidade: preserva os recursos 

naturais como a água e as árvores, evita o consumo excessivo de energia, realiza a coleta 

seletiva do lixo, separa os materiais recicláveis, recolhe o óleo de cozinha, entre outras 

atitudes importantes para a preservação das condições de vida no planeta. O conceito de 

“consciência ambiental” está diretamente ligado ao conceito de “práticas sustentáveis”. Neste 

artigo categorizamos os alunos como “ambientalmente conscientes” quando se comportam tal 

qual estabelece o “Manual de Boas Práticas Sustentáveis para as Escolas”.  
 
 

Entende-se por Educomunicação Socioambiental a utilização de práticas 
comunicativas comprometidas com a ética da sustentabilidade na formação 
cidadã, visando à participação, articulação entre gerações, setores e saberes, 
integração comunitária, reconhecimento de direitos e democratização dos 
meios de comunicação com o acesso de todos. (PEEA-TO, 2009, Art.21) 
 
 

Então, o conceito de Sustentabilidade não está relacionado tão somente à noção de 

preservação dos recursos naturais senão também à ideia de que é sustentável o Projeto 

viável/saudável em n aspectos. Neste sentido, concebamos o conceito Sustentabilidade 

dissociando-o do reducionismo à preservação dos recursos naturais e o compreendamos como 

um todo complexo que consiste na noção de que é sustentável o ecologicamente correto, 

economicamente viável, socialmente justo e/ou culturalmente diversificado, etc. 

O principal Projeto da Escola é o “Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a 

governança do território” que se baseou na promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) cujo objetivo é promover a conscientização de que os resíduos sólidos 

constituem-se como um problema de todos. Conscientizar-se em nossas práticas cotidianas é 
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um meio de efetivação da cidadania consciente. Constitui-se oportunidade ao cidadão de se 

apropriar dos compromissos planetários como sua responsabilidade na construção de 

sociedades sustentáveis e ecologicamente corretas. 

 A seguir, apresentamos por meio de gráficos, dados que indicam a relação dos alunos 

da Escola com os resíduos sólidos. Os gráficos revelam os números colhidos por questionário 

aplicado para cerca de 320 alunos dos Anos Iniciais e Anos Finais. Os gráficos apresentam 

números percentuais por entendermos que seja melhor para compreensão do leitor.   

Os dados numéricos dos gráficos são indicativos que nos permitem conhecer as 

“práticas ambientais” dos alunos a partir de seus próprios discursos e também entender seus 

hábitos e atitudes quanto ao lixo e aos resíduos sólidos como um todo averiguando, 

consequentemente, se os Projetos provocam comportamentos “ambientalmente corretos”. 

 
 Gráfico 1 - Anos Iniciais: a produção de lixo e os resíduos sólidos 

 
 
 

Gráfico 2 - Anos Finais: a produção de lixo e os resíduos sólidos 
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Podemos perceber que o incentivo à separação do lixo entre orgânico e reciclável é 

uma prática comum entre os alunos da Escola, haja vista que mais de 50% dos estudantes 

responderam que “SEMPRE” costumam estimular a distribuição seletiva do lixo em suas 

casas. Essa pergunta – a primeira – foi a única em que a resposta “SEMPRE” superou as 

respostas “ÀS VEZES” e “NUNCA”, tanto entre os alunos dos Anos Iniciais quanto entre os 

alunos dos Anos Finais. Portanto, a discussão promovida pelo Projeto sobre a importância da 

coleta seletiva do lixo no âmbito da temática dos resíduos sólidos parece ter sido eficiente e 

aponta para uma prática consciente e “ambientalmente correta” por parte dos alunos. No 

processo de observação, por meio de visita às casas dos mesmos, foi possível perceber 

sincronia entre discurso e prática. Eles geralmente separam os lixos. 

 Nas outras perguntas, entre os alunos de Anos Iniciais, em três das quatro 

questões a opção “SEMPRE” apareceu mais que as outras. Já entre os alunos dos Anos Finais 

em nenhuma das outras perguntas, o “SEMPRE” apareceu mais vezes que as outras opções. 

E, ademais, as opções “ÀS VEZES” e “NUNCA” aparecem com bastante frequência com 

índices percentuais relativamente altos. Há, portanto, uma distinção entre as práticas dos 

alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II reconhecidas por eles próprios. 

A seguir, os gráficos representam uma auto avaliação, realizada pelos próprios alunos, 

sobre o nível de conhecimento que eles têm sobre as questões da coleta seletiva do lixo e dos 

resíduos sólidos. Podemos notar que os números comprovam as constatações e que antes de 

adotar práticas sustentáveis é preciso conhecê-las. Eis o legado do Projeto: foi pelos produtos 

Educomunicativos que os alunos se informaram e se conscientizaram. Aliás, previsto no novo 

PPP, deste Projeto participaram apenas alunos dos Anos Iniciais. 

 
 

Gráfico 3 - Anos Iniciais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos 
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Gráfico 4 - Anos Finais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos 
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Gráfico 5 - Anos Iniciais em tons esverdeados e Anos Finais em tons azulados: as práticas  

cotidianas e ambientais 
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preservação e proteção dos recursos naturais do nosso planeta, como por exemplo, da água, da 

biodiversidade e da natureza - da sua fauna e da sua flora. 

Os resultados apontaram para resultados significativamente distintos entre o Ensino 

Fundamental I e II. Os alunos que hoje frequentam o 1º ao 5º ano ingressaram na Escola 

quando o novo PPP já estava em pleno exercício. Mesmo que historicamente e culturalmente 

a Escola tenha uma íntima relação com as questões ambientais foi apenas pelo novo Projeto, 

ancorado fundamentalmente na Educomunicação, que a prática se tornou “oficial”. Para nós, 

esses resultados são reflexos da implantação deste novo PPP. 

No campo da análise de discursos observamos que, embora não tão autênticos e 

formados por recortes de outros discursos “ambientalmente corretos”, eles representam na 

integralidade a formação de uma consciência e um pensamento crítico e ideológico dos alunos 

e estão integrados à práticas sustentáveis. O discurso de preservação dos recursos naturais do 

planeta é predominante e hegemônico na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, 

porém, não são discursos em vão, preocupados apenas em parecer “politicamente corretos”, 

mas representam o real pensamento dos alunos sobre as suas responsabilidades ambientais 

como cidadãos e dialogam com suas práticas e seu compromisso com a preservação do 

planeta. Tudo isso se aplica aos alunos do Ensino Fundamental I. Pela pesquisa, não podemos 

afirmar o mesmo no caso dos alunos do Ensino Fundamental II. Aliás, tal constatação tornou-

se possível por este processo de observação. 

A pesquisa apontou, por estudo teórico-histórico, para a existência de elementos que 

sustentam, através das Oficinas de Educomunicação Socioambiental, a relação da 

Educomunicação e Sustentabilidade na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira 

que estimulam discursos/práticas ambientalmente corretas. Trajber (2005) almeja: 

 

[...] uma sociedade brasileira educada e educomunicando ambientalmente 
para a sustentabilidade, promovendo mudanças que permeiem o cotidiano de 
todas as pessoas. A educação ambiental precisa saber se expressar em 
múltiplas linguagens, para além da fala e da escrita, experimentando as 
linguagens da imagem, do som e do movimento em suas integrações com o 
uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, principalmente 
a Internet. (TRAJBER, 2005, p.152-153) 
 

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal 

Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira funcionam muito bem e apresentam resultados bastante 

satisfatórios, pois a dinâmica Educomunicativa é oportunidade de desenvolver habilidades e 

competências, estimulando o protagonismo juvenil, a prática do diálogo, a ampliação da 

capacidade de expressão comunicativa e a apropriação dos múltiplos recursos midiáticos. 
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Nesta perspectiva, os aprendizados são significativos, pois os alunos reconhecem 

conceitos e compreendem teorias de assuntos relacionados à Sustentabilidade por meio dos 

Projetos e das Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola. Isto, noutra instância, 

provoca a conscientização, a responsabilidade e o compromisso que estimula a prática 

consciente “ambientalmente correta”. A frase da professora APS é conclusiva: “Não fosse a 

Educomunicação, o processo de Educação Ambiental realizada por nossa Escola não seria tão 

efetiva como é. É pela Educomunicação que qualificamos o Ensino”.  

Definitivamente, tanto no processo quanto nos resultados, os Projetos e as Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são 

muito eficientes e não por acaso uma referência para toda a cidade. Tal experiência é 

possivelmente replicável à outras escolas. Cases assim merecem reprodução. 
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TODO BEBÊ É UM BEBÊ JOHNSON'S: análise de discurso do blog 
Lagarta Vira Pupa sobre a campanha 

 
Daniela Priscila de Oliveira VERONEZI1; Suely Henrique de Aquino GOMES2 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 
 
 

Resumo 
Este trabalho analisa o discurso do blog “Lagarta Vira Pupa” sobre a campanha “Todo bebê é um bebê 
Johnson’s”, veiculada na mídia em homenagem ao Dia das Mães de 2017. O Bebê Johnson’s 
apresentado é uma criança com Síndrome de Down. Para trilhar o caminho deste estudo, é importante 
compreender o contexto social e legislativo, referente à deficiência, em que a campanha foi concebida 
pela Johnson & Johnson. Sob o ponto de vista teórico, extrai-se de Foucault (2008) o conceito de 
dispositivo, que é constituído por elementos heterogêneos categorizados como ditos (discursos, leis, 
regulamentos e enunciados científicos) e não ditos (organizações arquitetônicas, instituições, 
proposições filosóficas, morais e filantrópicas). Analisar o discurso da mídia a partir das mudanças 
legislativas é o que objetiva este estudo, que se concretizará a partir da noção de dispositivo. Deleuze 
(2017), ao analisar o dispositivo de Foucault, afirma que o filósofo pensava em linhas em movimento. 
Essas linhas, em determinados momentos, podem sofrer fissuras e conduzirem a sociedade a novas 
subjetividades. O dispositivo se configura em redes que colocam em simetria sujeitos, leis, discursos, 
entre outros. Essa concepção se materializa ao passo que cada sujeito que se confronta com os 
componentes de subjetivação, que circulam na sociedade, também os emite. A subjetividade é 
suscetível a mudanças, por meio de diversos componentes que perpassam o nosso cotidiano. O método 
utilizado para o escrutínio dos dados é a análise de discurso, conforme abordagem de Orlandi (2007). 
Da teoria à prática, como resultado da análise notou-se que mudanças ocorreram ao longo do tempo, 
que tensionamentos puderam ser sentidos, embora ainda se tenha muito a progredir.  
 
Palavras-chave: Mídia. Deficiência. Dispositivo. Subjetividade.  
   
 
1 Introdução 

Motivado pelo cenário internacional, o Brasil intensificou os esforços pela garantia 

dos direitos das pessoas com deficiência a partir da segunda metade do século XX. Como 

destaque das conquistas mundiais que impulsionaram esse movimento, encontra-se a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 na Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que protagonizou um amplo e profundo debate sobre 

os direitos iguais e inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

O caminho trilhado repercutiu na Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, e fez emergir a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

                                                
1 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: danielaveronezi@gmail.com. 
2 Doutora em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Professora do Mestrado em 
Comunicação da UFG. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com. 
 



XI Seminário de Mídia e Cidadania – IX Seminário de Mídia e Cultura 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM 

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

 219 

e seu Protocolo Facultativo, aprovados pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, e assinados 

em Nova York, em 2007, por diversos países, entre eles o Brasil. Posteriormente, essa 

Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda 

constitucional. Como resultado dessas conquistas, em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Essas transformações legislativas estão, gradativamente, reverberando na mídia, nas 

instituições, nas empresas e na sociedade, de um modo geral. Aos poucos, as pessoas com 

deficiência, que constituem 23,9% da população brasileira, segundo dados do Censo 

Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

estão ocupando espaços que sempre lhe foram de direito.  

Com base no contexto apresentado, uma inquietação norteia este estudo, que faz parte 

dos resultados parciais obtidos com a pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, em nível de Mestrado, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG): Como o sujeito com deficiência é construído no blog 

“Lagarta Vira Pupa” a partir da veiculação da propaganda “Todo bebê é um bebê Johnson’s”? 

Analisar os discursos do blog, a partir de uma veiculação massiva, coaduna com o 

pensamento de Lévy (1999, p. 128): 

 
Se a internet constitui o grande oceano do novo planeta informacional, é 
preciso não esquecer os muitos rios que a alimentam: redes independentes de 
empresas, de associações, de universidades, sem esquecer as mídias clássicas 
(bibliotecas, museus, jornais, televisão etc.). É exatamente o conjunto dessa 
‘rede hidrográfica’, até o menor dos BBS3, que constitui o ciberespaço4, e 
não somente a internet.    
 

Para realizar a análise de discurso (AD) é importante refletir sobre os conceitos 

apresentados por Orlandi (2007) ao defender que a AD não se restringe à simples 

interpretação de textos. Todo o seu esforço volta-se para apreensão da produção de sentido de 

objetos simbólicos. Os seus mecanismos, “como parte dos processos de significação”, 

permitem compreender como esses objetos são impregnados de “significância para e por 

                                                
3 “BBS – Bulletin Board System. Não tem uma tradução em português, mas, ao pé da letra, seria ‘sistemas de 
quadros de mensagem’. São sistemas onde um computador central, equipado com diversos modems, serve como 
base para troca de informações entre os usuários que acessarem o BBS a partir de seus computadores pessoais, 
usando modems e linhas telefônicas. Mal comparando, um BBS seria um híbrido dos atuais sistemas de correio 
eletrônico e newsletters, com algumas funcionalidades adicionais” (LÉVY, 1999, p. 261).   
4 “Eu defino ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí 
incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações 
provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização” (LÉVY, 1999, p. 95).    
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sujeitos” (ORLANDI, 2007, p. 26). Com essa investigação científica, busca-se contribuir com 

os estudos da comunicação com ênfase na cultura da diversidade, ao colocar no centro da 

problematização os sujeitos com deficiência. 

 

2 Sujeitos com Deficiência em Contextos Históricos 

A noção de igualdade e justiça social circunda os conceitos de inclusão e, por 

consequência, de exclusão. Tanto um quanto o outro estão permeados por estratégias de poder 

que definem os grupos que participam dessa relação. Nessa perspectiva, há políticas públicas, 

normas nacionais e internacionais, campanhas, documentos, entre outros elementos, que 

mapeiam os grupos desprestigiados pelos sistemas político, econômico e social e, a partir 

dessa análise, buscam maneiras de incluí-los.  

 
A inclusão e a exclusão podem ser entendidas a partir de diferentes campos 
conceituais; no entanto, não podem ser entendidas fora do exercício de 
poder. Ao tratar do poder, entendo-o, a partir de Foucault, como uma ação 
produtiva sobre outras ações - não como uma propriedade, uma sanção 
negativa, mas como uma estratégia das redes de relações sempre tensas, 
sempre em atividade (LUNARDI, 2017, p. 3). 
 

Segundo Foucault (2001) as diferenças entre os corpos dos sujeitos, sejam 

conceituadas ou não como deficiência, são expressões da diversidade humana. No entanto, os 

corpos com diferenças marcantes sempre despertaram, em diferentes sociedades, curiosidade, 

indiferença ou espanto. Com isso, apresentam-se, com base em Piovesan (2013), as 

concepções acerca dos sujeitos com deficiência em quatro fases: 

a) intolerância: a deficiência representa a impureza e o castigo divino; 

b) invisibilidade: tanto a deficiência relativa quanto a absoluta é tida como algo 

natural; 

c) assistencialismo: sustentado nos conceitos médicos e biológicos de que a 

deficiência é uma doença e, como tal, deve ser curada, sendo o foco centrado no 

indivíduo, portador da enfermidade; 

d) inclusão: trata da relação entre a pessoa com deficiência e o meio no qual ela está 

inserida, bem como da necessidade de eliminar as barreiras culturais, físicas ou sociais 

existentes na sociedade que impossibilitem o pleno exercício dos direitos humanos.   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos “consolida a afirmação de uma ética 

universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos 

Estados” (PIOVESAN, 2013, p. 209). Os movimentos em prol da igualdade ganharam força 
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na década de 70 e se intensificaram, ainda mais, nos anos 80. Em 1981, a ONU reconheceu a 

responsabilidade dos governos em tratar com igualdade as pessoas com deficiência e esse 

reconhecimento se materializou na promulgação do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes, que é considerado um marco no tratamento do tema pelos organizamos 

internacionais. No Brasil, essas conquistas reverberaram no processo de redemocratização do 

país e foram incorporadas ao texto da Constituição Federal. 
 

Em 1986, já estava pronto o anteprojeto da Constituição. Se você comparar o 
anteprojeto com a Constituição de 1988, vai ver a grande diferença, o quanto 
nós conseguimos interferir. O anteprojeto era muito fraco, com aquela visão 
antiga, paternalista, sobre pessoas com deficiência. Ali realmente nós 
crescemos. (SASSAKI, 2009, citado por LANNA JÚNIOR, 2010, p. 69). 
 

Com isso, os “invisíveis” se fortaleceram e, aos poucos, trilharam um caminho, que 

culminou na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, que se configura como o único tratado internacional de direitos 

humanos aprovado com status de emenda constitucional no Brasil, com sua promulgação 

efetivada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Como consequência, foi concebido 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Os sujeitos com deficiência já foram tratados como “inválidos”, “incapazes”, 

“aleijados”, “defeituosos”. Após se organizarem em movimentos sociais, influenciados por 

perspectivas internacionais, passaram a ser designados “pessoas deficientes”, “pessoas 

portadoras de deficiência”, como aparece no texto constitucional. A expressão “pessoa com 

deficiência”, pautada pelo modelo social, foi consagrada pela Convenção da ONU. Segundo a 

Escola de Gente (2004), o modelo médico considera que a deficiência deve ser combatida 

com tratamentos na área da saúde. Já o modelo social defende que a maior parte dos 

problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência está na forma como a sociedade lida 

com o tema.  
 

O modelo social é a abordagem que surgiu, nos anos 1960, no Reino Unido, 
e provocou reviravolta nos modelos tradicionais de compreensão da 
deficiência ao retirar do indivíduo a origem da desigualdade, experimentada 
pelos deficientes, e devolvê-la à sociedade. É uma corrente teórica e política 
que se contrapõe ao modelo médico dominante (BAMPI; GUILHEM; 
ALVES, 2010, p. 6). 
 

Em contraposição à expressão “pessoa portadora”, típica do modelo médico, “pessoa 

com deficiência” humaniza a denominação. É também uma tentativa de diminuir o estigma 

causado pela deficiência. É nesse contexto de inclusão social e de tratamento igualitário dos 
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sujeitos com deficiência que foi concebida a campanha “Todo bebê é um bebê Johnson’s”. A 

empresa Johnson & Johnson rompeu as barreiras do preconceito e foi além, por exemplo, da 

criação de uma propaganda para o Dia Internacional da Síndrome de Down. A empresa 

reconfigurou e ressignificou a marca da Johnson’s Baby, colocando um bebê com Síndrome 

de Down no centro de uma homenagem às mães, veiculada na mídia.  

 

3 Dispositivo 

A relação entre a sociedade e os meios de comunicação tem raízes históricas, sendo a 

comunicação considerada um agente de aceleração da dinâmica cultural e dos processos de 

mudança. A mídia funciona como mola propulsora do convívio social, que se materializa 

tanto em escala local quanto global. Os meios de comunicação, sejam eles online ou offline, 

possuem um amplo poder de dar visibilidade a temas de interesse, na medida em que são 

capazes de abrir espaço para a deliberação pública, para a exposição de assuntos controversos 

e para diferentes interpretações sobre os fatos, aumentando a possibilidade de acesso ao 

debate social.  

A sociedade, de um modo amplo, e as pessoas com deficiência, como um recorte mais 

específico deste trabalho, assim como as empresas, as instituições e os meios de comunicação, 

estão passando por processos de mudança. A população ganhou espaço na mídia, 

principalmente online, na defesa dos seus interesses e a mídia tradicional passou a incorporar, 

pouco a pouco, discursos antes negligenciados. Em outras palavras, transformam-se a 

sociedade, as leis, as empresas, as mídias, ou seja, os dispositivos, que se adaptam e moldam-

se às novas enunciações. Para Foucault (2008, p. 244), o dispositivo é:  

  
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 
elementos (FOUCAULT, 2008, p. 244). 
 

O dispositivo se configura em redes que colocam em simetria sujeitos, leis, discursos, 

instituições, entre outros elementos, em determinado momento histórico, e que estão 

profundamente relacionadas ao poder e à produção de saber. Essa concepção se materializa ao 

passo que cada sujeito que se confronta com os componentes de subjetivação, que circulam na 

sociedade, também os emite. Com isso, esses componentes ganham importância social e se 

atualizam na vida de cada pessoa.  
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 A subjetividade é suscetível a mudanças, por meio de diversos elementos que 

perpassam o nosso cotidiano. 

 
[...] no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas 
homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a linguagem, 
etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em 
desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. 
Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de direção – e 
pode ser bifurcada, em forma de forquilha – está submetida a derivações. Os 
objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os 
sujeitos numa determinada posição, são como que vetores ou tensores. Por 
isso, as três grandes instâncias que Foucault vai sucessivamente distinguir, 
Saber, Poder e Subjetividade, não possuem contornos definidos de uma vez 
por todas; são antes cadeias de variáveis que se destacam uma das outras 
(DELEUZE, 2017, p. 1). 
 

Deleuze (2017) afirma que Foucault, ao tratar do dispositivo, considerava que ainda 

que existam linhas de sedimentação, também existem linhas flexíveis, maleáveis, que ora se 

aproximam, ora se afastam e, em determinados momentos, podem sofrer fissuras, fraturas. 

Essa dinâmica das linhas reconfigura os saberes, os poderes, as subjetividades, os sujeitos, os 

discursos e as verdades. Em outras palavras, o dispositivo é uma noção que pretende abarcar, 

em sua definição, as múltiplas relações de poder e de seu exercício nos diversos domínios da 

realidade social. Ainda que o conceito de dispositivo não tenha sido explorado por Foucault, o 

seu entendimento é decisivo para a percepção das dinâmicas da sociedade contemporânea.  

Segundo Agamben (2009, p. 29) “o dispositivo tem sempre uma função estratégica 

concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder. Como tal, resulta do cruzamento de 

relações de poder e de saber”. Vale destacar que esse conceito surgiu na obra de Foucault na 

passagem da arqueologia do saber para a genealogia do poder, motivado por um propósito 

teórico e epistemológico.  

 
Na verdade, a noção de dispositivo substitui pouco a pouco aquela de 
episteme, empregada por Foucault, de um modo absolutamente particular, 
em As palavras e as coisas e até o final dos anos 60. Com efeito, a episteme 
é um dispositivo especificamente discursivo, enquanto o "dispositivo", no 
sentido que Foucault explorará dez anos mais tarde, contém igualmente 
instituições e práticas, isto é, "todo o social não discursivo" (REVEL, 2005, 
p. 40). 

 
Foucault (2014) ao conceber a arqueologia do saber, estava interessado em 

determinadas práticas discursivas de certos campos do saber que produziam as subjetividades 

e certas construções do sujeito. O dispositivo é um conceito que Foucault (2008) elabora na 

genealogia do poder e que transcende as práticas discursivas, ou seja, aquilo que os homens 
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dizem e representam por meio da linguagem, abrangendo, também, aquilo que os homens 

fazem. Desse modo, o desvendamento do sujeito moderno e dos ditos e não ditos que o 

constitui, ao longo da história, é uma característica fundamental em suas obras.  

 

4 Campanha “Todo bebê é um bebê Johnson’s” 

 
Como retórica do consumo, o discurso publicitário vai amalgamar as 
representações sociais imersas no espírito de seu tempo, nos sistemas 
socioculturais e econômicos dos quais é derivado. Seus processos de 
mediação envolvem a tradução da racionalidade produtiva e corporativa para 
o campo sensível das afetações dos sujeitos. Dessa forma, temos acesso pela 
linguagem publicitária aos significados atribuídos às práticas e aos objetivos 
humanos, às imagens e aos imaginários associados ao consumo, às conexões 
entre corporações, marcas e mercadorias; esses significados são atribuídos 
de acordo com o período histórico e com a cultura em que esses elementos 
se inserem (CASAQUI, 2017, p. 89). 

 

A campanha do Bebê Johnson’s em homenagem ao Dia das Mães surgiu como uma 

estratégia de comunicação da empresa para reconfigurar e ressignificar o símbolo da marca 

Johnson’s Baby, com a conotação de que todo bebê é um bebê Johnson’s, independentemente de 

sua condição física ou intelectual. Essa estratégia da Johnson & Johnson ganhou destaque 

tanto na mídia online quanto offline, pois diversos veículos de comunicação e também 

pessoas, individualmente, passaram a se manifestar acerca da campanha, produzida pela 

agência DM9DDB. 

O bebê escolhido é uma criança com Síndrome de Down. A propaganda tem duração 

de um minuto e inicia mostrando o bebê em partes: primeiro os olhos, depois os pés, as mãos, 

as pernas e a barriga. Em todos os gestos, a delicadeza dos movimentos mostra a sutileza e 

suavidade da propaganda ao apresentar o novo bebê. Apenas quando a propaganda completa 

37 segundos é que a câmera foca o rosto e nota-se que se trata de uma criança com Síndrome 

de Down. Essa campanha foi concebida pela mesma agência que desenvolveu, em 1998, a 

propaganda “Carlinhos”, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down.    

A propaganda da Johnson & Johnson gerou uma grande comoção nas pessoas, pois 

apesar de muito se falar em inclusão, poucas empresas, de fato, tomam iniciativas como essa. 

Além disso, podem ser elencadas pelo menos mais duas percepções a respeito dessa 

campanha: trata-se do símbolo da marca Johnson’s Baby e não de uma criança com 

deficiência agregada a um comercial de televisão e também essa propaganda não foi realizada 

no dia em que se homenageiam os sujeitos com Síndrome de Down ou com outras 

deficiências, ou seja, uma data previamente estabelecida para demarcar a luta por igualdade, 
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mas o Dia das Mães, um momento em que a homenagem realmente representou o desejo de 

uma marca em se reinventar e em se ressignificar.   

Como mencionado anteriormente, os dispositivos teorizados por Foucault (2008), 

Deleuze (2017) e Agamben (2009) são concebidos em redes que ligam instituições, discursos, 

leis, enunciados, entre diversos outros elementos, em um certo momento histórico, pois as 

linhas que unem essas redes são flexíveis, voláteis e se modificam, transformam-se ao longo 

do tempo. Essas linhas ora se aproximam e ora se afastam e, nesse tensionamento, podem 

sofrer fissuras, fraturas e levar a sociedade a novas produções subjetivas.  

Assim, é possível observar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

movimentos sociais, o Ano Internacional de Pessoas Deficientes, a problematização da 

deficiência no âmbito acadêmico, a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como os discursos das empresas, das 

mídias, dos sujeitos, entre outros elementos, representam tensionamentos dessas linhas, que 

podem levar à constituição de novos dispositivos provenientes do que somos e fazemos em 

momentos históricos.  

 

5 Análise de Discurso: Blog “Lagarta Vira Pupa” 

O estudo desenvolvido neste artigo tem como base o método de AD proposto por 

Orlandi (2007), que propõe uma análise dos ditos e também dos não ditos, que devem ser 

trazidos para o âmbito da pesquisa se forem relevantes para os discursos analisados. 

 

5.1 Descrição  

Título: Por que o novo bebê Jonhson’s é um marco na publicidade? 

Veículo de Comunicação: blog “Lagarta Vira Pupa” 

Data da publicação: 9 de maio de 2017 

Autora: Andréa Werner Bonoli 

Descrição sobre a autora do blog (com palavras dela): “sou jornalista, escritora e tenho um 

filho lindo: o Theo, de 9 anos. Theo é grandão, esperto, inteligente, carinhoso, beijoqueiro... e 

autista. Em meio aos aprendizados desta caminhada cheia de desafios, resiliência, vitórias, e 

muito amor, procuro dar acolhimento e empoderamento às mães, em especial as que têm 

filhos com deficiências. Procuro contribuir para que a sociedade aceite e entenda a 

diversidade como algo positivo. Quer compreender melhor os benefícios de uma sociedade 

inclusiva? Venha comigo!” 
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Resumo: A autora do blog escreveu com base em suas percepções e sentimentos sobre a 

campanha “Todo bebê é um bebê Johnson’s”, lançada pela Johnson & Johnson. A empresa 

escolheu uma criança com Síndrome de Down como símbolo da marca Johnson’s Baby.  

 

5.2 Transcrição dos ditos e dos não ditos 

 
Tabela 1 - Descrição dos ditos e dos não ditos 

Parágrafo Ditos Não ditos 
 

 

 

1 

O mundo muda rapidamente. Algumas vezes 

para melhor, outras nem tanto. E, para falar a 

verdade, andou mudando mais rápido do eu 

imaginava em um sentido: a representatividade 

das chamadas “minorias” na mídia. Hoje, posso 

dizer que eu vivi para ver o primeiro bebê 

Johnson’s com Síndrome de Down! 

A condição de existência do discurso na 

mídia, seja produzido por ela ou por 

empresas que se expressem por meio dela, 

ancora-se na luta dos movimentos sociais em 

prol da inclusão das pessoas com deficiência 

na sociedade e nas conquistas legislativas 

desses sujeitos.  
 

 

 

 

 

2 

Há 2 anos, escrevi um texto aqui no blog que 

teve muita repercussão. O nome dele? 

“Parabéns para a mãe que a mídia não mostra”. 

Nele, um desabafo: nós, mães de crianças com 

deficiências, nos sentimos invisíveis em uma 

data tão comemorativa – e comercial – quanto o 

Dia das Mães. Parece que não consumimos. Não 

nos vemos representadas. Aquilo que brilha na 

TV não é para nós. E, muitas vezes, ao invés de 

nos emocionarmos com os comerciais feitos sob 

medida para a data, sentimos é rejeição.  

A inclusão é uma conquista gradual e a 

mídia não incorpora novos discursos de um 

modo instantâneo. Há um período de 

amadurecimento a partir de uma nova 

realidade sócio-histórica.   

 

 

 

 

 

 

 

3 

Quando ouvimos de um médico que nosso filho 

tem Síndrome de Down – ou qualquer outra 

condição que afete o desenvolvimento -, 

sentimos como se fôssemos separadas das 

outras mães. A partir daquele momento, não 

somos mais “mães”. Somos chamadas de “mães 

especiais”. Não vamos comemorar os marcos do 

desenvolvimento no tempo adequado, não 

vamos conversar sobre as mesmas questões com 

a professora da escola, não vamos simplesmente 

levar o filho ou filha para o balé ou o inglês. 

Aliás, reuniões de pais na escola, muitas vezes, 

viram tortura. É ali que, com frequência, fica 

A inclusão é uma conquista gradual. Não 

apenas a mídia, mas outras instituições, 

como as escolas, os espaços de convívio 

social não incorporam novos discursos de 

um modo instantâneo. Há um período de 

amadurecimento a partir de uma nova 

realidade sócio-histórica.   
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clara a divisão de “nós” e “eles”.   
 

 

 

 

4 

Somos alvo do tratamento com condescendência 

e das frases prontas: “você foi escolhida por 

Deus”, “você é especial”. Sim. Acredito que 

somos tão especiais que devemos consumir 

sabão em pó vindo de outra galáxia. Nossos 

filhos são tão angelicais que só tomam iogurte 

preparado pelas freiras no alto do Everest. Deve 

ser por isso que nunca nos vimos retratadas na 

mídia.     

A Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, incorporados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro com status de emenda 

constitucional, representam um marco 

legislativo para as pessoas com deficiência. 

Esse processo pode ser compreendido como 

um tensionamento das redes que unem as 

leis, os discursos, os sujeitos, como nos 

ensina Foucault (2008). Os discursos da 

mídia, assim como outros elementos do 

dispositivo, também podem sofrer fissuras, 

mas trata-se de um processo gradual, ao 

passo que envolvem mudanças culturais.    

 

 

5 

E somos excluídas só como consequência de 

algo muito pior: nossos filhos foram excluídos 

primeiro. Ouvi de uma pessoa, em algum 

momento da vida, que “ninguém quer ver 

criança com deficiência na propaganda”. Será 

que ainda é assim? 

 

 

 

 

 

6 

Nos anos 80, quando eu era criança, não convivi 

com nenhuma criança com Síndrome de Down, 

que era tão estigmatizada quanto o autismo. 

Essas “crianças especiais” – que, na época, eram 

chamadas de adjetivos péssimos – não 

frequentavam as escolas regulares. Não 

frequentavam os restaurantes. Não saíam nas 

ruas. A visão do determinado como 

“imperfeito” incomodava, tirava a paz de 

muitos. O diferente era visto como algo ruim ou 

até ameaçador.    

Os movimentos em prol da igualdade 

ganharam força na década de 70 e se 

intensificaram, ainda mais, nos anos 80. Em 

1981, foi instituído pela ONU o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, que é 

considerado um marco no tratamento do 

tema pelos organizamos internacionais. 

Apesar disso, essas transformações são 

gradativas e como envolvem quebra de 

paradigmas e mudança cultural, como já 

mencionado acima, surtem efeito no longo 

prazo.   

 

 
 

7 

Nossos filhos são desumanizados e 

pasteurizados. Todos são “anjos”. Todos viram 

“eles”. “Eles são tão carinhosos, né?!”. Quem 

nunca ouviu isso? 

 

 

 

8 

Mas eu não disse que o mundo muda rápido? A 

estrada da inclusão começou a ser pavimentada 

pelos pais das crianças com Síndrome de Down. 

Quem não se lembra deste comercial lindo do 

final dos anos 90? Ele foi criado para o Instituto 

MetaSocial, também pela DM9 (que fez o 

comercial da Johnson’s).   

A mobilização social pressionou o governo, 

as instituições e a sociedade, de um modo 

geral, em relação aos direitos iguais das 

pessoas com deficiência. O comercial ao 

qual a autora se refere é “Carlinhos”, de 

1998 (o link para o vídeo aparece nesta parte 

do texto). 
 

 

O movimento pela valorização da diversidade, 

pela representatividade cresceu muito nos 

Os movimentos sociais e as conquistas 

legislativas recentes estão mudando o 
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9 

últimos anos. Amparados por leis, como a que 

proíbe as escolas de recusarem a matrícula de 

crianças com deficiência, os pais têm feito um 

barulho considerável, que aumentou de alcance 

com o crescimento das redes sociais. E, mais 

recentemente ainda, adultos com Síndrome de 

Down, autismo e outras deficiências, têm falado 

por si tanto na TV quanto na internet.      

panorama da noção de deficiência. Esse 

cenário foi impulsionado pela comunicação 

todos-todos possibilitada pelas redes sociais. 

Um exemplo recente das pessoas com 

Síndrome de Down falando por si mesmas é 

a propaganda “Tudo começa pelo Respeito”, 

veiculada em março de 2017. 

 

 

 

10 

Novos tempos... publicidade antenada? Até 

ontem, eu achava que não. Até que abri o 

Facebook hoje cedo e dei de cara com a página 

de um grande jornal mostrando o novo bebê 

Johnson’s: o Lucca, lindo e sorridente. Um 

pouco mais tarde, veio o comercial. E foi aí que 

eu literalmente caí em lágrimas.   

Criação de uma campanha pela Johnson & 

Johnson convergente com os preceitos da 

Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo e do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência.  

 

 

 

 

11 

Lucca tem Síndrome de Down. Temos um bebê 

Johnson’s com Síndrome de Down! Temos um 

bebê “dos nossos” em um baita comercial de 

Dia das Mães de uma marca incrível! Nossos 

filhos estão representados nesse comercial! Nós, 

mães de crianças com deficiências, estamos 

representadas neste comercial! “Para nós e para 

todas as mães, todo bebê é um bebê Johnson’s”.  

As redes que tensionam os elementos do 

dispositivo de Foucault (2008) tiveram como 

ponto de partida a luta empreendida pelos 

movimentos sociais, que resultaram nas 

conquistas legislativas e estão passando a 

reverberar nas práticas discursivas da mídia, 

das empresas e alcançando a sociedade. O 

Brasil vive um momento de despertar para o 

direito de inclusão das pessoas com 

deficiência.  

 

12 

Muitas amigas choraram também. Muita gente 

emocionada, vendo os filhos saírem do limbo 

conveniente onde a sociedade os manteve por 

tanto tempo.  

 

13 

Nossos filhos existem! Nós existimos! 

Representatividade importa! 

A sociedade contemporânea, norteada pelo 

conceito todos-todos trazido pelas novas 

tecnologias da informação e da 

comunicação, passa a dar voz aos excluídos.   

 

14 

Para nós, esse foi um marco na publicidade. E 

aguardo, com ansiedade, todas as ondas que vão 

vir dessa pedra que foi atirada no meio do lago! 

A Johnson & Johnson buscou romper a 

barreira do preconceito com a campanha.    

 

 

15 

P.S: quer ver mais do Lucca? O Instagram dele 

é @lucca_encantado! 

Lucca, o protagonista da campanha, 

simbolizou a importância da propagação da 

igualdade e da inclusão. 
Fonte: estruturada a partir dos conceitos apresentados por Orlandi (2007). 
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5.3 Resultados 

A AD do blog “Lagarta Vira Pupa” demonstra que mudanças estão sendo sentidas nos 

discursos midiáticos e nos discursos empresariais, como é o caso da campanha da Johnson & 

Johnson, que norteou este estudo. Essas mudanças encontram-se em estágio inicial, pois ainda existem 

inúmeras barreiras a serem transpostas. A autora se mostrou surpresa com a campanha “Todo bebê 

é um bebê Johnson’s”, que representa uma quebra de paradigmas. “Para nós, esse foi um marco na 

publicidade. E aguardo, com ansiedade, todas as ondas que vão vir dessa pedra que foi atirada 

no meio do lago!” (BONOLI, 2017). 

Essa pedra, da qual trata Bonoli (2017), pode representar os tensionamentos em torno 

dos elementos do dispositivo de Foucault (2008), Deleuze (2017) e Agamben (2009). A 

sociedade contemporânea não é estanque, ela se movimenta. Ainda que existam linhas de 

sedimentação, também existem linhas de flexibilidade que possibilitam a constituição de 

novos dispositivos, que alteram as relações de saber e poder, em momentos da história, e 

levam às novas produções subjetivas.  

O que se pode notar, a partir do discurso do blog, é a teoria entrelaçada à prática. A  

rede que envolve os elementos do dispositivo perpassa os movimentos sociais, as mudanças 

legislativas, os discursos das empresas e dos meios de comunicação, online e offline, em prol 

da inclusão e da valorização da diversidade cultural. Para reforçar ainda mais o quanto a 

propaganda da Johnson & Johnson foi recebida com satisfação, emoção e alegria, apresenta-

se alguns comentários realizados no blog a partir da postagem.  

“Que lindo! Muito orgulho dessas mães maravilhosas. Mãe é mãe. O amor é sempre 

infinito e nossos filhos são perfeitos aos nossos olhos”. “Você colocou em palavras o que 

senti quando vi o comercial. Tenho a minha Sofia com Síndrome de Down. Ela está com 11 

anos e já passei por todos os sentimentos colocados em seu texto. Obrigada!”. “Lindo texto! 

Ainda me sinto emocionada com o comercial. Sou mãe do Miguel (SD5) e do João. Não me 

sinto especial por ser mãe de um filho com Síndrome de Down. Sou especial por ser mãe! Por 

poder amar meus filhos incondicionalmente. Nós sempre existimos, precisávamos apenas ser 

vistos!”. 

“Que coisa linda! Eu não vi o comercial ainda, mas já fiquei encantada! A escola que 

meu filho estuda trabalha bastante a inclusão e ele me contou que tem uma amiguinha que 

tem Síndrome de Down e até foram sentadinhos juntos no passeio escolar. Por causa da 

propagação do dia da conscientização da síndrome de Down e do autismo, meu filho que 

também é especial, pois tem altas habilidades, está cada dia mais acostumado com a ideia de 
                                                
5 Síndrome de Down. 
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que somos todos diferentes e isso não é o importante, o importante é o que carregamos aqui 

dentro. Que alegria! Acredito que as mães de crianças especiais ficarão todas emocionadas!”. 

Esses foram apenas alguns exemplos entre outros comentários que a postagem recebeu. Entre 

todos, apenas uma pessoa teceu uma crítica à Johnson & Johnson. 

“Eu achei bem lindo, porém eu acho que essa frase "todo bebê é um bebê Johnson’s" 

foi um reforço negativo. É ÓBVIOOOOO que todo bebê é Johnson!!!! Só agora e com o 

comercial chegaram a essa conclusão? Temos que tratar com mais naturalidade essas questões 

para não parecer que estamos forçando, ou seja, se tivessem feito a propaganda e não escrito 

nada, todos entenderiam nos seus corações que essa criança era o bebê Johnson’s da 

campanha. [...] Não tem essa de inclusão social, a sociedade é ÚNICA... O que precisa ter é 

generosidade, amor ao próximo, compaixão, respeito, tolerância e acabar de vez com o 

PRECONCEITO! Esse comentário foi respondido por outra seguidora “na teoria seu texto é 

ótimo, mas na prática não funciona. As pessoas precisam que se jogue na cara que nossos 

filhos são parte da sociedade sim e que são bebês Johnson’s sim”. 

Com base no exposto, é importante resgatar a questão problema que norteou este 

estudo: Como o sujeito com deficiência é construído no blog “Lagarta Vira Pupa” a partir da 

veiculação da propaganda “Todo bebê é um bebê Johnson’s”? A análise empreendida possibilita 

a verificação de que mudanças ocorreram ao longo do tempo, que tensionamentos puderam 

ser sentidos. De todo modo, ainda é necessário aprofundar-se nos estudos acerca do tema para 

verificar se essas ocorrências representam uma alteração do dispositivo ou uma mudança 

ainda superficial na experiência.    

 

6 Considerações 

Com esse estudo, não se pretende buscar respostas conclusivas, já que se trata de um 

campo em franco desenvolvimento e de um trabalho ainda em construção. O importante é 

refletir sobre o momento que a sociedade está vivenciando em relação à deficiência. Ao 

mesmo tempo em que ainda se notam diversas barreiras, como as comportamentais, as 

atitudinais, as comunicacionais e as de acessibilidade, também se percebem mudanças nas 

produções subjetivas. 

Sem a pretensão de ufanismo em relação às conquistas empreendidas, sabe-se que, na 

prática, as pessoas com deficiência ainda são vítimas de preconceitos e discriminações, que as 

cidades, em geral, não são acessíveis, que as escolas não estão adequadas para recebê-las, 

além de muitos outros problemas enfrentados no dia a dia. Conscientes da realidade, ainda 
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assim, considera-se um saldo positivo em relação às conquistas empreendidas ao longo da 

história.  

Sabe-se que o progresso exige um caminho de lutas e de conquistas graduais e é esse 

caminho que os sujeitos com deficiência estão buscando trilhar. Nesse contexto, é 

imprescindível que a sociedade, cada vez mais, assuma uma postura propositiva e busque, 

continuamente, intervir em prol da constituição de práticas cidadãs, estabelecendo novas 

produções subjetivas que fortaleçam os discursos contra-hegemônicos e ressignifiquem as 

construções sociais com respeito à diversidade. 
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Controvérsias na comunicação e saúde: biolutas entre médicos e pacientes 
bariátricas nas redes de biossociabilidade 

 
Deyvisson Pereira da COSTA6 

Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, Mato Grosso 
 

Resumo 
Na contemporaneidade o corpo consolidou-se como objeto de cuidados infindáveis com vistas a torná-
lo cada dia mais saudável e belo. Neste contexto, objetiva-se investigar as relações entre médicos e 
pacientes bariátricas, especificamente as relações de poder entre os sujeitos envolvidos neste processo 
terapêutico cirúrgico contra a obesidade. Adota-se o referencial teórico de Michel Foucault, o qual 
compreende o poder como uma situação estratégica complexa em uma sociedade determinada e 
reconhece a positividade do poder enquanto caráter produtivo de discursos, saberes e sujeitos. Assim, 
propõe-se observação sistemática de 12 narrativas de pacientes bariátricas presentes em blogs 
disponíveis na internet a fim de verificar as transformações nas relações históricas entre médicos e 
doentes envolvidos no cuidado com o corpo no contexto da implantação da Medicina 2.0 e, 
consequentemente, da emergência do paciente informado. A disponibilidade de informações e a 
possibilidade de interação entre doentes crônicos inauguradas pelas redes digitais alteraram 
profundamente o estatuto do “paciente”. Constata-se que as pacientes oscilam entre a adesão e a 
subversão do poder médico ao oferecerem testemunhos nas redes de biossociabilidades e 
demonstrarem o empoderamento dos doentes. As autoras/pacientes investem tão pessoal e 
profundamente na realização da cirurgia de tal forma que algumas sentem que se operam talvez mais 
do que foram operadas reiterando a responsabilização do sujeito sobre sim mesmo e sua condição 
sanitária.   
 
Palavras-chave:  Paciente informado; Cirurgia Bariátrica; Biossociabilidade; Saber-Poder Médico, 
Blogs 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa compreender o relacionamento mediado pelas informações 

disponíveis na rede mundial de computadores entre profissionais da saúde e pacientes. Busca-

se especificamente identificar e discutir algumas transformações nas relações de poder entre 

cirurgiões e pacientes bariátricas a partir da observação das interações entre as pacientes que 

narraram publicamente a experiência terapêutica cirúrgica com a finalidade de emagrecimento 

para saúde, beleza e bem-estar. 

 Diferentes grupos – médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, etc – são 

responsáveis por viabilizar e realizar o procedimento cirúrgico. Ao mesmo tempo, também é 

preciso reconhecer que os médicos detém proeminência neste processo terapêutico uma vez 

                                                
6 Doutorado em Comunicação Social (UFMG), Professor Comunicação Social, habilitação Jornalismo (Campus Universitário 
do Araguaia/UFMT), deyvissoncosta@yahoo.com.br 
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que sem as autorizações e os laudos expedidos exclusivamente pelos especialistas a cirurgia 

não pode acontecer. 

 Atualmente, o processo informativo sobre questões de saúde encontra-se entremeado 

pelas tecnologias que transformam o acesso às informações médicas pelo público em geral, 

especialmente pelos pacientes. A temática saúde se tornou uma das principais problemáticas 

de interesse do indivíduo contemporâneo. “É cada vez maior o número de pessoas que 

acessam a internet para obter alguma informação sobre sua condição de saúde, a de um 

parente ou amigo” (PEREIRA NETO et al, 2015, p. 1656). Vislumbrar-se-ia agora a 

emergência do “paciente informado” ou “paciente expert”, ou seja, uma pessoa que 

conquistou habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar um papel ativo no 

processo de decisão que envolve sua saúde e a gestão de suas condições de vida 

(DONALDSON, 2003 apud PEREIRA NETO, 2015, p. 1656). 

 Com fontes infinitas e possibilidades de interação entre os usuários, a internet pode 

subverter as formas tradicionais de relacionamento entre os sujeitos envolvidos nos processos 

terapêuticos. Neste sentido, investiga-se como se relacionam as pacientes bariátricas - que se 

sentem, de alguma forma, entendidas sobre a própria obesidade - com os profissionais 

médicos e os saberes biomédicos disponíveis nas redes sociotécnicas a partir da observação de 

narrativas publicadas por elas em blogs na internet. Tal pesquisa se localiza na articulação 

entre internet, saúde e sociedade no contexto da comunicação e saúde definida como um 

campo de lutas e estratégias, mais que um aglomerado consensual de práticas de cuidado e 

informação.  

 

1. O PACIENTE BEM INFORMADO NA COMUNICAÇÃO E SAÚDE 2.0 

Com o desenvolvimento e o aprimoramento das tecnologias empregadas na área da 

comunicação, os indivíduos participam de transformações constantes na forma com lidam 

com a comunicação e a informação. Essa onipresença comunicacional e informacional em que 

vive-se pode ser nomeada de ubiquidade tecnológica. O conceito de ubíquo sucintamente quer 

dizer circunstância ou condição daquilo que existe ou se encontra em todas as partes, locais, 

pessoas, objetos etc (COPETTI, 2014).  

Com impactos diretos sobre as práticas de cuidado com o corpo, a ubiquidade e sua 

aplicação na área da saúde viabiliza o desenvolvimento de dispositivos que podem auxiliar o 

autocuidado de pacientes em tratamento ou de qualquer indivíduo que deseja informações 

com o intuito de ter melhor controle da própria saúde. Neste contexto, a comunicação para 

saúde na internet dissemina informações e oferece serviços sobre o tema. “O termo Web 2.0, 
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cunhado na área da internet, é agora utilizado para a comunicação, para as ciências sociais, 

para a administração. E isso não poderia ficar longe da saúde” (PETRA DA SILVA, 2010). 

O termo Comunicação e Saúde 2.0 também implica em deslocamentos nos modos de 

relacionamento entre indivíduos e profissionais da saúde. Trata-se de um processo de nível 

global que ocasiona mudanças no cuidado da saúde associando as tecnologias de informação e 

comunicação aos processos terapêuticos nas trocas e interações entre profissionais e 

pacientes. As interações entre indivíduos mediadas pelas máquinas resultariam em novas 

experiências de comunicação e informação em saúde. Com o surgimento da Web 2.0, por 

consequência, se desenvolve a Saúde 2.0 permitindo na prática que os atores da área da saúde 

se interajam em fóruns virtuais que tratam de assuntos sobre doenças e prognósticos.  

Nas redes telemáticas, em tese, não existiria uma hierarquia, pois até o paciente 

poderia contribuir com as informações que detém. É possível visualizar a atuação da Saúde 

2.0 em blogs, canais de compartilhamento de vídeos, redes sociais, softwares e aplicativos 

para celulares, além daqueles tradicionais, como mecanismos de busca. “Se o Google é o 

caminho por excelência para a busca de qualquer conteúdo, é nele também que se buscam 

informações para problemas de saúde, diagnósticos ou possíveis tratamentos” (MÁXIMO, 

2015, p. 27). 

Esse tipo de discussão sobre Saúde 2.0 ainda é recente no Brasil, entretanto, os 

mecanismos da Web 2.0 já estão consolidadas para boa parte da população brasileira. Há 

relevância nos estudos das novas relações entre as instituições, os profissionais de saúde e a 

população por intermédio da Web 2.0 e da Saúde 2.0, além de suas implicações culturais, 

sociais e institucionais. Enfoca-se aqui as transformações culturais decorrentes das interações 

entre pacientes e de seu enfrentamento ao poder médico e destaca-se a necessidade de  

diferenciar  expressões relativas às interfaces entre os campos da comunicação e saúde. 

Araújo e Cardoso (2009) definem “comunicação e saúde” como um termo que indica uma 

forma específica de ver, entender, atuar e estabelecer vínculo entre campos sociais.  

 
As formas ‘comunicação em saúde’, ‘comunicação para a saúde’, 
‘comunicação na saúde’, bastante utilizadas, refletem em geral a visão 
instrumental de comunicação, mais corrente nas instituições de saúde. Falar 
em comunicação ‘e’ saúde aponta para uma distinção, e uma opção teórica e 
política (...) Permite também perceber que o lugar de onde se fala pode 
definir a abordagem privilegiada e circunscrever os objetos, as metodologias 
e as práticas. Quando se fala do lugar da comunicação - (…) - a abordagem 
tende a ser a da saúde como conteúdo ou objeto que permitiria avançar na 
compreensão dos dispositivos de comunicação   da sociedade, midiáticos ou 
não  (ARAÚJO, CARDOSO, 2007, p. 20-21). 
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2. PODER MÉDICO, EMPODERAMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO DO 

PACIENTE PELA PRÓPRIA SAÚDE 

 Diferentemente de outros pensadores que pretenderam estudar o poder, Michel 

Foucault propõe pensá-lo a partir dos seus efeitos e não de uma definição. Em outras palavras, 

o poder não é algo que se detenha, mas se exerce. Ao invés de indagar o que é o poder, trata-

se de investigar com ele se exerce, de considerar o poder enquanto relações de força, 

polimorfo e onipresente: provém de todos os lugares e aparece em todas as situações de 

afrontamento e luta. Em suma, “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma 

certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica 

complexa numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 2010, p. 103). 

Tal perspectiva permite discutir e estudar as relações de força que se exercem nos 

contextos de cuidado com a saúde. O mérito dessa proposta decorre da exploração dos efeitos 

do poder e na forma como este opera ao não assumir que o progresso seria sinônimo de 

libertação, mas ligado intimamente à produção e circulação de saberes· O poder produz 

verdades, saberes e discursos. Para Foucault (2010), a verdade deve ser vista não como um 

conjunto de coisas verdadeiras a serem aceitas, mas sim como um conjunto de regras com o 

qual se pode distinguir o verdadeiro do falso e atribuir efeitos específicos de poder ao 

verdadeiro. No contexto terapêutico 

 
[...] num primeiro momento, os médicos recorrem ao poder associado ao seu 
saber, considerando- se as pessoas melhor posicionadas para resolver todos 
os problemas do doente. Os profissionais de saúde servem-se ainda dos 
familiares como extensão do seu poder no seio familiar, sendo o processo 
informativo um meio de aculturação, usando e abusando muitas vezes de 
estratégias de persuasão, ao invés de ajudar à autodeterminação dos doentes.  
Contudo, este relacionamento assemelha-se mais a um conluio entre 
profissionais e doentes do que a estratégias de dominação, em que o poder 
pode ser considerado produtivo (FERNANDES, 2008, p. 13). 

 
Ainda, segundo Fernandes (2008), as manifestações de poder se materializam 

inicialmente na classificação dos doentes em várias categorias e subcategorias, das quais 

destacamos aquelas vinculadas à relação dos doentes com o conhecimento/informação.   
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A classificação de parte dos pacientes como intelectual da própria enfermidade por 

alguns médicos é interpretada por Fernandes (2008) como uma não aceitação do 

questionamento ao saber dominante.  Tais pacientes representam “um desafio ao poder/ saber 

médico, que não reconhece ao doente a capacidade nem os conhecimentos para discutir a 

terapêutica em pé de igualdade” (p. 17).  

Já a subcategoria “doente que quer saber tudo acerca da sua situação” refere-se ao 

dever do paciente em saber o que necessita para melhor cumprir e aceitar as terapêuticas 

propostas pelos médicos. Tal perspectiva visa torná-los autônomos sem domínio de um 

conhecimento que lhes permitam interferir com o saber dominante. “Esta é a única concepção 

assumida pelos doentes, podendo-se inferir que os doentes preferem ser completamente 

informados.  Todas as restantes subcategorias, são construções dos profissionais.” (2008, p. 

17). A subcategoria o doente que nada quer saber aceitando pacificamente as terapêuticas é o 

tipo de paciente respeitado pelos profissionais, pois são vistos como repositórios dos saberes e 

das disciplinas médicas, traduzindo-se em corpos docilizados.  

 No entanto, desde a popularização da internet com as possibilidades de busca de 

informações, o monopólio do saber médico foi abalado. Inicialmente, os profissionais de 

saúde se viram ameaçados, mas nos últimos anos, “a abordagem apocalíptica sobre a 

capacidade de o “paciente informado” contribuir para a desprofissionalização do médico 

diminuiu” (PEREIRA NETO et al, 2015, p. 1656). Diante de investimentos financeiros e 

simbólicos por empresas, governos e profissionais da saúde, a internet e as redes telemáticas 

passaram a serem consideradas aliadas para o autocuidado, especialmente das doenças 

crônicas.   

Figura 1 - Subcategorias dos doentes que fazem diálise, relativamente à sua 
relação com o conhecimento/informação e à adesão ao regime terapêutico 
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 Segundo os autores (PEREIRA NETO et al, 2015, LOPES, 2015), os usuários 

presentes nos grupos de discussão sobre saúde, mesmo ao proporem alternativas terapêuticas, 

ainda recorrem aos conhecimentos médico-científicos compartilhados pelos frequentadores. 

  
A identidade do “paciente informado” é, portanto, prescrita e regulada 
institucionalmente: todo “paciente informado” pressupõe um médico. Sua 
existência remete à formação discursiva que constitui a medicina moderna A 
autoridade científica do médico decorre do medicina alopática dominante no 
mundo ocidental. Por essa razão, não nos parece razoável pensar que o 
“paciente informado” seja alguém que, obrigatoriamente, conteste o saber 
médico. Ele, em última instância, reitera o saber médico. (PEREIRA et al, 
2014, p. 1666) 

 

 Apesar de o “paciente bem informado” não subverter o modelo biomédico, as 

informações produzidas, consumidas e com partilhadas contribuiriam para um fenômeno 

corretado – o empoderamento do paciente quando “as pesquisas extensa e intensa de 

informações sobre sua patologia permitem ao indivíduo um campo maior de ação e de 

escolhas sobre sua condição de saúde, deslocando, em parte, a assimetria que há séculos 

caracteriza a relação médico/paciente” (PEREIRA NETO, 2015, p. 1667) 

 Nas discussões sobre o impacto dos saberes biomédicos outros autores posicionam o 

empoderamento no quadro geral de uma responsabilização dos indivíduos sobre a própria 

saúde. O empoderamento de pacientes tratar-se-ia de “uma expressão exemplar do quadro 

mais amplo de sistemas de valores relacionados à responsabilização individual pela saúde”  

(LOPES, 2015, p. 486) apesar de um maior grau de complexidades desta questão quando 

observa-se as interações entre pacientes crônicos. Neste sentido, atentamo-nos a seguir para 

interações concretas que incrementam sutilezas envolvidas no empoderamento e na 

responsabilização dos indivíduos por sua própria saúde no processo de emagrecimento via 

cirurgia bariátrica.  

 

3. BIOLUTAS EM REGIMES DE BIOSOCIABILIDADES 

Também conhecida com gastroplastia, a cirurgia bariátrica é aplicada desde meados 

da década de 1960. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 

(SBCBM), de uma maneira geral, as técnicas reconhecidas pelo Ministério da Saúde são 

indicadas para indivíduos com IMC superior a 50, superior a 40 para indivíduos sem sucessos 

em outros tipos de tratamento e para pessoas com IMC acima de 35 quando apresentarem 

quadro de altos riscos cardiovasculares, diabetes, apneia etc. As técnicas visam reduzir a 

capacidade e o espaço do estômago: o “novo” órgão fica com um tamanho de cerca de 50 ml. 
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Após a cirurgia, os pacientes passam por semanas de alimentação líquida até serem 

reintroduzidos alimentos sólidos. As visitas ao cirurgião são periódicas e o acompanhamento 

da perda de peso é sistemático. As pacientes recebem alta do tratamento um ano após a 

realização do procedimento e seguem para as cirurgias reparadoras, por exemplo, para retirar 

o excesso de pele quando necessário. Em geral, a duração dos blogs coincidem com o período 

de tratamento7.  

 A obesidade é considerada pelo discurso biomédico uma doença, sendo assumida em 

certa medida como tal pelas autoras-leitoras dos blogs. Além dos constrangimentos por 

possuir um corpo fora dos padrões, na maioria dos casos, a decisão de realizar a cirurgia é 

justificada, explicitamente, pelas condições de saúde, mais do que as estéticas.  

 
Antes eu mesmo era contra esse tipo de cirurgia, sempre achava que era uma 
desculpa de GORDO. [...] Quando percebi já estava com o colesterol mais 
alto do que já era há anos, pressão alta e 100 kg no meu corpo que era tão 
desejado [no passado] resolvi, parar de tomar fórmulas e emagrecer com 
saúde [através da cirurgia]8. 

 
Os sentidos atribuídos pelas autoras à própria condição corporal, ao procedimento 

médico e ao percurso individual, à primeira vista, indicariam adesão completa ao ideal 

biomédico de paciente que não quer saber nada e aceita pacificamente as terapêuticas. No 

entanto, é possível perceber nuances e descompassos entre sentidos atribuídos pelos 

profissionais e pelas pacientes, pois o sentido sanitário é único nos regulamentos e protocolos 

médicos, mas não se confirma exclusivo quando observamos as narrativas com mais atenção. 

Os sentidos hibridizam-se e não é possível distinguir claramente onde uns e outros se 

separam. No entanto, certamente ganham destaque e visibilidade os apelos sanitários. 

A recomendação da cirurgia para a patologia da obesidade motiva a busca por 

informações e até a manutenção de um blog que narra essa experiência de realizar o 

procedimento. Todas as autoras buscaram outras formas de emagrecimento antes da 

realização da cirurgia, especialmente a Reeducação Alimentar (RA) e prometem a partir desta 

técnica cumprirem todas as recomendações médicas para o sucesso do procedimento. Mesmo 

assim, a resistência do próprio corpo e do sujeito impedem uma trajetória linear e sem 

retrocessos. O corpo resiste ao poder disciplinar do autocontrole. “É aí que vejo que não é 

milagre, depende da minha força de vontade não engordar... o problema é que ela some de vez 

                                                
7 Observa-se postagens e comentários de doze autoras de blogs que interagiram entre si entre março e julho de 2014. 
8 Disponível em: christianesiqueira.blogspot.com.br/2010/07/apartir-de-hoje.html. Acesso em 20/08/2014 
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em quando!”9, ironiza uma das autoras. Neste caso, a auto-ironia pode ser considerada uma 

estratégia de defesa do indivíduo frente às altas exigências de controle sobre o corpo. 

Serem consideradas doentes cumpridoras é uma avaliação positiva que as pacientes 

bariátricas desejam receber os médicos auto-ironias com esta explicitam estratégias de defesas 

frente avaliações negativas tanto dos médicos como de outros indivíduos que acreditam no 

descontrole e incompetência dos obesos em cuidarem de si mesmos e do próprio corpo.  

A capacidade de mobilização dos blogs não reside em uma economia visual, mas 

advém da força da experiência relatada, nas interações e nas possibilidades de repostas 

coletivas às situações comuns enfrentadas cotidianamente. Se falta traquejo para ums autora  

operar s recursos visuais, uma paciente é categórica e se posiciona diante de uma pesquisa 

fortemente vinculada à retórica do risco convocando suas leitoras a também tomarem posição 

sobre a temática obesidade e inteligência. “Será? Somos tão inteligentes, nossa!! Discordo 

dessa pesquisa”10.  Os comentários que se seguem desdobram algo não explicitado no texto de 

divulgação da pesquisa: a associação entre obesidade e ignorância. Uma leitora diz: “além de 

gorda.... burra!!!” Outra: “capaz mesmo, só que faltava essa, demência na cabeça deles, pensa, 

fiz o mestrado quando estava super gorda, terminei, e fui muito mais rápida do que muita 

magrinha que tinha na turma”.  

Independente da validade ou do valor científico e acadêmico da pesquisa mencionada, 

certo é que as mulheres realizam, em certa medida, uma ressignificação da reportagem, 

valendo-se de informações, links, textos e imagens concebidos no interior de práticas 

discursivas do jornalismo sobre as descobertas científicas, deslocando os sentidos. 

Timidamente, os blogs e suas autoras/leitoras propõem novas interpretações ou mesmo 

rechaçam determinados sentidos. Neste caso, a razão prática dos saberes da experiência se 

vale do campo científico, mas a ele não se sobrepondo ou se submetendo completamente.  

Aparentemente pontual, situações de apropriação dos enunciados científicos pelas 

autoras são comuns. “Só faltava essa agora... esse povo não tem o que fazer, fica aí gerando 

mais preconceito em cima dos obesos”, lembra uma leitura que comentou a postagem citada 

acima. Neste caso, a rede de blogs também serve como sismógrafo das relações de poder em 

torno dos cuidados com o corpo. Assim, descrever essas redes de vizinhança e interações que 

ocorrem nesses blogs implica atentarmo-nos a tais aspectos.  

                                                
9 Disponível em: emagrecendoparaafelicidade.blogspot.com.br/2012/05/hoje-fiz-avaliacao-fisica-e-vou-
dizer.html#comment-form. Acesso em 20/082014. 
10 Disponível em: priscilabittancourt.blogspot.com.br/2010/07/fiquei-rosa-chicletee.html Acesso em 20/08/2014. 
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 Um dos momentos de maior tensão com o saber-poder médico pode ser identificado 

no percurso entre sabatinas e anamneses para autorização para as cirurgias. Na preparação 

para a cirurgia, as narrativas e a constituição de uma rede de assistência às interessadas em 

realizar o procedimento cirúrgico não se restringem a informações sobre os exames, os 

valores, as experiências de vida que estão expostas, mas também táticas para prosseguir em 

meio à burocracia sanitária pública ou privada, relacionando-se com os médicos e outros 

profissionais.  

Ao responder a um questionário proposto por uma amiga, Karine11 descreve, 

parcialmente, sua relação com os profissionais de saúde. A motivação em responder às 

perguntas é a colaboração com as leitoras e sua advertência é comum: “Não sou médica nem 

especialista, escrevi o que eu achei certo”. Seu testemunho se refere aos modos como se 

comportou nas consultas com especialistas:  

 

Eu disse principalmente para os psicólogos que todos me apoiavam, mesmo 
não apoiando, não entrei na minha vida pessoal e fui bem informada sobre 
tudo da cirurgia para ele ver que eu estava bem informada e sabia que eu 
queria. O resto é moleza, só os endócrinos que não gostam muito de dar os 
laudos, mas você se imponha e diz que está decidida e que não vai mudar de 
opinião e se ela não der você procura outra... Foi assim que eu fiz!!!12 

 

Os laudos são exclusividade de instâncias médicas altamente especializadas: 

psicólogos, médicos, nutricionistas, cardiologistas, pneumologistas, endócrinos, etc. Mais que 

apontar incompetência desses profissionais, descaso, descuido, ou despreparo, a fala da autora 

permite identificar algumas nuances dessa relação que, à primeira vista, seria de total 

subserviência. Os protocolos prevêem a entrega do corpo para completa investigação e, ainda, 

relatos em entrevistas, grupos de apoio, consultas, blogs. As informações subtraídas à revelia 

liberam ou interditam a cirurgia. No entanto, como observamos, há uma pedagogia para a 

anamnese composta de táticas propostas pelas autoras dos blogs. 

 Certamente, não podemos afirmar que os laudos autorizando a realização das cirurgias 

são determinados pela firmeza da paciente. Mas, impor-se, demonstrar estar informada, saber 

e dizer o que se quer, são conselhos fartamente distribuídos na rede. Assim, é certo dizer que 

essa autora, e outras, investem pessoalmente na proposta de operação de tal forma que 

algumas, sem dúvida, sentem que se operaram talvez mais do que foram operadas. 

                                                
11 Disponível em:  metamorfozedekarine.blogspot.com.br/2012/01/meu-primeiro-questionario.html. Acesso em 
20/08/2018 
12 Disponível em:  metamorfozedekarine.blogspot.com.br/2012/01/meu-primeiro-questionario.html. Acesso em 
20/08/2018 
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Para Foucault (1988), a resistência ao dispositivo biopolítico encontra-se no próprio 

objeto desse poder, ou seja, na vida. Ela só pode se tornar resistência na medida em que o 

poder a tornou objeto de ação. “A vida constitui, portanto, o alvo de lutas biopolíticas, mesmo 

sob a forma de lutas por um direito à vida, à saúde, ao corpo, à higiene, à felicidade e à 

satisfação das necessidades” (ORTEGA, 2003, p. 11). A formação de grupos biopolíticos faz 

parte dos mecanismos de organização social difusa em torno de critérios sanitários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscou-se neste trabalho identificar e discutir algumas transformações no 

relacionamento entre médicos e pacientes obesas em tratamento cirúrgico para 

emagrecimento observando as interações entre mulheres autoras de blogs dedicados a narrar 

publicamente a experiência terapêutica e interagir com outras pacientes. Tal proposta implica 

reconhecer que os que os profissionais de saúde trabalham com o poder,  não contra ele, bem 

como os pacientes podem assumir tacitamente posições de submissão. Tais relações de poder 

encontram-se desestabilizados com a implantação da Comunicação e Saúde 2.0, ou seja, o 

campo de lutas e controvérsias que envolvem o cuidado consigo e com o corpo reposiciona os 

sujeitos envolvidos nos processos terapêuticos.  

 Efeito direto das novas tecnologias da comunicação, os blogs são um exemplo do 

crescente interesse sobre a saúde e a participação de dispositivos comunicacionais nos 

processos de cuidado sanitário com o corpo. Eles produzem relatos cotidianos de pessoas 

anônimas sobre as técnicas e tecnologias biomédicas mesclando experiência, testemunho e 

autocuidado. Neles, muitas vezes, aquele que fala é, ao mesmo tempo, aquele de quem se fala.  

 A emergência do “paciente informado” – que sabe cada vez mais sobre sua condição 

de doente e interage com outros doentes – desestabiliza as assimetrias históricas, mas também 

implica em uma responsabilização do sujeito sobre si mesmo e sua condição sanitária.  
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Resumo 
A partir de um relato de experiência, apresenta possibilidades e limitações do uso do rastreamento 
ocular (eye tracking) na pesquisa qualitativa em Comunicação. Discute a dicotomia abordagem 
quantitativa de pesquisa versus qualitativa, ressaltando aspectos da crescente adoção de abordagens 
qualitativas. Apresenta breve relato das pesquisas experimentais da Comunicação no Brasil. Também 
aponta o rastreamento ocular como metodologia laboratorial qualitativa, que deve ser utilizada em 
consonância com outros instrumentos de coleta. Isto ocorre porque tal metodologia registra o percurso 
do olhar, pontos de fixação e outras métricas, mas não é capaz de aferir processos cognitivos durante a 
leitura do texto.  Ressalta-se, também, os aspectos éticos da pesquisa com rastreamento ocular, a 
logística da pesquisa – desde a organização do laboratório ao recrutamento de participantes – recursos 
humanos necessários e a preparação do material a ser avaliado. Também se discute a necessidade de 
analisar as métricas obtidas sob uma abordagem qualitativa, a fim de observar o que leva os 
pesquisados ao percurso do olhar aferido. Assim, a proposta aqui apresentada permite avaliar os 
dispositivos que formatam os modos de ver, adestram-nos. Por fim, conclui-se que o pesquisador que 
optar pelo eye tracking deve adaptar seu modo de ‘olhar’. Em vez de adotar os modos de ver 
engendrados pelos dispositivos, este revela tais economias do olhar. 
 
Palavras-chave: Eye tracking. Pesquisa qualitativa. Comunicação.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias do olhar são discutidas há muito, sob diversas perspectivas. Desde o 

momento em que outros elementos se colocaram entre o homem e o que este vê, discute-se as 

consequências dessas intervenções. A ciência – e, mais amplamente, a tecnociência – organiza 

novas técnicas para olhar, introduzindo lunetas, óculos, modelos arquitetônicos e um novo 

regime de visibilidade. A ficção científica, por sua vez, aterroriza-nos com lentes que gravam 

nossas interações e permitem que revivamos cada uma delas, como fez a série Black Mirror. 

No ensaio “Experiência e pobreza”, publicado em 1933, Benjamin relatou seu 

incômodo com a adoção do vidro na arquitetura parisiense. O uso deste material nas novas 

casas desvelava o privado. A áurea de mistério é destruída e a opacidade do homem 

psicológico é substituída pela transparência e visibilidade de todas as coisas, incluindo o 
                                                
13 Doutoranda em Ciência da Informação. e-mail: janbarcelos@hotmail.com 
14 Mestre em Comunicação. e-mail: freddroliveira@gmail.com 
15 Mestre em Comunicação. e-mail: filipe.reis17@gmail.com 
16 Doutora em Ciência da Informação. e-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com. 
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homem. (BENJAMIN, 1987). Quase um século depois, o homem hipervisível que vive em 

uma cultura (pós?)-digital tem ressignificado seus modos de ver e, consequentemente, sua 

própria sociabilidade. 

Uma breve digressão por algumas teorias demonstra a relação entre o modo como se 

vê e a organização social. Da supressão da leitura oralizada nas bibliotecas medievais ao 

homem tipográfico, surge uma leitura individualizada e uma organização grafocêntrica da 

sociedade. Do Panótico de Bentham às cadeias digitais da hipervisibilidade e da 

algoritmização da vida, determina-se um regime em que a visibilidade é administrada pelo 

outro, submetida à vigilância social. Das pinturas rupestres, passando pelas lunetas, 

daguerreotipos e outros, à imagem-vídeo pós-fotográfica, observa-se novos modelos de 

representação do mundo e de si mesmo. No caso das imagens médicas, opera a colonização 

do corpo e sua sujeição à tecnociência. 

Propõe-se, neste texto, um outro olhar. Por que não alterar a perspectiva e, em vez de 

observar-se, tão somente, o que se olha, avaliar como se olha? Neste sentido, apresenta-se o 

rastreamento ocular (eye tracking) como metodologia laboratorial de pesquisa qualitativa no 

campo da comunicação, com destaque para as suas possibilidades e limitações. Para tanto, 

discorre-se sobre a dicotomia ‘pesquisa quantitativa versus qualitativa’ e a pesquisa 

experimental na comunicação. Também se discute o eye tracking como abordagem 

laboratorial qualitativa e, por fim, apresenta-se um relato de experiência. 

 

2 ABORDAGENS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 

A dicotomia entre abordagens quantitativas e qualitativas tem suas origens na proposta 

de Comte que os métodos das ciências naturais poderiam ser aplicados nas ciências sociais. 

Afirmava-se que a verdadeira ciência se baseia na coleta e estudo de fenômenos que podem 

ser sentidos e observados fisicamente, assim como mensurados. O que não é mensurável, 

neste sentido, não estaria sob o escrutínio do método científico. (NEWMAN; BENZ, 1998). 

Estas premissas, juntamente com a lógica simbólica da matemática, permeiam o 

positivismo lógico, proposto pelo Círculo de Viena. Este sistema hipotético-dedutivo 

influenciou estudos comportamentalistas (behavioristas) e organizacionais. Na década de 60, 

novas propostas valorizam as interações humanas, a construção da realidade pelo homem e a 

transmissão do conhecimento. Neste contexto, Kuhn (2001) demonstra que os paradigmas 

adotados por um campo científico influenciam tanto escolhas metodológicas como o modo 

pelo qual cientistas veem o mundo. Paralelamente, movimentos questionavam a eficiência do 

positivismo lógico para explicar as organizações humanas e questões sociais. A educação, por 
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sua vez, começa a problematizar questões complexas, como integração racial, pobreza, seu 

papel na economia global, entre outras dificuldades (NEWMAN; BENZ,1998) 

Estas questões acabam por fortalecer a pesquisa qualitativa, com a influência de 

programas de pós-graduação das ciências sociais e educacionais, assim como das revistas 

científicas. Alguns destes periódicos – como o American Educational Research Journal, em 

1987 – declaram que a abordagem qualitativa seria preferida nos processos de avaliação de 

artigos. Neste contexto, debate-se acaloradamente, ora em defesa de métodos quantitativos, 

ora em defesa de abordagens qualitativas. Há, também, quem propunha um modelo misto 

(NEWMAN; BENZ, 1998) 

No modelo qualitativo, como aponta Newman e Benz (1998), a teoria geralmente está 

fundamentada nos dados coletados. Deste modo, pode-se entrar em campo sem o 

desenvolvimento de hipóteses, com propósito descritivo. O pesquisador tem importante papel 

na construção da teoria que, mesmo sendo influenciada pelos dados, emerge de uma 

interpretação que o cientista faz dos mesmos. Exemplo disto é a Teoria Ator-Rede (ANT), 

que rejeita pressuposições e considera que, no desenvolvimento da pesquisa, “todo artifício 

novo é bem-vindo, inclusive a modesta interpretação do cientista social”, como destaca 

Latour (2012, p. 202, grifo no original). 

 

3 A PESQUISA EXPERIMENTAL EM COMUNICAÇÃO NO BRASIL 

Um dos pioneiros da pesquisa em comunicação no Brasil é Luiz Beltrão, que fundou 

no Recife, o primeiro núcleo de pesquisa na área, o Instituto de Ciências da Informação. 

Beltrão enquanto professor de jornalismo na Universidade Católica do Pernambuco, envolveu 

seus alunos em pesquisas de opinião pública, com o uso de instrumentos de coleta inspirados 

no survey estadunidense e a enquete francesa. Naquele contexto, as metodologias de pesquisa 

priorizavam a observação, utilizando, como ferramentas de coleta de dados, entrevistas 

abertas. Este modelo reflete uma escolha pedagógica de Beltrão: a pesquisa era um modo de 

formar jornalistas que atuariam entrevistando suas fontes (MARQUES DE MELO, 2009). 

Uma das preocupações, neste período, era considerar uma abordagem metodológica 

que considerasse todo o fluxo informativo e não apenas seus efeitos. O pensamento de 

Lasswell, que considera a importância do emissor, da mensagem, canal, receptor e efeitos, 

influencia o desenho dos instrumentos de coleta e a escolha das ferramentas de análise. 

Assim, muitas pesquisas combinavam o uso de questionários, entrevistas, análises 

morfológicas e de conteúdo, a fim de compreender cada um destes espaços e sujeitos 

(MARQUES DE MELO, 2009). 
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Um dos pesquisadores coordenados por Luiz Beltrão era José Marques de Melo. Este 

torna-se professor da disciplina “Metodologia da Pesquisa em Comunicação” tanto no Recife 

como em São Paulo, e funda o Centro de Pesquisa em Comunicação Social na Faculdade 

Cásper Líbero, na capital paulista. Marques de Melo publicou, em 1970, livro em que discutia 

a teoria e pesquisa em comunicação social no Brasil. Na obra, destaca que a pesquisa 

brasileira na área se utilizava de técnicas tanto quantitativas quanto qualitativas para 

compreender a comunicação e seu caráter interdisciplinar (MARQUES DE MELO, 2009). 

Naquele contexto, duas vertentes metodológicas existiam: uma voltava-se ao mercado 

e outra tinha interesses acadêmicos. Dentre as propostas metodológicas de natureza 

profissional, a pesquisa motivacional e dos efeitos da propaganda, o teste de percepção 

temática, pesquisa de audiência, leituras de anúncios, pesquisa de atitudes, entre outras 

propostas. A pesquisa acadêmica, ressalta Marques de Melo (2009), limitava-se a dois artigos 

produzidos por pesquisadores ligados a Luiz Beltrão. Tais textos discutiam a metodologia 

utilizada na pesquisa de morfologia e legibilidade de jornais e o papel da sistematização 

metodológica para elaboração de teorias e leis no campo da comunicação. 

O contexto político brasileiro explica tal disparidade: em meio a ditadura civil-militar, 

a repressão nas universidades inibia pesquisadores e estimulava a importação de teorias e 

metodologias de disciplinas conexas sem, muitas vezes, uma adaptação. O aparato burocrático 

e a pressão de outros campos também influenciavam os pesquisadores da comunicação a 

utilizar teorias e metodologias de outros campos em sua investigação. A escassez de fomento 

à pesquisa também atrapalhou o desenvolvimento do campo (MARQUES DE MELO, 2009). 

A pesquisa experimental em comunicação, no entanto, tem grande destaque neste 

período. O mercado, interessado em resultados que as academias brasileiras não ofereciam, 

inicia a realização de tais pesquisas. Procurava-se informações para processos decisórios de 

planejamento, supervisão de recursos humanos e treinamento profissional. O fomento público 

à pesquisa experimental nos cursos de Comunicação inicia-se na década de 1980, o que 

amplia a realização destes estudos. (MARQUES DE MELO, 2011). O crescimento das 

pesquisas, no entanto, nem sempre atendeu as demandas sociais. (MARQUES DE MELO, 

2009). 

A redemocratização também amplia a realização de estudos acadêmicos na área e a 

quantidade de escolas de comunicação no país. O mercado editorial começa a editar obras que 

discutem metodologia de pesquisa, ampliando o espectro de livros oferecidos que, até então, 

restringia-se à pesquisa de mercado, opinião pública e estudos de jornalismo comparado. 
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Destaca-se, neste contexto, a introdução das obras de Maria Immacolata Vassalo de Lopes, 

Lúcia Santaella, Targino, Magalhães e outros autores (MARQUES DE MELO, 2009).  

Destaca-se a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom), que reúne a maior comunidade acadêmica da área na América Latina. Segundo 

Marques de Melo (2011), até a década de 1990 o congresso da Intercom privilegiava estudos 

empíricos e teóricos convencionais originados de trabalhos de doutorado, de mestrado e de 

iniciação científica. Com a Expocom, a pesquisa experimental, que envolve tanto trabalhos 

laboratoriais feitos durante a formação profissional e projetos de conclusão de curso, passa a 

ser estimulada. A nova orientação atendeu pedidos de pesquisadores da academia e do 

mercado, que temiam divisões no campo em função de abordagens metodológicas. 

(MARQUES DE MELO, 2011). Neste sentido, cabe destacar o congresso da Intercom de 

2011, cujo tema foi “Quem tem medo da pesquisa empírica?”. 

Não se pode olvidar, também, o papel da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação17, a Compós, criada em 1991. Em seus encontros anuais, 

realizados desde 1992, a organização reúne pesquisadores que apresentam pesquisas e estudos 

desenvolvidos no campo. Cabe ressaltar, contudo, que o congresso da Intercom tem maior 

abertura à discussão sobre a interdisciplinaridade do campo da comunicação. Os artigos 

publicados no evento também utilizam como referências obras de outro campo mais 

frequentemente que os apresentados na Compós. (MARICATO; REIS, 2017). 

Dentre a pesquisa empírica experimental em comunicação, pode-se apontar o 

rastreamento ocular. A metodologia exige ambiente controlado, envolve a utilização de 

instrumentos de coleta complementares e, também, uma abordagem qualitativa. Apresenta-se, 

abaixo, relato de experiência que aponta escolhas metodológicas feitas pelos autores em 

pesquisa desenvolvida anteriormente. Procura-se, assim, demonstrar possibilidades e 

limitações do rastreamento ocular. 

 

4 EYE TRACKING COMO METODOLOGIA LABORATORIAL QUALITATIVA 

Com vasto potencial de aplicação comercial e acadêmico, o rastreamento ocular 

permite “aferir, na rotação ocular, para onde se dirige a visão central, e consequentemente 

determinar que zona da cena visual está a ser percebida com maior nitidez em cada 

                                                
17 O crescimento da pós-graduação em Comunicação também é importante motivo para o crescimento nas 
pesquisas na área e até mesmo a preeminência de algumas abordagens, metodologias e técnicas de coletas de 
dados. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) existiam 10 
programas de pós-graduação em Comunicação em 1996, 22 em 2006 e 50, em 2016. Trata-se de um crescimento 
significativo. (BRASIL, 2016). 
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momento”, como explica Barreto (2012, p. 172). Neste sentido, pode ser utilizado para coleta 

e análise de dados na linguística cognitiva, psicologia, medicina, neurociência e, também, na 

comunicação.  

Desde o século XIX já existem análises sobre o movimento ocular, realizadas a partir 

da observação direta e sem o uso de equipamentos. O oftalmologista francês Louis Émile 

Javal foi o primeiro a observar que os olhos não deslizam continuamente ao longo do texto, 

mas saltam três a quatro vezes por segundo. Tal movimento é realizado numa velocidade de 

duzentos graus por segundo, intercalando movimentos curtos e rápidos (sacadas) e pausas 

curtas (fixações) (CONCEIÇÃO, 2007). 

Na aferição com o eye tracker é possível registrar as fixações, as sacadas e as 

regressões. As fixações correspondem a ligeiros períodos de tempo nos quais o olho 

permanece examinando uma pequena área do estímulo, acontecendo sempre que assimilamos 

ou “codificamos” informações. Cada fixação do olhar tem duração média de 250 milésimos 

de segundos. Por sua vez, as sacadas são os pulos de uma fixação até a próxima fixação que o 

olho faz, realizadas como mais frequência para recolher informações. E as regressões, são os 

pulos de uma fixação para outra fixação no sentido oposto da varredura. Na língua 

portuguesa, por exemplo, em que a direção da leitura é da esquerda para a direita, considera-

se como regressão o momento em que ocorre uma fixação à esquerda. As regressões 

acontecem, sobretudo, quando há dificuldades no processamento da informação (KLEIN; 

BULLA, 2010). 

Há diversos aparelhos disponíveis no mercado que permitem o rastreamento ocular. 

Barreto (2012) destaca a existência de sistemas de eye tracking mecânicos, eletrônicos e de 

vídeo. Os primeiros inserem objetos mecânicos ou óticos de referência em lentes de contato, o 

que garante maior precisão mas causa desconforto ao usuário. Os sistemas eletrônicos podem 

realizar a medição automaticamente e tem diversas características, como a medição de 

características distintivas dos olhos, como a forma aparente da pupila, a posição do limbo 

(branco dos olhos), e as reflexões da córnea por uma fonte de luz dirigida (infravermelho).  

Os sistemas de vídeo, por sua vez, permitem avaliar pontos de interesse de quem os 

usa. As informações são analisadas a partir das alterações registradas nas reflexões oculares, 

capturadas através de raios infravermelhos emitidos do aparelho para os olhos do usuário. 

Quando atingem a pupila, os raios voltam ao dispositivo viabilizando calcular com precisão 

movimentos oculares que duram milésimos de segundos, como as sacadas (realizadas com 

mais frequência para recolher informação), as regressões (acontecem, sobretudo, quando há 
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dificuldades no processamento da informação) e as fixações (as pausas entre as sacadas, que 

acontecem quando assimilamos ou “codificamos” informações). (BARRETO, 2012). 

Estas ferramentas de rastreamento ocular aferem as seguintes métricas: 

• Mapas de calor: apontam a duração e localização média de uma série de 

fixações consecutivas dentro de uma área de interesse. A concentração das 

fixações visuais é demonstrada por cores: tons próximos ao azul demonstram 

menor observação de determinado espaço, enquanto o vermelho representa 

grande fixação em algum ponto específico; 

• Scanpaths: percurso do olhar durante a leitura do material. Estes padrões de 

escaneamento apontam a transição entre áreas de interesse. Representa-se o 

percurso ocular em traçados; 

• Número total de fixações: um maior número de fixações pode indicar uma 

menor eficiência da procura ou interesse da parte do observador; 

• Número de fixações sobre uma área de interesse: quanto maior o número de 

fixações, maior é a importância atribuída a um ponto específico para o usuário; 

• Duração do olhar fixo sobre uma área de interesse: geralmente considerada 

como indicador de dificuldade de um participante na interpretação do 

conteúdo; 

• Taxa de intermitência (piscar de olhos) e tamanho da pupila: usados como um 

índice de carga cognitiva. Uma taxa de intermitência menor indica uma maior 

carga de trabalho e uma taxa maior pode indicar fadiga. O aumento da pupila 

também pode indicar maior esforço cognitivo.  

Em pesquisa desenvolvida pelos autores, entre 2013 e 2015, dentro do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), a metodologia 

eye tracking foi utilizada para observar a importância da fotografia na divulgação científica. 

Partiu-se da hipótese que, associado à fotografia, o texto científico teria maior possibilidade 

de despertar o interesse do público leigo e facilitar o entendimento da informação nele 

contida. Com o objetivo de testar empiricamente esta proposição, foi desenvolvida uma 

metodologia experimental e laboratorial, com a utilização de eye trackers.  

Apresenta-se, a seguir, algumas escolhas metodológicas que permearam a realização 

da pesquisa. Estas opções apontam detalhes para os quais se deve atentar ao desenhar um 

estudo com rastreamento ocular em uma abordagem qualitativa. Mais informações sobre o 
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desenvolvimento desta pesquisa, assim como seus resultados, podem ser encontradas em 

Barcelos (2015). 

 

4.1 Equipamentos 

Foram usados quatro aparelhos de rastreamento ocular, produzidos pela The Eye 

Tribe, com precisão de 0,5 a 1 grau, faixa de trabalho entre 45 e 75 centímetros. Os eye 

trackers exigem conexão USB 3.0, o que não permite seu uso em qualquer computador. Na 

UFG, apenas o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (Ciar) tinha equipamentos com 

estas configurações e espaço físico adequado para a montagem do laboratório. Os 

computadores utilizados atendiam às seguintes especificações: Compaq Elite 8300 SFF, com 

processador Intel Core i5- 4670 3.4 GHz, 8 GB de memória RAM, Sistema Operacional 

Windows 7 Professional e conexões USB 3.0. Também se utilizou monitores de LED com 20 

polegadas, do modelo E2001P-BN (V206HZ, com resolução máxima: 1600 x 900 pixels, 

tamanho da tela: 20 polegadas, e ângulo de inclinação e rotação -5◦ a +15◦. Por fim, garantiu-

se acesso à internet no laboratório.  

 

4.2 Questões éticas 

Como a pesquisa com uso de eye tracking envolve seres humanos, exige-se sua 

submissão à Plataforma Brasil, para aprovação em comitê de ética em pesquisa (CEP). A 

pesquisa aqui relatada foi avaliada pelo CEP da UFG, que solicitou laudos médicos ou 

pesquisas similares já publicadas no país que assegurassem a integridade física e psicossocial 

dos participantes. Tal solicitação deveu-se ao fato que esta metodologia ainda é pouco usada 

no Brasil, em especial pelas dificuldades relacionadas a aquisição dos equipamentos. O 

período de tramitação da pesquisa no CEP da UFG foi de três meses.  

O cadastro na Plataforma Brasil envolveu todos os pesquisadores e equipe de apoio, 

uma equipe composta por oito integrantes. Os sujeitos dos grupos de coleta, por sua vez, eram 

maiores de idade, aceitaram voluntariamente participar do estudo e assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE). A identificação destes foi realizada apenas por 

suas iniciais, informação disponível somente a um dos pesquisadores.  

 

4.3 Logística 

Desafios relacionados a logística da pesquisa devem ser enfrentados por quem procura 

aplicar a metodologia eye tracking. O aluguel de aparelhos de rastreamento não tem um valor 

acessível, sendo mais barato importar tais equipamentos. Há, contudo, as dificuldades 
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relativas à importação, especialmente no setor público. Na época da pesquisa desenvolvida 

pelos autores, o melhor custo-benefício – em conformidade com as necessidades do estudo - 

era encontrado na empresa dinamarquesa The Eye Tribe, que também oferecia o suporte e 

uma plataforma de coleta e análise de dados. Os serviços da companhia, no entanto, foram 

encerrados neste ano.  

Assim, o pesquisador que optar pelo uso dos eye trackers deve desenvolver um 

software ou utilizar plataformas existentes, criadas por outros desenvolvedores. Uma solução 

possível é o Open Mouse and Gaze Analyzer (OGAMA – Analista de fixação de olhar e uso 

do mouse, em tradução livre), que permite a coleta e análise de dados em aparelhos da The 

Eye Tribe. Contudo, trata-se de um software com limitações, comparado ao sistema que era 

oferecido pela fabricante. Uma das vantagens do OGAMA é o fato de seu código ser aberto, o 

que permite o desenvolvimento de versões adaptadas às necessidades de cada estudo. 

(OGAMA, 2017).  

A organização de uma pesquisa com rastreamento ocular exige a montagem de um 

ambiente controlado, em que estímulos visuais e auditivos sejam controlados. Uma mosca que 

pousa na tela de um computador, por exemplo, pode enviesar os resultados. De igual forma, 

participantes que interajam entre si e desloquem-se nas cadeiras podem atrapalhar o 

rastreamento ocular.  

A montagem do laboratório em que esta pesquisa foi realizada levou uma semana. A 

escolha da sala levou em conta sua localização no câmpus universitário – era necessário um 

espaço acessível e onde o tráfego de carros não fosse intenso. O espaço também devia contar 

com ar condicionado, a fim de garantir uma estadia confortável ao participante. Era 

necessário, além disso, comportar quatro computadores, espaçados o suficiente para que os 

pesquisados não conversassem entre si. Ainda, era necessário que o ambiente contasse com 

uma sala de espera e, também, espaço contíguo para aplicação de entrevista semiestruturada. 

 
Imagem 01 – Laboratório de pesquisa. As persianas eram fechadas durante aplicação. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015 
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A partir destas observações, escolheu-se montar o laboratório em duas salas do Ciar / 

UFG. Ocorre que as salas deste espaço têm janelas muito amplas e, devido à localização do 

Câmpus Samambaia, são uma espécie de mirante para a cidade de Goiânia. Esta distração foi 

eliminada através do isolamento destas janelas com papel pardo. O mesmo foi feito com as 

divisórias de vidro da sala em que se aplicou a entrevista. Outra modificação necessária foi a 

substituição de cadeiras giratórias por outras fixas. A intenção era restringir os movimentos 

dos pesquisados, de modo que estes não se afastassem da faixa de trabalho dos eye trackers, a 

área em que o infravermelho atua.  

 

4.4 Recursos humanos 

A equipe necessária deve ser determinada a partir dos objetivos de cada pesquisa. No 

caso aqui relatado, foi necessária uma equipe composta por oito pessoas. Todos pesquisadores 

estavam cadastrados na Plataforma Brasil e assinaram o termo de compromisso solicitado 

pela Resolução CNS nº 566/2012. Destaca-se, na equipe, a presença de quatro monitores, que 

realizavam a calibragem dos equipamentos, explicavam os procedimentos e comunicavam 

eventuais problemas à coordenação de pesquisa. Também fez parte da pesquisa um 

profissional de tecnologia da informação, que fez a análise do sistema, escolheu os 

computadores em que os eye trackers foram utilizados e instalou os drivers do equipamento e 

outros softwares necessários. 

 A história de vida dos pesquisados foi coletada em entrevista semidirigida18 

conduzida por um psicólogo. Já o registro imagético da pesquisa foi realizado por uma 

fotógrafa. A escolha desta equipe foi realizada pela coordenação da pesquisa, a partir de 

revisão de literatura sobre os temas discutidos neste estudo. Também foi necessário, no 

decorrer da pesquisa, um diagramador, para a preparação do material avaliado.  

Reitera-se que o uso desta metodologia exige uma equipe multidisciplinar, decidida a 

partir dos objetivos do estudo. Em uma abordagem qualitativa, tal exigência é ainda mais 

importante: é necessário avaliar as métricas a partir de outros elementos não-parametrizados, 

como a história de vida do pesquisado, por exemplo. Um analfabeto funcional ou alguém que 

não sabe utilizar bem um computador não terá os mesmos resultados de alguém fluente. É 

preciso definir uma equipe que compreenda tais diferenças e seja capaz de definir, 

teoricamente, a consequência de tais características. Como a metodologia eye tracking 

                                                
18 Um questionário, aplicado após a leitura dos textos, avaliava a compreensão do conteúdo. Tal documento pode 
ser acessado em Barcelos (2015). 
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também é descritiva, é importante que quem a utilize, nesta proposta, reflita teoricamente a 

partir dos dados observados.  

 

4.4.1 Recrutamento de pesquisados 

O número de sujeitos participantes da pesquisa também é definido a partir dos 

objetivos do estudo. Em uma abordagem qualitativa, um número menor de pessoas pode ser 

recrutado, já que os dados coletados não se restringem, tão somente, ao movimento ocular e 

métricas relacionadas. Na pesquisa aqui relatada, foram criados três grupos com oito 

participantes em cada um. Apenas quatro eye trackers estavam disponíveis, o que exigiu duas 

rodadas de aplicação para cada grupo.  

O recrutamento foi realizado em salas de aula, corredores e espaços de convivência do 

câmpus supracitado. O participante deveria ter mais de 18 anos, inscrever-se voluntariamente 

e assinar o TCLE. Cabe ressaltar que pessoas que utilizam óculos ou que fossem estrábicas 

também foram recrutadas, já que tal condição não inviabiliza sua participação nesta 

metodologia. O recrutamento, no entanto, não envolveu pessoas com graves deficiências 

oculares, falta de acuidade ou que faziam uso de tampão.  

Outra dificuldade neste processo é a calibragem do aparelho. No caso do eye tracker 

utilizado, ela se assemelha a um videogame, em que o participante deve focar os olhos em 

pontos específicos determinados pelo sistema. Para alguns pesquisados, no entanto, é uma 

etapa difícil. Como lembra Barreto,  

 
[...] também é importante saber que, para que a coleta de dados seja 
realizada, é necessário ajustar o aparelho às particularidades dos movimentos 
oculares de cada pesquisado, submetendo-os, um a um, ao processo de 
‘calibragem’, que varia de acordo com cada fabricante. O processo, 
considerado fácil e rápido de executar por estudiosos, tolera o uso de óculos 
ou lentes de contato, porém, uma reduzida porcentagem de participantes não 
consegue calibrar o equipamento e, portanto, não pode participar no estudo 
(2012, p. 173).  
 

Neste sentido, um treinamento adequado da equipe e o recrutamento de um excedente 

de participantes é extremamente importante. Além disto, como já exposto acima, é necessário 

pedir aos pesquisados que mantenham a menor movimentação possível, evitando gestos 

bruscos ou deslocamento da área de funcionamento do aparelho. Certamente, há aqui uma 

intervenção nas condições de leitura do participante, o que afeta os resultados. Contudo, são 

limitações do uso deste tipo de sistema de eye tracking. 
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4.5 Preparação do material avaliado 

Outro desafio foi a preparação do material a ser lido pelos pesquisados. Em função das 

necessidades desta pesquisa, utilizou-se uma reportagem da National Geographic sobre 

bioluminescência. As dificuldades surgiram na digitalização do referido material. Embora a 

revista mantenha uma versão digital, esta tem diagramação completamente diversa do 

impresso. Ademais, estudos de rastreamento ocular anteriores apontam um padrão de leitura 

escaneada em F em computadores – o que, certamente, é influenciado pelo layout de materiais 

e as características do dispositivo. Neste sentido, o objetivo da pesquisa, de avaliar o papel da 

fotografia em textos de divulgação científica exigia adaptações. 

A primeira estratégia para a digitalização do material foi o escaneamento. Tal 

alternativa não se mostrou ideal, já que exigia que uma edição da revista fosse descolada e as 

páginas fossem escaneadas uma a uma. Além disto, como a página deste impresso não é tão 

espessa e a impressão é feita no verso e anverso, o escaneamento não apresentava imagens 

nítidas. A segunda tentativa envolvia tirar fotografias em alta resolução de cada página do 

material, em estúdio e com controle da iluminação. Os resultados também não foram 

adequados para os objetivos do estudo. Assim, decidiu-se redigitar toda a matéria, 

diagramando-a, novamente, no layout mais próximo possível ao da revista.  

Outra intervenção foi o uso de monitores na vertical, a fim de aproximar a leitura à de 

textos impressos. Como a página da revista está no formato retrato, o uso das telas na 

horizontal criaria uma ‘quebra’ da página, assim como ocorre nos editores de texto. O 

pesquisado deveria rolar (scroll) a página, o que implicaria em sua maior movimentação e, 

também, um padrão de leitura modificado. Estes cuidados na avaliação do material devem 

estar presentes em toda pesquisa com esta metodologia, já que este é um dos aspectos mais 

importantes deste tipo de estudo.  
 

Imagem 02 – Rastreamento ocular em andamento. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
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4.6 Possibilidades e limitações do eye tracking 

Uma das possibilidades oportunizadas com o uso do eye tracker é observar 

visualmente (em métricas variadas) o comportamento do olhar humano, sendo por isso uma 

ferramenta eficiente, em relação a outras técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados 

desta natureza. O aparelho tem condições de apontar o interesse em áreas específicas da 

imagem e é até possível escrever softwares para determinar os padrões médios na leitura de 

um documento, por exemplo.  

No entanto, o uso do rastreamento ocular em abordagens qualitativas traz algumas 

preocupações que demandam uma postura inovadora e interpretativa por parte do pesquisado, 

não só para analisar métricas, mas, principalmente, para planejar e executar todos os 

procedimentos que devem ser considerados neste tipo de coleta de dados. Além de entender as 

práticas de leitura simbólica e icônica, é preciso se atentar também à preparação do local dos 

testes, ao recrutamento dos pesquisados, ao monitoramento do ambiente, à calibragem, ao 

controle das variáveis e ao cumprimento dos requisitos exigidos pelo Comitê de Ética. 

Antes da aplicação do rastreamento ocular nos grupos, foram realizados testes, a fim 

de avaliar o desempenho do equipamento e do software disponível. Foi quando se percebeu 

algumas limitações: era necessário restringir os movimentos do participante, para garantir a 

gravação das métricas; a aferição é realizada dentro da largura de um grau da fóvea e sua 

precisão é de centímetro mais próximo e não de milímetros. Isto impede a identificação mais 

precisa de onde o participante olhou: é possível dizer isto apenas em centímetros. 

Considerando que a National Geographic Brasil tem um formato menor que outras revistas, a 

margem de erro de um centímetro é significativa.  

Ainda se aponta que as métricas apresentadas pelo eye tracker escolhido não permitem 

aferir a visão periférica; o ambiente laboratorial tem de ser controlado, o que pode influenciar 

um comportamento de leitura menos natural no pesquisado; o olhar não significa, 

necessariamente, compreensão ou atenção. Embora sabe-se para onde alguém estava a olhar, 

não se pode dizer o que este estava pensando no momento. 

Diante desses problemas iniciais, entendeu-se ser necessário articular os equipamentos 

de rastreamentos do olhar com outros instrumentos de coleta. Especificadamente para atender 

este estudo, recorreu-se a um questionário e a entrevista semidirigida. O problema de pesquisa 

só foi respondido através de análise cuidadosa e transversal dos relatórios oferecidos pelos 

três instrumentos. Destaca-se, por fim, a necessidade de uma equipe bem treinada e 

multidisciplinar, capaz de enfrentar os desafios propostos por uma abordagem qualitativa do 

eye tracking. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Marques de Melo alerta que “não podemos perder de “perspectiva a nossa 

responsabilidade de produzir conhecimento crítico, útil à sociedade, sintonizado com as 

legítimas aspirações dos cidadãos que financiam nosso trabalho dentro das universidades”, 

(2009, p. 12). Considerando esta orientação, torna-se necessário transpor uma abordagem 

quantitativa do rastreamento ocular. Não se afirma, aqui, que propostas quantitativas de eye 

tracking não apresentem resultados adequados. O que se propõe é que as métricas percebidas 

no rastreamento ocular apontam padrões de leitura, podem refletir práticas de leitura e 

apresentam um contexto social definido.  

Ao transcender a quantificação, procura-se expor o que está por trás do movimento 

ocular aferido. O eye tracker permite identificar um problema específico, mas não o explica. 

Assim, torna-se relevante conhecer o contexto social do pesquisado, a fim de desenvolver 

uma análise transversal e que ressalte os aspectos qualitativos. A proposta barthesiana de 

studium e punctum permite compreender a relevância deste processo. Na coleta de dados com 

o eye tracker, a presença de um puctum nas métricas pode indicar comportamentos diversos 

do pesquisado, como a contemplação de algo esteticamente atraente, curioso ou interessante; 

ou o incômodo ao se deparar com um inseto na tela, por exemplo. 

O software, o tempo de realização da pesquisa e a falta de métricas anteriores para 

traçar comparações, também podem interferir na análise. Contudo, a maioria destes problemas 

pode ser superada, desde que sejam considerados que condições estabelecem um determinado 

comportamento visual e o impacto disto na interpretação das mensagens. Por si só, as 

métricas não conseguem responder tais questões. Para um uso eficiente do eye tracker, é 

preciso um outro olhar, um olhar que vê além de parâmetros quantificáveis. 

Em uma cultura hipervisível, o pesquisador deve questionar o olhar, observando os 

elementos que o ‘adestram’. A pesquisa com rastreamento ocular demonstra as visibilidades e 

dá, ao pesquisador, o desafio de desenvolver instrumentos para compreender o que engendra 

estes destaques. Uma abordagem qualitativa rompe os limites de dados parametrizados e 

desloca a pesquisa para a compreensão de dispositivos que desenvolvem estes novos regimes. 

Em vez de atentar ao cárcere panóptico ou se horrorizar com a exposição do cotidiano pelas 

casas de vidro, este pesquisador debruça-se sobre o porquê deste adestramento do olhar. 
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Resumo 
Pretendemos um debate sobre o papel do conteúdo digital no meio cultural, já que estamos cada vez 
mais sujeitos às influências dos meios tecnológicos em nosso cotidiano. Devido às mudanças causadas 
pela quantidade de dados gerados diariamente no mundo, o conceito de cultura está em 
questionamento, fazendo com que alguns campos científicos, ligados principalmente às ciências 
sociais e à informação, estejam envolvidos com novas formas de realizar a pesquisa. Os conceitos de 
Analítica Cultural de Manovich (2015) e de Sociologia Digital de Nascimento (2016) permitem uma 
discussão sobre as novas formas com que a ciência pode tratar essa grande quantidade de dados 
disponíveis virtualmente e crescentes a cada dia. Na medida em que tecnologias facilitam o alcance ao 
conteúdo digital, sites que permeiam este acesso, como o YouTube, se tornam cada vez mais 
relevantes. Desse site, utilizamos os comentários de filmes publicitários da campanha A vida passa na 
velocidade 4G da empresa Vivo como dados para uma análise realizada com o auxílio dos softwares 
Iramuteq e YTDT. Percebeu-se que os comentários constituem em importantes instrumentos para 
apreciação dos serviços prestados e como referência à futuras produções publicitárias da empresa. 
Mas, além de servir à empresa, os vídeos são um produto cultural e, portanto, servem à análise 
cultural, na medida em que refletem aspectos da sociedade em que estão inseridos.   
 
Palavras-chave: Conteúdo digital; Cultura; Analítica Cultural; Sociologia Digital; YouTube. 
 
 

1 INTRODUÇÃO: NARCISISMO DIGITAL – O FIM DA CULTURA? 

O site YouTube surgiu com o intuito de disponibilizar vídeos com amigos na internet  

e rapidamente se popularizou, liderando a lista das melhores invenções de 2005 da revista 

Time pelo fato de, por exemplo21, transformar anônimos em famosos (PORTAL G1, 2006). 

Keen (2009) alerta para um impacto destrutivo da revolução digital em nossa cultura, 

economia e valores, sendo o YouTube uma “galeria infinita de filmes amadores mostrando 

pobres idiotas dançando, cantando, comendo, lavando-se, comprando, dirigindo, limpando, 

                                                
19Fabrícia Vilarinho de Menezes é Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de 
Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás - UFG – Brasil, sob orientação da Profa. Dra. 
Suely Henrique de Aquino Gomes. E-mail: fabriciavm@gmail.com. 
20Doutora em Ciência da Informação pela UnB (1999); Mestre em Automação de Bibliotecas pela University 
College London (1992); Professora efetiva do Mestrado em Comunicação, Cidadania e Cultura.  
21 Outros motivos elencados pela revista Time (citada pelo canal de notícias G1 (2006) foi ter participado de três 
revoluções na internet: 1) a transformação da produção de vídeos devido a popularização das câmeras digitais 
em telefones celulares; 2) a força à web 2.0, configurada como uma tendência à maior participação dos 
internautas na produção de conteúdo on-line; e 3) a revolução cultural permitindo a qualquer pessoa divulgar na 
rede o conteúdo que produziu.  
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dormindo ou simplesmente olhando para seus computadores” (KEEN, 2009, p.11), numa 

espécie de narcisismo digital, já que o próprio slogan do YouTube é “Transmita-se a si 

mesmo”.  

Para Keen (2009), um dos problemas do advento da web 2.0, em nossa cultura, estaria 

na dificuldade de se distinguir o conteúdo bom do ruim num “mar de amadores” que 

contribuem em vários sites. O mundo com a web 2.0, para Keen (2009), é uma nação 

digitalmente fragmentada e incapaz de um debate informado ao usarmos a rede para 

confirmar nossas próprias ideias partidárias e nos aliar a outros com as mesmas ideologias. 

Para o autor, os blogs formam comunidades de jornalistas amadores22 com a mesma opinião: 
 

Eles [jornalistas amadores] são os equivalentes digitais dos condomínios 
fechados onde todas as pessoas têm ideias idênticas e toda conversa é 
espelhada de uma maneira tranquilizadoramente familiar. É uma forma 
perigosa de narcisismo digital: as únicas conversas que queremos ouvir são 
as que temos com nós mesmos e com os que se parecem conosco (KEEN, 
2009, p.55-56, grifo nosso). 

 

Esses questionamentos servem para pensarmos sobre as formas de utilização das redes 

sociais de maneira geral. Será que realmente se quer ouvir, assistir ou ler a respeito somente 

do que se concorda? Este é um argumento interessante ao se pensar sobre a sociedade atual, 

considerando de forma crítica o que aparece primeiramente como opção aguardando um 

clique: seja um resultado de busca sobre determinado tópico no Google, uma notícia no 

Facebook ou, por exemplo, um vídeo sugerido aos usuários do YouTube. Essas novas formas 

de comunicação se relacionam de que forma com a cultura?   

 

2 A CULTURA EM CONSTANTE RENOVAÇÃO  

Para Mendonça (1998), uma maneira adequada de expressar o conceito de cultura 

“deve incluir referências a um sistema de símbolos compartilhado pelos membros de uma 

comunidade e um esquema significativo capaz de conferir sentido a suas práticas e 

indissociável da ação social à qual atribui sentido” (MENDONÇA, 1998, p. 33).  

Assim, atualmente ocorre um processo de adaptações das ações sociais dos indivíduos 

devido à inserção de novas tecnologias que influenciam, em consequência, a cultura. De 

acordo com Mendonça (1998), a cultura estaria relacionada à vida prática e às significações 

                                                
22 Para Keen (2009) jornalistas amadores são pessoas que escrevem em seus blogs e que, muitas vezes, se 
intitulam desta maneira pelo fato de exporem uma opinião sobre um fato acreditando que não seriam 
tendenciosos por não se vincularem a algum órgão tradicional da mídia. 
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herdadas dos indivíduos e também na introdução de modificações nessas práticas, já que a 

cultura está em constante produção, reprodução e renovação. 

Martín-Barbero (2002), ao referir-se à tecnologia, a descreve como um dos dois 

processos, juntamente com a revitalização das identidades, que estão transformando 

radicalmente o lugar da cultura nas sociedades; sendo a tecnologia modificadora do estatuto 

cognitivo das condições do saber, as fronteiras entre razão e imaginação, saber e informação 

estão se alterando. A revolução tecnológica não introduziu apenas uma grande quantidade de 

máquinas na sociedade, se trata mais de uma nova forma de relação entre os processos 

simbólicos que constituem o cultural, como as formas de produção e distribuição de bens e 

serviços, um novo modo de produzir associado a um novo modo de comunicar (MARTÍN-

BARBERO, 2002).  

A constante divulgação de conteúdo on-line pelos internautas, não se justificaria como 

um problema à cultura nos termos apresentados por Mendonça (1998) e Martín-Barbero 

(2002), já que é parte do processo cultural - o de estar em constante transformação. Assim, os 

conteúdos digitais produzidos pelos indivíduos e divulgados na internet podem ser 

considerados parte deste sistema de símbolos, só que nesse caso, compartilhados pela 

comunidade global, mas não deixando de influenciar diretamente nos grupos menores, em 

escala local.  

O “fazer” cultural dos indivíduos está relacionado com o processo constante de 

construção dos sentidos em nossa sociedade (Mendonça, 1998). Inquietações relacionadas às 

transformações culturais em virtude da inserção de novas tecnologias e conteúdos digitais 

poderiam ser justificadas pela necessidade de se manter o status quo de uma classe que 

vincula cultura à erudição.  

 

3 CONTEÚDO DIGITAL: UMA AMEAÇA AOS INTELECTUAIS? 

Keen (2009) compara os macacos de T.H. Huxley23 aos usuários conectados em rede 

hoje em dia, que podem “publicar qualquer coisa, de comentários políticos mal informados a 

vídeos caseiros de mau gosto, passando por música embaraçosamente mal-acabada e poemas, 

críticas, ensaios e romances ilegíveis” (KEEN, 2009, p. 8). Para o autor, os anônimos que 

geram um conteúdo medíocre, ostentam a falta de formação e de qualificações formais como 
                                                
23 T.H. Huxley, um biólogo evolucionista do século XIX (avô de Aldous Huxley, autor de Admirável mundo 
novo), criador do teorema do macaco infinito que preconiza: “se fornecermos a um número infinito de macacos 
um número infinito de máquinas de escrever, alguns macacos em algum lugar vão acabar criando uma obra-
prima – uma peça de Shakespeare, um diálogo de Platão ou um tratado econômico de Adam Smith” (KEEN, 
2009, p.8).   
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prova de vocação, “afirmando que seu status amador lhes permite nos dar uma imagem menos 

tendenciosa, menos filtrada do mundo que a que obtemos de jornais tradicionais” (KEEN, 

2009, p. 49). 

Na medida em que nosso cotidiano é envolto por uma enorme quantidade de conteúdo 

digital produzido de forma amadorística e disponibilizado na rede, a discussão sobre o que 

pode ser considerado desse conteúdo como expressão cultural e o que não se configura como 

tal, parece estar preocupando alguns integrantes do grupo que produz conteúdo profissional.  

Esse grupo atua em diversas áreas apontadas por Keen (2009): jornalismo, ciência, 

produção musical, literatura, dentre outras que, na opinião do autor, são as que mais sofreram 

e sofrem economicamente com a invasão do amadorismo. A opinião desfavorável de alguns 

autores relacionada à pior qualidade do conteúdo produzido por amadores está vinculada à 

concepção do conceito de cultura que consideram.  

Desse grupo insatisfeito, muitos são considerados intelectuais, a elite do conhecimento 

em cada área corresponde. A origem dos intelectuais, segundo Gramsci (1982), remete aos 

escravos libertos gregos na Roma antiga que foram atraídos para tal cidade pelo imperador 

César ao conferir privilégios aos médicos e mestres das artes liberais; originando, desta forma, 

a categoria de intelectuais imperiais em Roma que teve continuação no clero católico, 

deixando traços marcantes na história italiana.  

Desde então, a categoria mais típica dos intelectuais, a dos eclesiásticos, 

monopolizaram por muito tempo alguns serviços importantes na sociedade, passando 

posteriormente tal incumbência aos intelectuais tradicionais formadores da aristocracia togada 

como cientistas, teóricos, filósofos não-eclesiásticos que se estabeleceram com seus próprios 

privilégios, mas acreditando utopicamente serem autônomos e independentes do grupo social 

dominante (GRAMSCI, 1982).  

O descontentamento atual com a invasão de conteúdos amadores na internet pode estar 

relacionado a uma tensão pela manutenção do status quo, já que eles sempre estiveram 

conectados ao exercício do poder.   

 

4 CULTURA DE MASSAS X CONTEÚDO DIGITAL: UMA APROXIMAÇÃO 

A resistência na atualidade no que se refere à produção de conteúdos por amadores na 

internet e nas consequências desta produção sobre nossa cultura (KEEN, 2009) é, em alguns 

aspectos, similar a que houve no contexto do surgimento da teoria de Edgar Morin sobre a 
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cultura das massas. Na década de 1960, a oposição da “classe intelectual”24 relacionada aos 

produtos culturais produzidos para as classes populares, para o grande público, e que não se 

inseriam na “cultura cultivada” foi um tópico abordado por Morin (1997) em seus estudos. 

Na cultura de massa, de acordo com Morin (1997), o produto cultural não é policiado 

ou filtrado pela Arte que é o valor supremo da cultura dos cultos. Contudo, em sua análise, 

Morin (1997) elabora uma autocrítica na qual argumenta que é necessário um debate sobre 

sua própria concepção de cultura ao escrever sobre o tema na posição de intelectual que se 

dirige às pessoas cultas, buscando perceber “em que medida estamos nós mesmos 

comprometidos com um sistema de defesa às vezes inconsciente, mas sempre incontestável 

contra um processo que tende à destruição dos intelectuais que somos?” (MORIN, 1997, p. 

20). O propósito de Morin era abrir o debate, visto que “qualquer que seja o fenômeno 

estudado, é preciso primeiramente que o observador se estude, pois o observador ou perturba 

o fenômeno observado, ou nele se projeta de algum modo. Seja o que for empreendido no 

domínio das ciências humanas, o primeiro passo deve ser de autoanálise, de autocrítica” 

(MORIN, 1997, p. 19).  

Contudo, apesar de sua autocrítica, o sociólogo francês não coloca a produção da 

cultura de massa em equivalência com os produtos produzidos pela “alta cultura”. Ao 

contrário, em sua concepção, a alma humana estaria com a cultura de massa, sofrendo uma 

espécie de processo de colonização não mais voltado ao exterior, mas ao interior do homem 

invadido pelas mercadorias culturais.  

Na década de 1970, a cultura de massa era desprezada pelos intelectuais de direita ou 

esquerda e considerada como mercadoria cultural ordinária. Segundo Morin (1997), os 

intelectuais da época, vivendo em uma concepção aristocrática, considerariam apenas obras 

de artistas da importância de Picasso, Proust, Joyce ou Mondrian, por exemplo, como 

produtos culturais, descartando produções vinculadas ao mundo da televisão, rádio, cinema, 

imprensa, das canções, turismo, das férias e lazeres.  No contexto da cultura de massa, a 

inteligenstsia humanista via com bons olhos a democratização e com horror a hibridação dos 

produtos. A democratização pode ser exemplificada por livros como os de bolso que não 

modificariam a obra reproduzida; ao contrário da hibridação que introduz temas específicos 

da cultura de massa, ausentes na obra original, como o happy end, simplificando as obras da 

alta cultura (Morin, 1997).  

                                                
24 Termo utilizado por Morin no livro: Cultura de massas no século XX: neurose. Trad.: Maura Ribeiro Sarinha, 
9ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 
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A discussão atual neste sentido está relacionada à possibilidade de uma “versão 

líquida” do livro que, segundo Keen (2009), seria alocado em uma biblioteca universal em 

que cada livro estaria interconectado podendo ser reordenado, equivalendo-se virtualmente ao 

ato de arrancar as páginas de todos os livros, rasgá-las linha por linha e colá-las de volta em 

infinitas combinações. Os livros digitalizados corresponderiam a um “único hipertexto 

universal de fonte aberta e gratuito – como uma imensa Wikipédia literária” (KEEN, 2009, 

p.57), e isto, para Keen (2009), pressagiaria a morte da cultura. Por outro lado, Morin (1997) 

reconhece, em sua análise da cultura de massas, que a indústria cultural não produz apenas 

clichês ou monstros, já que a qualidade dos westerns, por exemplo, também provém de sua 

quantidade, de uma tradição de produção em série.  

Para Mata (1999) a cultura de massa não é somente uma forma estandardizada de 

reprodução e consumo e, ao nos referirmos a este campo genérico, não devemos considerar 

que se trata apenas de produtos culturais elaborados de maneira industrial e destinados às 

massas. Segundo a autora, a cultura de massa seria um estágio de desenvolvimento da 

modernidade, em que os meios massivos de comunicação foram adquirindo centralidade em 

nossas vidas cotidianas como fontes de informação e entretenimento, de construção de 

imaginários coletivos, chamada de forma atualizada, mediante estas considerações, de cultura 

mediática.  

Nessa perspectiva é que as aproximações entre a teoria da cultura de massa e os 

questionamentos sobre a cultura digital de hoje não parecem tão distantes. Contudo, um 

aspecto deva ser ressaltado: a cultura de massa era produzida por uma indústria cultural para a 

massa e o conteúdo digital pode ser realizado por qualquer pessoa com um smartphone e 

acesso à internet. Na perspectiva de Mata (1999), a cultura de massa foi precursora do 

momento em que a tecnologia se encontra hoje. A interatividade e possibilidade de 

transmissão por meio do aparelho de celular, de qualquer conteúdo produzido por um 

indivíduo, sendo acessado de forma fácil, são parte de nosso cotidiano que começou a ser 

estimulado pela grande quantidade de informação e entretenimento com as produções 

realizadas para a cultura das massas. 

Assim, nossa moderna cultura mediática, na definição de Mata (1999), não seria 

apenas um estágio mais avançado de intercâmbio de produtos culturais, como foi considerada 

a cultura de massa; mas sim, uma nova forma de estruturação das práticas sociais marcada 

pela existência dos meios. Diante dessa nova forma de estruturação social relacionada aos 

meios de comunicação digitais da atualidade, há que se pensar em novas formas de realização 

dos próprios estudos sociológicos, do campo da comunicação e culturais. A quantidade de 
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informações produzidas na esfera digital vem mudando a forma com que os cientistas 

entendem a ciência cultural, e a forma com que podem e devem ser estudados os aspectos 

culturais em nossa sociedade mediática e interconectada que produz bilhões de dados que 

geram diferentes análises no campo dos estudos culturais. 

 

 
5 ANALÍTICA CULTURAL  

A ideia de cultura relacionada à expertise se contrapõe ao conceito antropológico ou 

sociológico.  Para Geertz (2008), o homem é um animal amarrado a teias de significado que 

ele mesmo teceu; Assim, a cultura seria essas teias e também sua análise, uma ciência 

interpretativa. O antropólogo acredita que devemos atentar-nos para “o comportamento, e 

com exatidão, pois é através do fluxo do comportamento ou, mais precisamente, da ação 

social, que as formas culturais encontram articulação” (GEERTZ, 2008, p. 12). 

Nessa ideia de Geertz, entendemos como ação social as concepções relacionadas à 

análise de dados culturais, como o pressuposto da Análise Cultural de Lev Manovich (2015). 

Desenvolvida em 2007, Manovich (2015) entende a Análise Cultural como o exame de 

grandes conjuntos de dados culturais usando técnicas computacionais, dados que podem ser 

retirados de atividades nas redes sociais como Instagram, YouTube, Twitter etc., ou seja, 

conteúdo criado pelo usuário e compartilhado nestas redes (tweets, imagens, vídeo etc.); bem 

como as interações dos usuários com este conteúdo (curtidas, favoritos, compartilhamentos, 

comentários). 

Segundo Manovich (2015, p.69), “visto que a grande maioria do conteúdo gerado pelo 

usuário é criada por pessoas comuns, ao invés de profissionais, a Computação Social estuda a 

cultura de amadores, cultura popular por definição”. O autor diferencia os dados oriundos de 

artefatos históricos criados por profissionais25 (escritores, artistas, compositores), chamados 

de Humanidades Digitais (HD), da Computação Social (CS) que se ocupa de pessoas comuns, 

que compartilham conteúdo em redes sociais. Manovich (2015) sentiu necessidade de 

introduzir o novo termo, Analítica Cultural, para sinalizar que trabalharia com ambos os 

campos: HD e CS.  

Assim, a Analítica Cultural de Manovich (2015) se ocupa principalmente da 

sociologia da cultura acreditando que conteúdos da web, redes sociais e as atividades dos 

usuários oportunam a descrição, modelagem e simulação do universo cultural global. Não 

                                                
25 Como por exemplo, os romances redigidos por escritores profissionais no século XIX (MANOVICH, 2015). 
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excluindo de suas pesquisas os “artefatos históricos profissionais (menores)” e de “conteúdo 

digital on-line (maiores)26”, criados por não profissionais, abordando ambos.  

Portanto, na medida em que autores críticos, como Keen (2009), se referem ao fim da 

cultura com a revolução digital, devido a grande quantidade de conteúdos amadorísticos 

veiculados na rede, pesquisadores das ciências sociais acreditam que, no “início do século 

XXI, o volume de conteúdo digital on-line e interações com o usuário nos permitem pensar 

em uma possível ciência da cultura” (MANOVICH, 2015, p.77, grifo do autor). 

As mudanças tecnológicas, para o sociólogo Leonardo Nascimento (2016), 

representam um desafio para seu campo de pesquisa devido à necessidade de um 

conhecimento de softwares específicos para a análise da enorme quantidade de dados digitais 

gerados. Além disso, boa parte dos processos sociais passa a depender, por exemplo, de 

computadores e smartphones no uso disseminado das redes sociais digitais, alterando a 

cultura, as relações sociais e as instituições (NASCIMENTO, 2016).  

Diante destas transformações, Nascimento (2016) até defende um novo conceito, a 

sociologia digital que, segundo o sociólogo, foi cunhado por Wynn (2009), para localizar a 

ciência diante deste novo contexto que a “era da informação” e “mundo digital”27 demandam.  

O termo sociologia digital se justificaria, na concepção de Nascimento (2016), pelo 

fato de que há cerca de 150 anos, no surgimento da fundamentação teórica e metodológica 

clássica da sociologia convencional, não tínhamos que lidar com os novos fenômenos da 

produção incessante de dados digitais da atualidade. Visto que, a todo o momento fornecemos 

informação às empresas que monitoram as redes e equipamentos como câmeras, GPS, 

smartphones, uma busca no Google, a ação de curtir páginas de redes sociais ou postar 

comentários.  

 

6 OS COMENTÁRIOS DO YOUTUBE COMO OBJETOS DE ANÁLISE 

Assim, considerando os preceitos de Manovich (2015) que, ao cunhar o termo 

Analítica Cultural considera tanto as Humanidades Digitais (HD) quanto a Computação 

Social (CS). Esse artigo se insere nos estudos da CS, ao analisar dados retirados da rede social 

YouTube.   

                                                
26 O que não quer dizer que não se possa pesquisar grande quantidade de dados produzidos por profissionais. 
Uma amostra expressiva de dados digitais não corresponde, especificamente, somente a conteúdo não 
profissional. Um exemplo disso é a análise de 20.000 fotografias da coleção do Museu de Arte Moderna em 
Nova York (MoMA) (MANOVICH, 2015). 
27 Grifos do autor 
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O objeto de análise são os comentários no site YouTube da empresa Vivo, relativos à 

seis vídeos da campanha A vida passa na velocidade 4G. Os dados foram obtidos no canal da 

empresa de telefonia no YouTube, em 14 de janeiro de 2017, data em que a Vivo possuía 

264.087 inscritos e 227.714.393 visualizações de conteúdo, segundo informações obtidas no 

menu Sobre28de sua página inicial.  

Os vídeos foram publicados no período correspondente a 20 de setembro de 2014 a 21 

de outubro de 2015. A escolha por retirar do YouTube os comentários relativos a estas 

produções, deve-se à atual relevância desse portal no compartilhamento de vídeos, mas à 

importância menor direcionada aos comentários29.  

As postagens dos comentários foram obtidos com o auxílio da ferramenta YouTube 

Data Tools (YTDT) para mineração dos dados. O YTDT foi desenvolvido por Bernhard 

Rieder, professor no departamento de estudos de mídia da Universidade de Amsterdã e 

pesquisador de métodos digitais. Segundo Rieder (2017), o software é um conjunto de 

ferramentas que extrai dados do YouTube, cria arquivos de rede e estatísticos e se configura 

como um meio para os investigadores analisarem melhor os dados em outros pacotes de 

software. 

Dos cinco módulos disponíveis para obtenção de dados com a utilização do YTDT, 

optamos pelo Video Info and Comments, que fornece dados da seção de comentários a partir 

da ID de cada vídeo (o código após o sinal "=" no endereço). Assim, capturamos os 

comentários dos seis vídeos com o auxílio do YTDT, e os reunimos em um único30 corpus 

textual que foi inserido no software Iramuteq.  

O Iramuteq forneceu o gráfico que serviu de suporte às análises desse estudo. Esse 

software possui suporte do laboratório de excelência Structuration des Mondes Sociaux 

(LabEX SMS), que reúne pesquisadores de dez unidades de investigação em ciências 

humanas e sociais da Universidade de Toulouse na França. Uma destas unidades é o 

Laboratoire d’Étudeset de Recherches Appliquées em Sciences Sociales (LERASS), um 

laboratório pluridisciplinar relacionado ao campo da informação e comunicação da Université 

de Toulouse 3. O LERASS desenvolve o Iramuteq, um software livre, licenciado por GNU 

GPL (v2), utilizado para análise multidimensional de textos e questionários. Baseado no 

software R (www.r-project.org) e na linguagem Python (www.python.org), o Iramuteq realiza 
                                                
28 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/Vivo/about>. Acesso em 14/01/2017 
29 O número de visualizações e compartilhamentos excede em muito o número de comentários. No vídeo 4G 
Corrida, por exemplo, as 125.353 visualizações geraram 22 comentários. 
30 Utilizou-se a visualização dos dados por meio do Excel que, posteriormente foram transferidos para o 
programa Word para melhor ajuste dos textos resultantes da mineração.  
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“Análise sobre corpus de texto” e “Tabelas indivíduos/palavras” (Portal Iramuteq; Portal 

SMS; Portal LERASS).  

Nesse estudo, utiliza-se a “Análise sobre corpus de texto”, que busca uma 

especificidade a partir da segmentação de texto definida, além de fornecer estatísticas textuais 

e analisar a similitude em formas completas de um corpus textual dividido em segmentos de 

texto (Portal Iramuteq; Portal SMS; Portal LERASS). 

Na descrição de nosso corpus textual, o Iramuteq informou a ocorrência de 2.855 

palavras nos seis textos analisados, sendo 584 hapax (palavras que aparecem apenas uma vez 

no texto).  Os comentários foram agrupados, preservando uma subdivisão referente a cada um 

dos seis vídeos analisados, resultando em seis diferentes textos intitulados cada um com o 

nome respectivo do vídeo a que se refere: “Balanço”, “RafaelNadal”, “PaieFilho”, “Corrida”, 

“Meleva” e “MontanhaRussa”. Inseridos dessa forma, simplificada, sem espaço entre as 

palavras para que não gerasse erro no software. 
 

Quadro 1: Dados obtidos com o YTDT e observações no site YouTube 
 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 

 
O Quadro 1, acima, resume alguns dados obtidos por meio do YTDT e das 

observações diretas no canal da Vivo no YouTube, referentes a cada um dos produtos 

analisados. A obtenção dos dados, em ambos os casos, ocorreu em 14 de janeiro de 2017.  

Os vídeos foram alocados na tabela em ordem de data de postagem no YouTube. A 

coluna intitulada “Número de comentários gerados” refere-se a todas as postagens 

relacionadas ao vídeo, incluindo “comentários de comentários” – quando um usuário não 

insere uma observação direta sobre o vídeo, mas o faz em referência a uma postagem já 

Título	  do	  vídeo Data	  de	  publicação	  
no	  YouTube

Nº	  total	  de	  
comentários	  
gerados

Nº	  de	  
comentários	  Top	  
Level

Nº	  	  de	  
visualizações	  do	  
vídeo

Nº	  	  de	  
marcações	  
"Gostei"

Nº	  	  de	  
marcações	  "Não	  
gostei"

Duração	  do	  
vídeo	  (em	  
segundos)

4G	  Balanço 20/set/14 154 99 181.472 1.335 161 59

Vivo	  apresenta	  Rafael	  
Nadal	  em	  "A	  vida	  passa	  
na	  velocidade	  4G" 04/nov/14 132 71 7.729.265 1.980 856 45

4G	  Pai	  e	  Filho 19/jan/15 18 11 24.004 150 29 29

4G	  Corrida 15/mai/15 40 22 125.353 244 58 59

Me	  leva 22/jun/15 69 42 68.178 490 258 52

Vivo	  4G	  apresenta	  
Montanha-‐russa 21/out/15 31 18 68.415 200 249 78

Total	  Geral 444 263 8.196.687 4.399 1611 322
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existente. O “Número de comentários Top Level” foram os considerados em nosso corpus 

textual excluindo, portanto, os “comentários de comentários”, resultando em 263 posts. 

Portanto, o corpus trabalhado, relacionado aos comentários, é composto por 263 posts Top 

Level.  

A “Análise de similitude” (Gráfico 1), abaixo, indica a relevância da trilha sonora nos 

filmes publicitários. Esse método indica as conexões de proximidade entre as palavras, 

formando campos de texto com sentidos próximos. O método forneceu oito campos, sendo 

que o grupo de palavras localizado na parte central do gráfico apresenta conteúdos 

relacionados à trilha sonora dos seis comerciais. Percebemos que as impressões referentes à 

música são positivas, pela presença de expressões como: “sensacional”, “emocionar”, “muito 

lindo”, “emocionante”, “bonito”, “cantar”, “incrível”. As expressões “time after time” e 

“cindy lauper”, deste grupo demonstram um interesse específico pela canção escolhida. 

Posicionados próximos ao campo central “música” estão os campos: “nome”- com 

uma parte localizada dentro do campo música e também com ramificações que o extrapolam. 

Outro grupo que invade o campo da “música” é o “comercial” – com palavras 

predominantemente positivas. O campo da “propaganda” está perto de “música”, mas não a 

ponto de encostá-lo – também com impressões positivas. O grupo relacionado a “lindo”, está 

um pouco mais deslocado que os anteriores, contudo, da mesma forma apresenta o 

predomínio de expressões positivas.  

Nos grupos “vivo”, “vídeo” e “internet” percebemos conotações negativas. Este pode 

ser o motivo pelo qual o software os apresentou mais afastados dos demais campos de 

palavras. Outra razão para este deslocamento relaciona-se à forma como as palavras estão 

interligadas. Assim, os campos “vídeo” e “internet” estão em relação direta a “vivo” e indireta 

à “música”, como percebemos pelas ramificações que ligam as palavras entre si. Deste modo, 

aferimos que os aspectos que mais se relacionam à positividade dos comentaristas do 

YouTube nos vídeos são os relacionados às músicas.  
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GRÁFICO 1: ANÁLISE DE SIMILITUDE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autoria própria com o auxílio do software Iramuteq (2016) 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percebeu-se que os comentários constituem em importantes instrumentos para 

apreciação dos serviços prestados e como referência à futuras produções publicitárias 

audiovisuais das empresas que utilizam o portal YouTube para divulgação dessas obras. Além 

de servir como análise pelas empresas, os vídeos postados no YouTube, ainda que produzidos 

de forma profissional, são um produto cultural e, portanto, refletem aspectos da sociedade em 

que estão inseridos.   

As observações apontaram para a importância da trilha sonora na campanha da Vivo, 

já que o campo relacionado à música no gráfico de similitude está na posição central, 

circundado por campos de elogio ao comercial. Os campos referentes à empresa e aos 

serviços prestados como operadora de internet estão afastados da posição central do gráfico, 

já que tiveram menores recorrências, mas estão aproximados entre si pois se referem aos 

sentidos negativos apresentados pelos comentaristas.  
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A palavra “música”, no Gráfico 1, é a que mais se aproxima a todos os demais grupos 

de palavras, de maneira quase uniforme. Na publicidade analisada, algumas regravações31 

possuem intérpretes infantis em alguns momentos e, na medida em que o personagem 

envelhece, o intérprete musical muda acompanhando a idade do personagem. A Geração X, 

nascida entre 1965 e 1976 (GOBÉ, 2002) é, possivelmente, a faixa etária principal a que a 

campanha deseja atingir: possui mais de quarenta anos hoje, e talvez possam ser capazes de 

reconhecer as músicas escolhidas para a trilha sonora e perceber como o tempo passou rápido, 

que eles próprios e seus filhos cresceram “na velocidade 4G”, como quer ressaltar a 

publicidade. Devido à inserção de novas tecnologias, a forma de consumir que está mudando, 

e isso ocorre porque a forma com que nos relacionamos está em constante movimento, 

afetando as relações sociais.  

Os softwares de captura e análise de dados utilizados, YTDT e Iramuteq são 

ferramentas que auxiliam nas observações dos dados coletados. Mas é papel do pesquisador, 

mediante os resultados apresentados, a interpretação desses dados, relacionando-os ao 

problema de pesquisa que se propôs a resolver.  

Um dos problemas relacionado ao uso desses softwares foi vinculá-los à uma 

metodologia de pesquisa. Contudo, o professor da Universidade Federal de Goiás, 

Claudomilson Braga (2016) utiliza o Iramuteq em sua obra referente às representações sociais 

e a comunicação. De acordo com Braga (2016, p. 128): “a associação de palavras dotadas de 

sentido e que aparecem com frequência, constituem os chamados mundos lexicais. [... que] 

constituem, para um dado grupo social, uma espécie de estrutura do texto, que, por sua vez, 

reflete a estrutura da representação social do objeto social enfocado”. Dessa forma, a base de 

dados textuais representa um discurso social de um grupo de indivíduos. 

A enorme quantidade de dados disponíveis requer a escolha de ferramentas 

tecnológicas adequadas para melhor auxílio ao pesquisador da cultura.  Como os dados 

obtidos são questionados como formas de expressão cultural, esse artigo buscou a relação 

entre cultura e conteúdo digital. O próprio conceito de cultura está em transformação devido 

às mudanças sociais causadas pela quantidade de dados gerados diariamente no mundo.  

Na discussão sobre “narcisismo digital” de Keen (2009), objetivou-se compreender as 

mudanças no consumo dos conteúdos, e as formas com que são disseminadas a informação, 

                                                
31 A música escolhida para os vídeos: “4G Balanço”, “Vivo apresenta Rafael Nadal em A vida passa na 
velocidade 4G” e “4G Pai e filho” é uma regravação de Time after Time lançada em 1983 na voz de Cyndi 
Lauper. Nos vídeos “4G Corrida”, “Me leva” e “Vivo 4G apresenta Montanha-russa”, a trilha escolhida são 
regravações de For once in my life, inicialmente lançada em 1968 na voz de Stevie Wonder pela Motwn Records.   
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entretenimento e conhecimentos diante destas mudanças culturais relacionadas ao crescente 

acesso a tecnologias como smartphones e smart tvs. Por esses aspectos, os sites que permeiam 

o acesso a todos estes componentes, como o YouTube, se tornam cada vez mais relevantes em 

nossa cultura, o que nos direcionou a buscarmos um corpus de estudo dentro desta rede social.  

Alguns campos científicos, ligados principalmente às ciências sociais e à informação, 

estão envolvidos com novas formas de realizar a pesquisa, abrangendo captura, organização, 

tratamento, disponibilização e interpretação dos dados digitais, por exemplo. Por isso, 

tivemos a necessidade de conceituar a cultura, localizando-a dentro das ideias de Martín-

Barbero (2002) e de Maria Cristina Mata (1999) relacionadas à tecnologia e cultura 

concernente à nossa cultura mediada pelos meios tecnológicos. Apresentamos possibilidades 

de novos conceitos, como a Analítica Cultural de Manovich, que não faz distinção entre as 

HD e CS, um novo paradigma para a aceitação do que pode ser considerado um dado cultural. 

Obviamente ainda há muito a ser abordado relacionado a este corpus de pesquisa. As 

análises dos comentários possibilitam um mapeamento do que os comentaristas dos vídeos e 

usuários do YouTube consideraram relevante na publicidade, podendo ser ferramenta 

importante para análise dos serviços prestados e futuras produções publicitárias da empresa. 

Futuros trabalhos estão em fase de produção, no qual abordaremos, por exemplo, os discursos 

imagéticos da campanha da Vivo.  
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